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Bakit Pumarito sa Lupa si Hesus
Ang pagdating ni Hesu-Kristo sa mundong ito ay mula sa pagmamahal,
kabaitan at awa na hindi matutumbasan. Ang pagbaba mula sa kanyang
mataas na posisyon upang maging hamak na tao sa ati’y lubos na
napamangha, upang isipin na ang anak nang Diyos, kamahalan ng langit ay
nagpakumbaba upang maipanganak sa isang kuwadra bilang isang
mahinang sanggol. Ang epekto lamang ng kilos na ito ay sumuko sa natural
na pagmamataas at ambisyon ng tao.
Sng tanong ay, bakit siya dumating ? Ano ang pangunahing mensahe at
misyon na kanyang naihatid? Ang panalangin ni Hesus bago ang kanyang
pagkapako sa krus ay malinaw na nagsasabi sa atin ng kaniyang layunin at
misyon.
Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo
sa akin. Juan 17:4
Dito sinabi sa atin ni Hesus ang gawaing ibinigay sa kanyang ama, at ito ay
ang pagsamba. Ano ang kaluwalhatian ng Diyos? Itinanong ni Moises ang
katanungang ito at ipinahayag ng Diyos ang kaniyang kaluwalhatian.
At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo, ang
iyong kalwalhatian. Exodo 33:18
At ang panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon
at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoo’y nagdaan
sa harap niya, na itinanayag, Ang Panginoon, ang Panginoong Diyos
na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at
sagana sa kawaan at katotohanan. Na gumagamit nag kaawaan sa
libo-libo, na nagpatawad ng kasamaan, at ng pagsalangsang, at ng
kasalanan: at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang
salarin; na dinadalaw ang kasamaan ng mha ama sa mha anak, at sa
mga anak ng mga anak, hanggang sa ikatlo at ika apat na salim.
Exodo 34:5-7
Ang ipinahayag ng Diyos ay ang Kaniyang pagkatao. Maawain, mabait,
matiisin o mapagpasensya at puno ng kabutihan at katotohanan.
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Napakahalagang malaman ang mga bagay na ito tungkol sa ating Ama.
Samakatuwid, nakikita natin na inihayag ni Hesus ang katangian ng kanyang
Ama. Ipinakita niya sa atin ang awa, biyaya, pasensya, kabutihan at
katotohanan ng Diyos.
Ano ang ibig sabihin ng pagdalaw ng Diyos sa kasamaan ng mga ama sa mga
anak hanggang sa pangatlo at pang-apat na henerasyon? Tingnan natin ang
isang katulad na pahayag na matatagpuan sa sampung utos.
Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng
kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa
ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong
yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t Akong
Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin, na aking
dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak,
hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa
akin; At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa
akin at tumutupad ng aking mga utos. Exodo 20:4-6
Ang Diyos ng bibliya ay isang Diyos ng awa. Ang mga tumalikod sa totoong
Diyos at pinili ang Diyos ng paghihiganti sa kalaunan ay mararanasan ang
kanilang maling paniniwala. Hindi ito dahil sinasaktan sila ng Diyos ngunit
dahil sa mga tumalikod sa kanya at humiwalay sa kanyang proteksyon ay
inilalagay ang kanilang mga sarili sa kamay ng tagawasak na si Satanas.
Sila’y may pinakahari na anghel ng kalaliman: ang kaniyang pangalan
sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang
Apolyon. Pahayag 9:11
Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng
pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng
mga ahas. Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng
ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan
ng mga magwawasak. 1 Cor. 10:9-10
Satan is the destroyer, but Christ is the restorer. RH Nov 26,1895
Nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel upang bantayan at protektahan
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ang kanyang mga anak.Yaong mga tumanggi sa totoong Diyos pagkatapos ng
maraming taon ng pag-apela at pakiusap sa espiritu ng Diyos, sa kalaunan ay
maiiwang mag-isa alinsunod sa kanilang pansariling desisyon. Ito ang
nangyari sa Israel sa pagkawasak ng Jerusalem matapos tanggihan ng bansa
ang Mesias.
Oh Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, at
bumabato sa mga sinusugo sa kaniya! makailang inibig kong tipunin
ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa
kaniyang mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, ay ayaw kayo!
Narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Mat. 23:3738

Ang mga Hatol ng Diyos ay Hindi Nagmumula nang
Direkta sa Kanya
Hindi pinabayaan ng Diyos ang bansa ng Israel. Umalis Siya sa bansang Israel
upang masira ng maninira.
Siyang iyong kapamahakan Oh Israel, na ikaw ay laban sa akin, laban
sa iyong katulong." "O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong
Diyos; sapagka’t ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Hosea
13:9;14:1 Ang kanilang mga pagdurusa ay madalas na kinakatawan
bilang isang parusa na bumisita sa kanila ng direktang atas ng
Panginoon. Ito ay sa gayon ang isang dakilang manloloko ay
naglalayong itago ang kanyang sariling gawa. Sa pagtanggi sa banal
na pag-ibig at awa, ang mga Judio ay naging sanhi ng pag-iwas ng
Diyos ng proteksyon laban sa kanila, at pinayagan si Satanas na
mamuno alinsunod sa kanyang kalooban. Ang mga kakila-kilabot na
kalupitan na ipinataw sa pagkawasak ng Jerusalem ay isang
pagpapakita ng mapaghiganti na kapangyarihan ni Satanas sa mga
sumuko sa kanya. [GC 35.3]
Ito ang ibig sabihin ng Diyos kung saan binisita niya ang kasamaan ng mga
ama sa mga anak hanggang sa pangatlo at ikaapat na henerasyong mayroong
pagkamuhi sa akin. Ang salitang pagbisita sa hebrew ay nangangahulugang
pangasiwaan, alagaan, singilin, tawagan ang alaala. Hindi niya pinipilit ang
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mga tao na baguhin ang kanilang isipan. Sinusubaybayan niya ang proseso
ng bawat tao na tumatanggap ng bunga ng kanilang sariling mga desisyon.
Sa ganitong paraan ipinahayag ng bibliya.
Huwag kayong padaya; ang Diyos ay hindi napabibiro: sapagka’t ang
lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya.
Sapagka’t ang naghahasik ng sa kaniyang sariling laman ay sa laman
mag-aani ng kasiraan; datapuwa’t ang naghahasik ng sa Espiritu ay
sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Gal 6:7-8
Ang mga espiritong binhi na itinanim ng isang tao ay papayagang magbunga
alinman sa buhay na walang hanggan o sa kamatayan. Sinusubaybayan ng
Diyos ang proseso ng pagpapahintulot sa bawat tao na magkaroon ng bunga
ang kanilang mga desisyon. Ito lang ang makatarungang bagay na dapat
gawin. Kahit na ito ay naging sanhi ng kakila-kilabot na paghihirap ng aming
ama, ginagawa niya ito sapagkat siya ay nagpapasensya at ang kalayaang
pumili ay napanatili para sa lahat.
Ipinakita sa akin na ang mga hatol ng Diyos ay hindi darating nang
direkta mula sa Panginoon patungo sa kanila, ngunit sa ganitong
paraan: Inilagay nila ang kanilang mga sarili sa kabila ng kanyang
proteksyon. Siya any nagbabala, nagtatama, nagpapatunay, at
itinuro ang tanging landas ng kaligtasan; at kung ang mga naging
bagay ng kaniyang espesyal na pangangalaga ay susundan ang
kanilang paraan sa espiritu ng Diyos, pagkatapos ng paulit-ulit na
babala, kung pipiliin nila ang kanilang sariling paraan, ay hindi niya
aatasan ang kanyang mga anghel na pigilan ang pagpapasyang atake
sa kanila ni Satanas. {14MR 3}
Mayroong ilang mga nagtatalo na ang pahayag na ito mula kay ellen white ay
hindi isang pangkalahatang prinsipyo ngunit tumutukoy lamang sa isang
naunang pangyayari bago niya naisulat ito. Dalawang naunang talata na
kaniyang naisulat:
Ipinakita sa akin na ang oras ay nasa napakalapit na hinaharap, na
siyang binalaan ng Diyos at pinatunayan at binigyan ng dakilang ilaw
ngunit hindi maitama ang kanilang mga paraan at sundin ang liwanag,
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aalisin niya sa kanila ang makalangit na proteksyon na nagpapanatili
sa kanila’ng ligtas mula sa malupit na kapangyarihan ni satanas;
Tiyak na koiiwan sila ng Panginoon upang sundin ang paghuhusga
at payo ng kanilang sariling karunungan, sila ay simpleng maiiwan
sa kanilang sarili, at ang proteksyon ng diyos ay maiaalis sa kanila,
at hindi sila mailalayo sa paghahasik ni satanas; na wala sa walang
katapusang hatol at paningin ang maaaring magkaroon ng anumang
kapangyarihan upang maisip ang pangangalaga ng Diyos. Ang Diyos
ay nagamit sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, sa mga anak ng
tao sa kanilang paglalakbay sa kanilang sariling mga bahay sa
kanilang pagkain at pag-inom. At kung nasaan man sila ay ang mga
mata niya ay nasa kanila. Napanatili ang mga ito mula sa isang libong
panganib, at lahat sa kanila ay hindi nakikita. Si Satanas ay naglatag
ng mga silo ngunit ang panginoon ay patuloy na nagtatrabaho upang
maipagtanggol ang kanyang mga tao mula sa kanila. {1MR 2.3}
Gayunpaman ito ang mismong prinsipyo na ipinahayag ng Diyos sa 10 utos
at ito rin ang prinsipyong kaniyang ipinahayag sa mga pinuno ng Hudyo na
sinasabing ang kanilang bahay ay naiwan sa kanila’ng sira. Narito muli ang
prinsipyong ito bilang isang pangkalahatang prinsipyo patungkol sa mga
bansa na tumanggi sa Kanya.
Ang Diyos ay nagpapanatili ng pagtutuos sa mga bansa. Walang
isang maya na nahuhulog sa lupa nang hindi Niyia napapansin.
Yaong mga gumagawa ng masama sa kanilang kapwa tao, na
nagsasabi, paano malalaman ng Diyos? tatawagin ba balang araw
upang matugunan ang matagal nang paghihintay na paghihiganti. Sa
panahong ito ang isang higit sa pangkaraniwang paghamak ay
ipinapakita sa Diyos. Ang mga kalalakihan ay umabot sa isang punto
sa kabastusan at pagsuway na nagpapakita na ang kanilang tasa ng
kasamaan ay halos puno. Marami ang malapit na nakapasa sa
hangganan ng awa. Sa madaling panahon ay ipapakita ng Diyos na
siya talaga ang buhay na Diyos. Sasabihin niya sa mga anghel,
"Huwag na labanan si Satanas sa kaniyang pagsisikap na sirain.
Hayaan niyang gawin ang kaniyang pagkapahamak sa mga anak ng
pagsuway; sapagka’t puno ang tasa ng kanilang kasamaan. Sumulong
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sila mula sa isang antas ng kasamaan patungo sa isa pa, pagdaragdag
araw-araw sa kanilang kawalan ng batas. Hindi na ako makikialam
upang pigilan ang maninira na gawin ang kaniyang gawain. {RH,
September 17, 1901 par.8}
Kaya’t nung sinabi ni Ellen White kung ano ang mangyayari sa hinaharap ay
ipinapahiwatig lamang niya na ang pangkalahtang prinsipyo ng pagharap sa
lubusang pagtalikod sa relihiyon ay malapit nang magaganap. *********. Ito
ay pinagsama ng mga pandaigdigang pahayag tungkol sa mga anghel ng
Panginoon.
Ang mga anghel na ipinadala mula sa korte nang langit
hindi upang sirain, ngunit upang bantayan ang mga kaluluwang
walang imik, para mailigtas ang mga nawawala, upang maibalik ang
mga naliligaw sa kanilang nararapat na tahanan. {RH May 10,1906}
Ang mga anghel ay hindi pumupunta sa mundo upang tuligsain at
manira, upang mamuno at upang mamuno at igalang ng tama, kundi
maging mensahero ng awa at makipagtulungan sa punong-abala,
upang makipagtulungan sa mga tao na tulungan sa paghanap sa mga
nawawalang tupa. Ang mga anghel ay inatasang magkampo para sa
mga may takot ant nagmamahal sa Diyos. {ST November 20, 1893,
par.3}
Salamat sa Panginoon na hindi niya ipinadala ang kaniyang mga anghel
upang tayo’y sirain. Siya ay hindi tapagsira ngunit isang tagapagpanumbalik.

Walang Pinipilit ang Diyos ni Sinuman
Upang ang bawat tao ay magkaroon ng kalayaan na pumili at magkaroon ng
mga bunga ng kanilang sariling mga desisyon, hindi maaaring pilitin ng Diyos
ang sinuman sa anumang oras. Ang katotohanang ito ay malinaw na
nakasaad sa Bibliya at Diwa ng Propesiya.
Ang kaluluwa ko’y laging nasa aking kamay; gayon ma’y hindi ko
kinalilimutan ang kautusan mo. Mga Awit 119 :109
At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay
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piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran; kung
ang mga dios ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako
roon ng ilog, o ang dios ng mga Amorrheo na ang lupain nila ay
inyong tinatahanan: nguni’t sa ganang akin at ng aking sangbahayan
ay maglilingkod kami sa Panginoon. Josue 24 :15
Kapag ang tao ay bantang patayin ng taong ayaw nilang sundin, ito’y hindi
kalayaan. Kung ang Panginoon ay nagbantang sunugin at sirain ang
sinumang ayaw sumunod sa kanya, ay hindi niya binibigyan ng kalayaan. Sa
ganitong paraan ay pipilitin Niyang siya’y sundin ngunit hindi ganito ang
pamamaraan ng Diyos.
Ang paggamit ng lakas ay salungat sa mga alituntunin ng pamahalaan
ng Diyos; Ang paglilingkod lamang ng pag-ibig ang nais niya; at ang
pag-ibig ay hindi maaaring utusan; hindi ito maaaring manalo ng
lakas o awtoridad. Sa pag-ibig lamang magigising ang pag-ibig. Ang
makilala ang Diyos ay ibigin Siya; Ang kanyang pagkatao ay dapat
na maipakita sa kaibahan sa ugali ni Satanas. {DA 22}
Ang paghihimagsik ay hindi dapat mapagtagumpayan ng lakas. Ang
nakakahimok na kapangyarihan ay matatagpuan lamang sa ilalim ng
pamahalaan ni Satanas. Ang mga alituntunin ng Panginoon ay wala
sa kaayusang ito. Ang Kanyang awtoridad ay nakasalalay sa
kabutihan, awa, at pag-ibig; at ang paglalahad ng mga prinsipyong
ito ang magagamit na paraan. Ang pamahalaan ng Diyos ay moral,
at ang katotohanan at pag-ibig ang dapat mangibabaw na
kapangyarihan. {DA 759.1}
Ang dahas ay ang huling paraan ng bawat maling relihiyon. {ST May
6,1897}
Ang pag-ibig ay hindi maaaring utusan. Sinabi ng Bibliya na ang perpektong
pag-ibig ay nagtatapon ng takot. Kung nagbabanta ang Diyos ng kamatayan
sa mga tao kung gayon hindi makakapagligtas ang Diyos ng sinuman mula sa
takot.

Ang Misyon ni Kristo
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Sa pag-iisip na ito, nais kong ipakita sa iyo ang isang koleksyon ng mga quote
mula sa Spirit of Prophecy na malinaw na isiniwalat ang misyon ni Kristo sa
mundong ito. Tulad ng sinabi ni Jesus, ang Kanyang misyon ay upang ihayag
ang kaluwalhatian o katangian ng Ama. Sa Juan 17, dalawang talata lamang
pababa mula kung saan Niya sinabi na Siya ay dumating upang luwalhatiin
ang Ama, sinabi Niya ito.
Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin
mula sa sanglibutan: sila’y iyo, at sila’y ibinigay mo sa akin; at
tinupad nila ang iyong salita. Juan 17:6
Ipinahayag ng Diyos ang Kanyang pangalan kay Moises tulad ng inaipahayag
sa Exodo 34: 5. Dito sinabi sa atin ni Cristo na hindi lamang Siya ang
nagproklama ngunit ipinakita Niya ang pangalan ng Kanyang Ama.
Nangangahulugan iyon na ipinakita Niya sa atin ang Ama. Tulad ng sinabi
Niya kay Philip.
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako’y inyong
kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? ang nakakita sa akin ay
nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang
Ama? Juan 14 :9
Itatanong ko sa iyo na isaalang-alang ang mga sumusunod na quote upang
malaman kung ano ang misyon ni kristo sa mundong ito.
Ang pag-ibig at karangalan at pagiging perpekto na isiniwalat sa
Ebanghelyo ay isang paghahayag sa tao ng katangian ng Diyos. Ang
hustisya at kabutihan at kawang-gawa na nakita sa katangian ni
Cristo ay dapat na ulitin sa buhay ng mga tumatanggap ng mga
pribilehiyo ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng isang pag-aaral ng
salita, dapat nating makita Siya bilang Siya, at, naaakit sa pananaw
ng Kanyang banal na pagiging perpekto, tayo ay dapat lumago sa
parehong imahe. Kailangan nating maunawaan na ang Ebanghelyo
ay ganap na ipinahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ito ang
salamin na nagpapakita ng katangian ng Diyos sa nagbalik-loob na
kaluluwa. Ang pagkakatulad ng Diyos ay nahayag sa perpektong
katangian ng Kanyang Anak, upang maunawaan natin kung ano ang
ibig sabihin na gawin sa wangis ng imahe ng Diyos, at kung ano ang
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maaaring maging tayo kung sa pamamagitan ng patuloy na pagtingin
ay pinapayagan natin ang ating sarili na binago mula sa
“kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian.” {ST Pebrero 24, 1909, par.
3}
Ang Ebanghelyo ay ipinahayag sa unang apat na libro ng Bagong Tipan. Ito
ay nasa mga libro na ang buong kaluwalhatian ng Panginoon ay nahayag. Ito
ang tinukoy ni Pablo bilang sumusunod:
Ngunit tayong lahat, na may walang tabing na mukha, na nakatingin
sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, [Jesus Christ] ay
nabago sa parehong imahe mula sa kaluwalhatian tungo sa
kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon.
2 Corinto 3:18
Sinabi ni Cristo kay Felipe na kung makikita niya si Cristo na maaari niyang
makita nang eksakto kung paano ang Ama.
Kay Cristo nakita ng Diyos ang salamin ng kanyang sariling imahe.
Ang Diyos ay nahayag sa laman dahil sa buong pagkakakilanlan ng
kanyang pagkatao sa katanguan ni Cristo. Na ang Diyos ay dapat
na maipakita sa laman ay isang kamangha-mangha sa host ng langit,
“maging ang misteryo na itinago mula sa mga panahon at mula sa
mga henerasyon.” {ST, Abril 15, 1897 par. 10}
Sinabi sa atin na ang pagpapakita ni Cristo sa laman ay ganap na nagsiwalat
ng katangian ng Diyos. Ang buong pagkakakilanlan ng Kaniyang pagkatao ay
nahayag habang si Cristo ay naririto sa mundo.
Ang Diyos ay nangangailangan ng pagiging perpekto ng Kanyang
mga anak. Ang Kanyang batas ay isang salin ng Kaniyang sariling
katangian, at ito ang pamantayan ng lahat ng tauhan. Ang walang
katapusang pamantayang ito ay ipinakita sa lahat na maaaring
walang pagkakamali patungkol sa uri ng mga tao na kailangang
buuin ng Diyos ang Kanyang kaharian. Ang buhay ni Cristo sa lupa
ay isang perpektong pagpapahayag ng batas ng Diyos, at kung kailan
ang mga nag-aangkin na ang mga anak ng Diyos ay magiging tulad
ni Cristo sa ugali, magiging sila masunurin sa mga utos ng Diyos.
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{COL 315.1}
Ang buhay ni Cristo sa lupa ay perpektong pagpapahayag ng batas ng Diyos
kung gayon ano pa ang sinasabi ng diwa ng Propesiya tungkol sa batas ng
Diyos?
Ang batas ng Diyos ay nakakatakot tulad ng Diyos mismo. Ang
kanyang kalooban, isang salin ng kanyang katangian, ang
pagpapahayag ng banal na pag-ibig at karunungan. {PP 52}
Kung ang buhay ni Cristo sa mundo ay isang perpektong pagpapahayag ng
kautusan ng Diyos at ang batas ay sagrado tulad ng Kanya at salin ng
Kaniyang pagkatao kung gayon si Kristo sa lupa ay nagsiwalat ng perpektong
katangian ng Diyos. Sa pag-iisip na ito, isaalang-alang ang inspiradong
pahayag na ito:
Hindi pinatay ni Kristo ang sinuman ... {Ms62-1886.64}
Ito mismo ang sinasabi sa atin ng batas ng Diyos:
Huwag kang papatay. Exodo 20 :13
Ating sundin ang mga pangagatwiran
1. Ang buhay ni Cristo sa mundo ay ang perpektong pagpapahayag ng
batas ng Diyos.
2. Si Kristo ay hindi kailanman pumatay ng sinuman.
3. Sinabi ng batas na huwag kang papatay.
4. Samakatuwid, ang Diyos ay hindi pumapatay - kahit sino.
Ito ay kasing simple ng sinasabi ng Bibliya na may Isang Diyos at Isang
Panginoon. Ginagawa ng mundong Kristiyano ang simpleng katotohanang
ito na kumplikado ngunit hindi. Simple lang. Ginagawa ring kumplikado ng
mundo ng Kristiyano ang ideya na papatayin ng Diyos ang mga tao kung
kailan.
Ang mga nakaranas ng pagpapala ng Diyos ay dapat na higit na
nagpapasalamat sa mga tao. Dapat silang magpadala sa Diyos ng
mga salita ng pasasalamat sapagkat si Kristo ay dumating sa wangis
ng makasalanang laman. binihisan ang kanyang pagka-diyos sa
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sangkatauhan, upang maihatid niya sa harap ng mundo ang pagiging
perpekto ng Diyos sa kanyang sariling pagkatao. Siya ay dumating
upang kumatawan sa Diyos, hindi bilang isang mahigpit na hukom,
ngunit bilang isang mapagmahal na ama. "Sapagka’t minahal ng
sobra ng Diyos ang sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong
na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi
mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang
Diyos ay pag-ibig. Ito ang dakilang katotohanan na ipinakita ni
Cristo sa mundo upang isiwalat. Malinaw na ipinakita ni Satanas
ang pagkatao ng Diyos sa mundo, na ang tao ay nakatayo nang
malayo sa Diyos; ngunit si Cristo ay dumating upang ipakita sa
mundo ang mga katangian ng Ama, upang kumatawan sa malinaw
na imahe ng kanyang pagkatao. "Kung paanong binigyan ako ng utos
ng Ama, ganoon din ang ginagawa ko." "Ang utos na ito ay
tinanggap ko mula sa aking Ama." Ang layunin ng misyon ni Kristo
sa mundo ay upang ihayag ang ama. {ST. Abril 11, 1895 par. 2}
Si Cristo ay isang malinaw na imahe ng pagkatao ng Ama tulad ng sinabi sa
atin sa Hebreo 1: 3. Sinabi ni Ellen White na si Cristo ay dumating sa mundo
upang ipakita ang mga katangian ng Ama bilang isang malinaw na imahe ng
pagkatao ng Diyos. At ang pangungusap na nagsabing.
Ang layunin ng misyon ni Cristo sa mundo ay ibunyag ang Ama.
{ST, Abril 11, 1895 par. 2}
Ang pahayag na ito ay ang kumpletong pagpapahayag ng Juan 17: 4. Ang
misyon ni Cristo ay ihayag ang Ama. Salamat sa Panginoon para sa mga
malinaw na ekspresyon na ito.
Itinaas ni Cristo ang katangian ng Diyos, na ibinibigay sa kanya ang
papuri, at binibigyan siya ng pagpapala, ng buong hangarin ng
kanyang sariling misyon sa mundo, upang maituwid ang mga tao sa
pamamagitan ng paghahayag ng Diyos. Si Cristo ay nakabihis sa
harap ng mga tao ng biyaya ng ama at ng walang kaparis na pagiging
perpekto ng Ama. Sa kanyang pagdarasal bago siya ipako sa krus,
ipinahayag niya, "Ipinakita ko ang iyong pangalan." "Pinarangalan
kita sa lupa; natapos ko na ang gawaing ibinigay mo sa akin upang
12

gawin." Nang makamit ang layunin ng kanyang misyon, -ang
paghahayag ng Diyos sa mundo, inihayag ng Anak ng Diyos na ang
Kanyang gawain ay nagawa, at ang katangian ng Ama ay nahayag sa
mga tao. {ST Enero 20, 1890, par. 9}
Muli, tayo ay naiwan nang walang alinlangan patungkol sa layunin ng misyon
ni Cristo sa mundo. Ito ay upang maituwid ang mga tao sa pamamagitan ng
paghahayag ng Diyos. Ang pagpapalawak ni Ellen White ng Juan 17: 4 ay
maganda ang pagpapaliwanag sa misyon ni Kristo:
Nang makamit ang layunin ng kanyang misyon, -ang paghahayag ng
Diyos sa mundo, inihayag ng Anak ng Diyos na ang kanyang gawain
ay nagawa, at ang katangian ng Ama ay nahayag sa mga tao. {ST
Enero 20, 1890, par. 9}
Napakagandang malaman na ang misyon sa lupa ni Cristo ay nagpakita sa
atin kung ano ang Ama. Makatitiyak nating kilala natin ang Ama sa
pamamagitan ni Hesus. Sa gayon, si Kristo ang daan patungo sa Ama, ang
katotohanan ng Ama at ang buhay ng Ama.
Dapat nilang isagawa ang mga prinsipyo ng langit dito sa mundo
kung sila ay magiging miyembro ng pamilya ng hari sa langit. Ang
buhay ni Cristo sa ating mundo ay upang magbigay ng isang
representasyon sa Kanyang sariling katangian ng kataas-taasang
kahusayan ng pagkatao ng Diyos. Ang Kanyang mga salita ay upang
magbigay buhay, [na] sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at
gawa upang magkaroon sila ng tunay na paglilihi sa Kaniyang ugali.
Ang mga Kristiyano ay hindi kailanman makakalimutan ang isang
sandali na sila ay magiging tagasunod ni Cristo sa lahat ng mga
bagay. {MsIl-1895.10}
Ang mga pahayag na ito ay hindi maaaring magkamali. Bakit nais ng mga tao
na sabihin na si Cristo ay dumating lamang upang ipakita ang awa ng Diyos
sa mundo ngunit sa paglaon ay ihahayag Niya ang hustisya ng Diyos?
Masisira nito ang tiwala sa mga inspiradong pagsulat ng Bibliya at ng Espiritu
ng Propesiya.
Sa kabila ng kanilang pagsisikap na pigilan ang Kanyang gawain,
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nakakuha si Cristo, maging sa Jerusalem, isang impluwensya sa mga
taong higit sa kanila. Ang mga karamihan na hindi interesado sa
mga harangue ng mga rabbi ay naakit ng Kanyang katuruan.
Naintindihan nila ang Kanyang mga salita, at ang kanilang mga puso
ay ininit at inaliw. Nagsalita siya tungkol sa Diyos, hindi bilang isang
gumaganti na hukom, ngunit bilang isang malambot na ama, at
inihayag Niya ang imahe ng Diyos na nakalarawan sa Kaniyang Sarili.
Ang kanyang mga salita ay tulad ng balsamo sa nasugatang espiritu.
Parehong sa pamamagitan ng Kaniyang mga salita at ng Kanyang
mga gawa ng awa ay nilabag Niya ang mapang-aping kapangyarihan
ng mga lumang tradisyon at gawa ng tao, at ipinakita ang pag-ibig
ng Diyos sa walang tigil na kaganapan. {DA 204.4}
Napakaganda ng ipinahayag. Sinalamin ni Cristo ang katangian ng Ama
noong narito Siya sa mundo. Ito ay isang perpektong representasyon.
Sa gayon ito ay naging, at magiging hanggang sa katapusan ng oras.
Ang kasalanan ay katangian ni Satanas, at palaging ito ay
pinagsasabay laban sa mabuti. Ang espiritu ni Cain ay nakikita sa
lahat ng maling relihiyon. Ang gawain ni satanas ay upang
kondenahin at sirain, alisin ang kalayaan ng tao at sirain ang kanyang
buhay. Palaging hinihimok ng kalapasan ang kalalakihan na kumilos
bilang mga ahente ni Satanas, upang maisakatuparan ang kanyang
mga layunin laban sa Diyos at sa katuwiran. Sa Nazareth ipinahayag
ni Kristo na ang Kanyang gawain ay upang mapanumbalik at
maiangat, upang makapagdala ng kapayapaan at kaligayahan. Siya ay
dumating sa mundong ito upang kumatawan sa Ama, at inihayag
Niya ang Kanyang banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng
pagbibigay buhay sa mga patay, sa pamamagitan ng
pagpapanumbalik ng mga maysakit at pagdurusa sa kabutihan at
kalusugan. Siya ay nasa mundong ito bilang puno ng buhay.
Nakikipaglaban si satanas kay Cristo, ang banal na Panunumbalik.
Ang kanyang mga ahente ay liga laban sa gawain ng tagapagligtas ng
nakakataas at nakakapadakila sa tao. Ang unang kamatayan sa ating
mundo ay sanhi ng pagtatapos ng mga prinsipyo ni Satanas; at mula
pa noong panahong iyon si Kristo at ang Kanyang mga tagasunod
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ay naging layunin ng kanyang nakakamatay na poot. (ST Marso 21,
1900, par. 13-15}
Ang kaibahan sa quote ay malinaw. Ang gawain ni Satanas ay upang
kondenahin at sirain, alisin ang kalayaan at sirain ang buhay. Ang gawain ni
Cristo ay ibalik at maiangat at magdala ng kapayapaan. Napakagandang
kaibahan. Sa paggawa ng gawaing ito ay inihayag ni Cristo ang Ama.
Nararamdaman ko ang kagalakan na binabasa ang mga quote na ito. Sana
ganun din kayo.
Sa pamamagitan ni Hesus, ang Anak ng Diyos, ang Ama ay higit na
buong ipinahayag sa mundo. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad.
“Kung kilala mo ako, makikilala mo rin sana ang aking Ama at mula
ngayon ay kilala mo siya. At nakita mo siya. Sinabi sa kaniya ni
Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sapat na sa amin.
Sinabi ni Jesus sa kanya, Ang tagal nang panahon na kasama ninyo,
at hindi mo pa ako nakilala. Felioe? Ang nakakita sa akin ay nakakita
ng Ama.” Ang kaluluwa ng libu-libo ay sumisigaw ngayon, “Ipakita
sa amin ang Ama, at kami ay nasiyahan. Hindi namin maangkin ang
Diyos bilang aming Ama hanggang sa makita namin siya.” Sinabi ni
Jesus sa bawat ganoong kaluluwa, tulad ng sinabi niya kay Felipe:
Matagal na ba ako sa iyo, at hindi mo pa ako nakilala! ‘Nakita mo
na ba ang aking mga gawa, nakinig ka na ba sa aking mga aral,
nasaksihan mo ba ang mga himalang ginawa ko sa pangalan ng aking
Ama, at hindi mo pa nauunawaan ang kalikasan ng Diyos? Ako ay
nanalangin kasama mo at para sa iyo, ngunit hindi mo pa rin
maiintindihan na ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at
sa aking buhay na nailahad ko sa iyo ang ugali ng aking Ama? Ako
ang ningning ng kaluwalhatian ng aking Ama, ako ang malinaw na
imahe ng kanyang pagkatao. ‘Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa
Ama, at ang Ama ay nasa akin? ang mga salitang sinasalita ko sa iyo
ay hindi ko sinasalita ng aking sarili; ngunit ang Ama na nananahan
sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawa. Maniwala ka sa akin na
ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin; o kung hindi maniwala
ka sa akin alang-alang sa tunay na mga gawa. Katotohanan, totoo.
Sinasabi ko sa iyo, Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na
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ginagawa ko ay gagawin din niya: at higit na dakilang mga gawa kay
sa ito ang kanyang gagawin; sapagkat pupunta ako sa aking Ama.”
(ST June 9, 1890. par. Ako}
Hindi ba kaakit-akit? Ang parehong problema na mayroon si Felipe umiiral
ngayon. Hindi niya makita na ito Kristo ay isang buong representasyon ng
Ama. Halos ang buong mundo ng Kristiyano ay nagdurusa ng parehong
pagkabulag. Salamat Panginoong Jesus sa pagpapakita sa amin ng Ama
pagdating mo sa mundong ito.
Si Cristo ay pumarito sa ating mundo upang maging ating
sakripisyo. Pumarito siya upang tuklasin sa ating mga mata ang mga
hiyas ng katotohanan upang mailagay ang mga ito sa bago
pagtatakda ng balangkas ng katotohanan. Inilabas niya mula sa
kabang-yaman ng Diyos ang mga bagay na bago at luma upang
maaari nating maging bakas ng mga ugnayan sa malaking plano ng
kaligtasan. Sa pamamagitan ng mga handog na sakripisyo ng
dispensasyong Hudyo, tinuro tayo sa harapan ni Kristo, ang
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nang si
Kristo ay dumating, ito ay upang makilahok sa pakikipagbaka sa
paningin ng ibang mga mundo? -Dahil sa isang dakilang anghel si
Satanas, at nang siya ay nahulog, hinimok niya ang maraming mga
anghel na sumama sa kanya sa kanyang pag-aalsa laban sa
pamahalaan ng Diyos. Gumawa siya sa isip ng mga anghel habang
gumagawa siya sa isip ng mga tao ngayon Gumawa siya ng isang
pagpapanggap ng katapatan sa Diyos, ngunit pinatunayan niya na
ang mga anghel ay hindi dapat mapailalim sa batas. Ipinasok niya
ang kanyang mga ideya, ang kanyang paghihimagsik at poot, at
pagkapoot sa batas ng Diyos ay nagmula sa isipan ng mga anghel sa
langit sa pamamagitan ng kanyang impluwensya. Siya ay sanhi ng
pagbagsak ng tao sa pamamagitan ng parehong mga tukso na kung
saan siya ay sanhi ng pagbagsak ng mga anghel; at sa mundo kung
saan siya ay nagpanukala upang maisagawa ang kanyang mga
prinsipyo ng paghihimagsik, ang labanan ay kailangang labanan,
upang makita ng lahat ang tunay na kalikasan at mga resulta ng
pagsuway sa dakilang pamantayang moral ng Diyos. Kinakatawan
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niya ang Diyos sa isang maling ilaw, binibihisan siya ng kanyang
sariling mga katangian. Si Cristo ay dumating upang
kumatawan sa Ama sa kanyang totoong ugali. Ipinakita
niya na hindi siya isang di-makatwirang hukom, handang
magdala ng paghuhukom sa mga kalalakihan At apawan
ng tuwa sa pagkondena at pagpaparusa sa kanila sa
kanilang masamang gawain. Ipinahayag ng Panginoon ang
kanyang pagkatao kay Moises sa bundok. "At ang Panginoon ay
bumaba sa ulap, at tumayo kasama niya roon, at ipinahayag ang
pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay dumaan sa harap niya,
at ipinahayag, Ang Panginoon, ang Panginoong Dios, maawain at
mabait, matiisin, at matiisin, at masaganang kabutihan at
katotohanan, pinapanatili ang awa sa libu-libo, pinatawad ang
kasamaan at paglabag at kasalanan, at hindi iyan malilinaw ang
nagkasala. {ST Nobyembre 18, 1889, par. 6}
Ang gayong isang dakilang paghahayag ng Ama. Nagbibigay si Ellen White ng
isang magandang buod ng kung bakit si Jesus ay dapat na dumating sa
mundo. Maraming naloko ni satanas sa langit tungkol sa katangian ng Diyos
pati na rin sa buong sangkatauhan. Inihayag ni Kristo ang katotohanan ng
kung sino ang Diyos.
Ito ang paglalarawan na ibinigay ng Diyos sa kanyang sariling
katangian. Si Jesus ay dumating upang kumatawan sa kabutihan at
awa at pag-ibig ng Ama, at si satanas ay napuno ng poot sa Anak
ng Diyos, at nakikipaglaban mula sa kanyang pagsilang upang
mapahamak siya. Gumawa siya sa pamamagitan ng masamang si
Herodes upang maisakatuparan ang kanyang plano, ngunit
iningatan ng Panginoon ang buhay ng batang si Hesus, at binigo ang
disenyo ng masama. Paulit-ulit na ang buhay ni Kristo ay nasa
peligro. Maraming mga beses kahit na matapos ang mga tao ay
makinig sa kanyang mga kaibig-ibig na salita, at nakita ang
pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling ng mga
maysakit at pagpala sa mga nasa paligid niya, handa silang sirain siya.
Kinamumuhian niya ang kasalanan na may isang perpektong
pagkamuhi. Ito ay ang dalisay, walang bahid na buhay ni Hesus na
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pumukaw sa poot kay Satanas at sa isang malubhang bansa;
sapagkat si Cristo ay walang kasalanan ni ang pandaraya ay
natagpuan sa kanyang bibig. Ang bansang Hudyo ay napuno ng pagaalinlangan at pagtatangi, at humantong ito sa kanilang pagkapoot
sa Anak ng Diyos. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya,
sila ay nasa panig ng kalaban, sa ilalim ng kontrol ng masamang isa.
{ST Nobyembre 18, 1889. par.7}
Ang langit, na nakatingin sa ibaba at nakikita ang mga maling akala
kung saan ang mga tao ay naakay, alam na ang isang banal na
Tagapagturo ay dapat dumating sa lupa. Sa pamamagitan ng maling
paglalarawan ng kaaway, marami ang naloko na sinamba nila ang
isang huwad na diyos, na binibihisan ng mga katangian ng
makademonyong tauhan. Ang mga nasa kamangmangan at
kadiliman sa moral ay dapat magkaroon ng ilaw, espiritwal na ilaw;
sapagkat ang mundo ay hindi nakakilala sa Diyos, at dapat Siya ay
ihayag sa kanilang pagkaunawa. Ang katotohanan ay tumingin mula
sa langit at hindi nakita ang salamin ng kanyang imahe; para sa siksik
na ulap ng espirituwal na kadiliman at karimlan na bumalot sa
mundo. Ang Panginoong Hesus lamang ang nakapagbaligtad ng
ulap; sapagkat Siya ang ilaw ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng
Kaniyang presensya maaari Niya nang mawala ang madilim na anino
na itinapon ni Satanas sa pagitan ng tao at ng Diyos. {CT 28.1}
Ang Anak ng Diyos ay naparito sa lupa upang ipakita ang katangian
ng Ama sa mga tao, upang matuto silang sumamba sa Kanya sa
espiritu at sa katotohanan. Siya ay dumating upang maghasik sa
mundo ng katotohanan. Hawak niya ang mga susi ng lahat ng mga
kayamanan ng karunungan, at nakapagbukas ng mga pintuan sa
agham, at upang ipakita ang hindi natuklasang mga tindahan ng
kaalaman, mahalaga ba ito sa kaligtasan. Ang Liwanag na
nagliliwanag sa bawat tao na pumupunta sa mundo, ang bawat
yugto ng katotohanan ay maliwanag sa Kanya. {CT 28.2}
Sa kadalisayan ng kanyang buhay ay inihayag niya ang Ama, at ang
kaluwalhatian ng Diyos ay sumisikat mula sa kanyang pagkatao. Ang
pagiging perpekto ng Ama ay ipinakita bago ang mga hindi nahulog
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na mundo, bago ang mga makalangit na intelektuwal, at sa mga
makasalanang tao. Sa gawaing tagapamagitan ni Cristo, ang pag-ibig
ng Diyos ay nahayag sa pagiging perpekto nito sa mga kalalakihan
at mga anghel. Sa pagtagumpay sa tukso at pagdala sa pagsubok sa
ilang, na nagtagumpay para sa amin, siya ay nakayuko patungo sa
Kalbaryo, at sa pagiging perpekto ng sangkatauhan ay nahawakan
niya ang mundo, at sa kabuuan ng kanyang pagka-Diyos ay
hinawakan niya ang trono ng Ang Diyos, at ipinahahayag ang
resulta ng kanyang kahila-hilakbot na salungatan sa kalaban, bulalas,
“Ngayon ay pinatalsik ang prinsipe ng mundong ito,” ngayon ay ang
huling kaaway na nawasak. {ST Hunyo 27, 1895, par. 7}
Ang lahat na kailangang malaman o malalaman ng tao
tungkol sa Diyos ay nahayag sa buhay at katangian ng
Kanyang Anak. “Walang taong nakakita sa Diyos sa anumang
oras; ang bugtong na Anak, na nasa dibdib ng Ama, Siya ang
nagpahayag sa Kanya.” Juan 1:18. Ang pagkuha sa Kanya ng
sangkatauhan, si Cristo ay naging isang tao at sa parehong
oras ipinahayag ang ating makalangit na Ama sa mga
makasalanang tao. Siya ay nasa lahat ng mga bagay na ginawang
katulad ng Kanyang mga kapatid. Naging laman siya, maging katulad
natin. Siya ay gutom at nauuhaw at pagod. Sinuportahan siya ng
pagkain at giniginhawa ng pagtulog. Ibinahagi Niya ang maraming
tao, ngunit Siya pa ang walang kapintasan na Anak ng Diyos. Siya
ay isang estranghero at namamahay sa mundo – sa mundo, ngunit
hindi ng sanlibutan: tinukso at sinubukan bilang mga kalalakihan at
kababaihan ngayon ay natutukso at sinubukan, ngunit nabubuhay
sa isang buhay na malaya sa kasalanan. Mahinahon, mahabagin,
naaawa, laging maalalahanin sa iba, Kinatawan niya ang
katangian ng Diyos, at patuloy na nakikibahagi sa
paglilingkod para sa Diyos at lalaki. (8T 286}
Kay Cristo nakita ng Diyos ang salamin ng kanyang sariling imahe.
Ang Diyos ay nahayag sa laman dahil sa buong pagkakakilanlan ng
kanyang pagkatao sa pkatangian ni Cristo. Na ang Diyos ay dapat
na maipakita sa laman ay isang punong-abala ng langit, “maging ang
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misteryo na itinago mula sa mga panahon at mula sa mga
henerasyon.” {ST, Abril 15, 1897 par. 10}
Ilan sa katangian ng Diyos ang ipinahayag sa anak?
Ang buong katangian ng Diyos ay nahayag sa kanyang Anak, ang
buong saklaw ng mga posibilidad ng langit ay ipinakita para sa
pagtanggap ng tao sa Anak ng Walang-Hanggan na Isa. Ang paraan
ng pagbabalik ng tao sa Diyos at langit ay walang hadlang. Ang
walang kapantay na kalaliman ng pagmamahal ng Tagapagligtas ay
naipakita; at kung ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos para sa mga
anak ng tao ay hindi mananaig upang akitin ang mga tao sa kanya,
walang anupaman. - {ST December 30, 1889, par. 6}
Ang pagiging isa ni Cristo sa Ama ay palaging isang kagalakan sa
Diyos, sapagkat alam Niya na mayroong sa mundo na Isa na hindi
magpapakita sa Kanya ng mali. Kay Cristo nakita niya ang salamin
ng Kanyang sariling katangian. At ito ay upang ang Kanyang mga
tagasunod ay magkaroon ng parehong pagkakaisa, iyon ang
dakilang pagnanasa ni Cristo. Para sa pagiging isang ito ay
nanalangin Siya. [Juan 17: 17-21. Sinipi.] {14MR 220.2}
Walang iniwan ang Diyos na walang nagawa na magagawa Niya
para sa atin. Nagbigay Siya ng isang perpektong halimbawa ng
Kaniyang katangian sa tauhan ng Kanyang Anak; at ito ay gawain ng
mga tagasunod ni Cristo, habang nakikita nila ang walang kapantay
na kagandahang-loob ng Kanyang buhay at ugali, na lumago sa
Kanyang wangis. Sa kanilang pagtingin kay Hesus at pagtugon sa
Kanyang pag-ibig, makikita nila ang imahe ni Kristo (RH Pebrero
15. 1898}
Siningil ni Satanas ang Diyos sa pagkakaroon ng mga katangiang
taglay niya. Si Cristo ay naparito sa mundong ito upang
ihayag ang ugali ng Diyos kung ano talaga. Siya ang
perpektong representasyon ng Ama. Ang kanyang buhay na walang
kasalanan, nabuhay sa mundong ito sa likas na tao, ay isang
kumpletong pagtanggi sa paratang ni Satanas laban sa katangian ng
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Diyos. {Bible Training School Oktubre I, 1902}
Si Cristo ang ating huwaran, ang perpekto at banal na halimbawa
na ibinigay sa atin upang sundin. {Ms 65, 1894}
Si Cristo lamang ang maaaring kumatawan sa Ama sa sangkatauhan,
at ang representasyong ito ang mga alagad ay may pribilehiyong
tumingin sa higit sa tatlong taon. {DA 664}
Ang Guro na mula sa langit, na hindi gaanong isang personahe
kaysa sa Anak ng Diyos, ay dumating sa mundo upang ihayag ang
ugali ng Ama sa mga tao, upang sambahin siya nila sa espiritu at sa
katotohanan. Inihayag ni Cristo sa mga tao ang katotohanan na ang
mahigpit na pagsunod sa seremonya at porma ay hindi makaliligtas
sa kanila; sapagkat ang kaharian ng Diyos ay espiritwal sa likas na
katangian. Si Cristo ay dumating sa mundo upang maghasik nito ng
katotohanan. Hawak niya ang mga susi sa lahat ng mga kayamanan
ng karunungan, at nakapagbukas ng mga pintuan sa agham, at upang
ipakita ang hindi natuklasang mga tindahan ng kaalaman, mahalaga
ba ito sa kaligtasan. Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios
sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak,
upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag
mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan
3 :16 Hinimok niya sa mga tao ang pangangailangan ng pagdarasal,
pagsisisi, pagtatapat, at pag-iwan ng kasalanan. Tinuruan niya sila ng
katapatan. pagtitiis, awa, at pagkahabag, na inuutos sa kanila na
mahalin hindi lamang ang mga nagmamahal sa kanila, ngunit ang
mga kinamumuhian sila, na hindi gaanong tinatrato. Dito ay
inilalantad niya sa kanila ang katangian ng Ama, na matiisin,
maawain, at mapagbigay, hindi madaling magalit, at puno ng
kabutihan at katotohanan. Ang mga tumanggap sa kanyang
katuruan ay nasa pangangalaga ng mga anghel, na inatasan na
palakasin, upang maliwanagan. upang ang katotohanan ay maaaring
magbago at magpabanal ng kaluluwa. {CE 74.1}
Sa pagsasalarawan ng Kanyang misyon sa lupa, sinabi ni
Jesus, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagka’t ako’y
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pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha:
Ako’y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, At sa
mga bulag ang pagkakita, Upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi,"
Lucas 4 :18. Ito ang Kanyang gawain. Siya ay lumibot sa paggawa ng
mabuti at pinagagaling ang lahat na pinahihirapan ni Satanas.
Mayroong buong mga nayon kung saan walang isang daing ng
karamdaman sa anumang bahay, sapagkat Siya ay dumaan sa kanila
at pinagaling ang lahat ng kanilang mga may sakit. Ang Kanyang
gawain ay nagpahiwatig ng Kanyang banal na pagpapahid. Pag-ibig,
awa, at pakikiramay ay nahayag sa bawat gawain ng [12]
kanyang buhay; Ang kanyang puso ay lumabas sa
malambing na pakikiramay sa mga anak ng mga tao.
Kinuha Niya ang likas na katangian ng tao, upang maabot
Niya ang kagustuhan ng tao. Ang pinakamahirap at
pinakumbaba ay hindi natatakot lumapit sa Kanya. Kahit na ang
maliliit na bata ay naaakit sa Kanya. Gustung-gusto nilang umakyat
sa Kanyang tuhod at tumitig sa maanghang na mukha, mabait sa
pagmamahal. Hindi pinigilan ni Jesus ang isang salita ng katotohanan,
ngunit palagi Niya itong binibigkas sa pag-ibig. Ginamit Niya ang
pinakadakilang taktika at maalalahanin, mabait na pansin sa
Kanyang pakikipag usap sa mga tao. Siya ay hindi kailanman naging
masungit, hindi na sinasabi ang isang malubhang salita, hindi
kailanman ibinigay hindi kinakailangang sakit sa isang sensitibong
kaluluwa. Hindi Niya pinintasan ang kahinaan ng tao. Sinabi niya
ang totoo, sapagkat ito’y palaging may pagmamahal . Tinuligsa niya
ang pagkukunwari, kawalan ng paniniwala, at kasamaan; ngunit ang
luha ay nasa Kanyatinig habang binibigkas Niya ang Kanyang
masasakit na mga saway.Siya ay umiyak sa Jerusalem, ang lungsod
na mahal Niya, na tumanggi na tanggapin Siya, ang daan, ang
katotohanan, at ang buhay. Tinanggihan nila ang Panginoon ang
Tagapagligtas, ngunit itinuring Niya sila na may kaawa-awa. Ang
kanyang buhay ay isa sa pagtanggi sa sarili at pag-aalaga ng iba. Ang
bawat kaluluwa ay mahalaga sa Kanyang mga mata. Habang pinasan
Niya ang Kanyang sarili na may banal na karangalan, Siya ay yumuko
nang may pinakamasamang pagmamalasakit sa bawat miyembro ng
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pamilya ng Diyos. Sa lahat ng mga tao, nakita Niya ang mga nahulog
na kaluluwa na misyon Niya na iligtas. Ganoon ang ugali ni
Kristo na inihayag sa Kanyang buhay. Ito ang ugali ng
Diyos. Mula sa puso ng Ama na ang mga agos ng banal na
awa, na nahahayag kay Cristo, ay dumadaloy sa mga anak
ng tao. Si Jesus, ang malambing, mahabagin na
Tagapagligtas, ay ang Diyos na “nahayag sa laman.” I
Timoteo 3:16. {SC 11. 12}
Si Cristo ay naparito sa mundong ito, at binihisan ang kanyang
pagka-Diyos ng sangkatauhan, na ipinapasok sa Kanya ang kalikasan
ng tao. Naranasan niya ang mga karanasan ng sangkatauhan, upang
dumaan sa lupa kung saan nahulog si Adan, upang matubos ang
kanyang kabiguan, upang makilala at madaig ang kalaban ng Diyos
at ng tao, na sa pamamagitan ng kanyang biyaya ang tao ay maaaring
maging isang manalo, at sa wakas ay isang lugar kasama Niya sa
kanyang trono Kinuha niya ang larangan ng hidwaan, at sa atom na
ito ng isang mundo ang pagtatalo sa pagitan ni Kristo, ang Prinsipe
ng buhay, at si Satanas, ang prinsipe ng kadiliman, ay dapat isagawa.
Sa pamamagitan ng paglabag sa tao ay naging anak ng
kasamaan, ang bihag ni satanas, ang kaaway ng Diyos.
Maling inilarawan ni Satanas ang ugali ng Diyos, at ang tao,
na nilikha sa banal na imahe, ay nag-aalinlangan sa pagibig ng kanyang Ama sa Langit, hindi nagtitiwala sa kanyang
salita, at itinakda ang kanyang sarili na sutil at hindi paniniwala at
paghihimagsik laban sa kanyang mga hinihiling. {BEcho, Nobyembre
1, 1892 par. 2}
Si Cristo ay dumating upang kumatawan sa katangian ng kanyang
Ama, upang maibalik ang tao sa kanyang katapatan sa Diyos, upang
makipagkasundo sa tao sa Panginoon. Iminungkahi niya na makilala
ang kalaban at alisin ang takip ng kanyang sining, yaong tao ay
maaaring makapili nang kung kanino siya maglilingkod. Si Satanas
ay si Lucifer, ang nagdadala ng ilaw, ang namamahagi ng
kaluwalhatian ng Diyos sa langit, at pangalawa kay Hesus sa
kapangyarihan at kamahalan. Sa mga salita ng inspirasyon siya ay
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inilarawan bilang isang “selyadong ang kabuuan. Puno ng
karunungan at perpekto sa kagandahan.” Ngunit inalis ni Lucifer
ang kagandahan at kapangyarihang pinagkalooban sa kanya ng
Lumikha, at ang kanyang ilaw ay naging kadiliman. Nang sa
pamamagitan ng kanyang paghihimagsik ay pinatalsik siya mula sa
langit, nagpasiya siyang gawing tao ang tao. ang kanyang biktima, at
ang lupa ang kanyang kaharian. Inihagis niya ang pagsisi ng kanyang
paghihimagsik kay Cristo, at sa determinadong pagkapoot sa Diyos,
hinahangad na sugatan siya sa pagbagsak ng tao. Sa kasiyahan at
kapayapaan ng Eden, nakita niya ang isang pangitain ng lubos na
kaligayahan na nawala siya magpakailanman, at tinukoy niya na
mapukaw sa puso ng mga nilikha ng Diyos ang parehong kapaitan
na naramdaman niya mismo, upang ang kanilang mga kanta ng
papuri at pasasalamat ay maaaring mabaling sa paninirang-puri
laban sa kanilang Maker. {BEcho. Nobyembre 1, 1892 par. 3}
Ang dakilang Manggagamot ay nakikipagtulungan sa bawat
pagsisikap na ginawa para sa pagdurusa sa sangkatauhan, upang
bigyan ng ilaw ang katawan, at buhay at pananauli sa kaluluwa. At
bakit ito si Satanas ay dumating sa ating mundo, at pinangunahan
ang mga tao sa tukso. Kasama ang kasalanan ay dumating ang
karamdaman at pagdurusa, sapagkat aanihin natin ang ating inihasik.
Nang maglaon, hinimok ni satanas ang tao na singilin sa Diyos ang
pagdurusa na tiyak na resulta ng paglabag sa pisikal na batas. Sa
gayon ang Diyos ay maling inakusahan, at ang kanyang pagkatao ay
maling paglalarawan. Sinisingil siya sa paggawa ng ginawa mismo ni
Satanas. Gusto ng Diyos na ilantad sa kanyang bayan ang kamalian
na ito ng kaaway. Sa kanila binigyan niya ang ilaw ng ebanghelyo ng
kalusugan, at bilang kanyang mga kinatawan ay dapat nilang ibigay
ang ilaw sa iba. {Christian Educator, Oktubre 1, 1898 par. 9}
Ang buong langit ay interesado sa kaligtasan ng tao, at ang gawain
ay maaaring magawa ng mabilis, ang kaharian ng Diyos ay dumating,
at ang lupa ay mapuno ng kaalaman ng Diyos habang ang tubig ay
sumasaklaw sa dagat. Ang dakilang pagnanasa ng mga
makalangit na intelektuwal ay ang maging ng Diyos,
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napakatagal na maling pagsasalarawan at maling
interpretasyon, ay maaaring wastong kinakatawan sa
harap ng mga naloko ng mga aparato ng kalaban. Ibinigay
ni Satanas sa Diyos ang kanyang sariling mga katangian,
at hindi pa ngayon oras na ang pangalan ni Cristo ay dapat maging
dakila sa mga pagano? Ang Diyos ay tumatawag para sa mga
naliwanagan na mahulog sa linya, at magsimula ng agresibong
pakikidigma sa mga kuta ng isa na masamang tauhan. {HM,
Setyembre I. 1892 par. 6}
Ang tanging pag-asa para sa nahulog na lahi ay natagpuan sa
pakikipagkasundo sa Diyos. Napakamali nang paglalarawan ni
Satanas sa Diyos na walang tunay na paglilihi ang sangkatauhan sa
banal na pagkatao. Si Cristo ay dumating sa mundo, at, sa
pagsasakatuparan ng plano ng kaligtasan, ipinahayag sa tao na “Ang
Diyos ay pag-ibig.” {Messenger, Hunyo 7. 1893 par. 2}
Si Cristo ay dumating upang kumatawan sa Ama sa tao. Inilahad
niya ang likas na katangian ng Diyos sa mundo. Mali ang
paglalarawan ni Satanas sa Panginoon. Inilarawan niya ang Diyos
bilang isang taong puno ng paghihiganti, na walang pagtitiis, walang
awa, walang pasensya, walang pagmamahal. Sinuotan niya ang
kanyang sariling mga katangian; ngunit si Cristo ay dumating, at
kinuha sa kanya ang sangkatauhan, upang maihayag niya sa
sangkatauhan ang totoong ugali ng Ama, at tayo ay kumakatawan
kay Cristo sa mundo tulad ng kinatawan ni Cristo sa Ama. {RH,
Abril 30, 1889 par. 8}
Maling kinatawan ni Satanas ang katangian ng Diyos. Sinuotan niya
ng kanyang sariling mga katangian. Kinatawan siya bilang isang hindi
nababaluktot. Isinara niya ang mundo mula sa pagtingin sa totoong
ugali ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtapon ng kanyang anino sa
pagitan ng mga tao at ng banal na Isa. Si Kristo ay dumating sa ating
mundo upang alisin ang anino. Siya ay dumating upang kumatawan
sa Ama. Sinabi Niya, “Ang nakakita sa akin ay nakakita ng Ama.”
Ipinagdasal niya na ang kanyang mga alagad ay maging isang kasama
niya, tulad ng siya ay kaisa ng Ama. Ipinahayag ng mga tao na ang
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pagiging isang ito kay Cristo ay isang imposible, ngunit ginawang
posible ito ni Cristo sa pamamagitan ng pagdadala sa atin sa
pagkakasundo sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng mga merito ng
kanyang buhay at sakripisyo. Bakit natin pagdudahan ang pag-ibig
at kapangyarihan ng Diyos? Bakit hindi natin dapat ilagay ang ating
sarili sa panig ng pananampalataya ng tanong? Nakikita mo ba ang
mga kaakit-akit at atraksyon ni Jesus? Pagkatapos ay hanapin na
sundin ang kanyang mga yapak. Siya ay dumating upang ihayag ang
Ama sa mundo, at inilaan niya sa atin ang gawain ng kumakatawan
sa kanyang pagmamahal, kadalisayan, kabutihan, at banayad na
pakikiramay, sa mga anak ng tao. {ST, Abril 15, 1889 par. 6}
Si Jesus ay dumating sa lupa upang kumatawan sa katangian ng Ama
sa mundo. Sinabi Niya, “Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama.”
Mali ang ipinakita ni Satanas na ugali ng Diyos, at inilagay siya sa
isang maling ilaw. Ngunit si Hesus ay dumating upang ipakita ang
pagmamahal at pagkahabag ng Ama sa mga nahuhulog na mga anak
ng tao. Nang ang mga nag-aakalang tagapaglingkod ng Diyos ay
inilalagay ang kanilang mga mukha sa kadiliman, at kailanman ay
nagrereklamo, pinangangalanan nila ang kanilang makalangit na
Ama. Kinukumpirma nila ang impression na ginawa ni Satanas
patungkol sa kanyang pagkatao. Sinabi nila sa mundo, “Ang
paglilingkod sa Diyos ay mahirap serbisyo Ang pagkaalipin ay upang
mapanatili ang batas ng Diyos. “Lahat ng ito ay kasinungalingan.Ano
ang naglalagay ng mga kadena sa pulso ng mga tao? Ang pagsunod
ba sa batas? Hindi, sa katunayan. Ang mga tumutupad sa mga batas
ay naglalakad nang malaya. Ito ang lumalabag iyon ay nasa
pagkaalipin. Ang sumpa ng kautusan ay hindi sa mga nagsusumikap
na tuparin ang mga banal na utos ng Diyos sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Manunubos. Natakpan sila ng kanyang
katuwiran. Nakipagpayapaan sila sa Diyos sa pamamagitan ng ating
Panginoong Jesucristo. {ST, Setyembre 30, 1889 par. 7}
Si Hesus ay hinabol sa bawat lugar sa panahon ng kanyang
ministeryo. Ang mga pari at pinuno ay nasa kanyang landas. Maling
inilarawan nila ang kanyang misyon at paggawa. Siya ay naparito sa
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kanyang sarili at hindi siya tinanggap ng kanyang sarili. Pinanood ng
mga anghel ang salungatan sa bawat hakbang. Nakita nila ang diwa
at gawain ng kalaban. Tumingin sila nang may pagtataka sa mga
aparato ni Satanas laban sa banal na Anak ng Diyos. Nakita nila na
siya na naging pangalawa lamang kay Jesus sa kapangyarihan at
kaluwalhatian ay nahulog nang napakababa naiimpluwensyahan niya
ang mga tao na manghuli ng mga hakbang ni Kristo mula sa bawat
lungsod. Nang hinanap ni Kristo ang hardin ng Getsemani, idinikit
ng kaaway ang kadiliman sa kanyang kaluluwa. Kahit na ang kanyang
mga alagad ay hindi nakapanood kasama niya sa oras ng pagsubok.
Narinig nila ang matinding paghihirap ng pagdarasal na nagmula sa
kanyang maputla at nanginginig na mga labi, ngunit di nagtagal ay
pinayagan nilang matulog sila, at iniwan ang nagdurusa nilang Guro
na makipagbuno sa mga kapangyarihan ng kadiliman na nag-iisa {ST.
Nobyembre 25, 1889 par. 1}
Maliban na makilala ng mga tao ang Diyos tulad ng inihayag sa kanya
ni Kristo, hindi sila makakagawa ng isang tauhang ayon sa banal na
pagkakatulad, at samakatuwid ay hindi kailanman makikita ang
Diyos. Ito ay isang usapin para sa pagkamangha sa mga anghel sa
langit, na ang sinumang nakakilala sa Diyos ay dapat maging walang
ingat, dapat pahintulutan ang kanilang isipan na maagaw sa
anumang pansamantalang hangarin at pahintulutan ang kanilang
pansin na mailipat mula sa Diyos ng langit, sa gayon ay nais at
kusang loob nilang kalimutan ang kanilang Gumagawa at palitan
para sa kanya ang iba pang mga panginoon at iba pang mga diyos.
Dumating ang araw na marami ang mga panginoon at marami ang
mga diyos, at nilayon ni Satanas na ipasok ang kanyang sarili sa
pagitan ng Diyos at ng kaluluwa ng tao, upang ang mga tao ay hindi
magbigay galang sa Diyos sa pagsunod sa kanyang batas. Binalot
siya ni satanas ng mga kasuutan ng ningning na anghel, at siya ay
lumalapit sa mga tao bilang isang anghel ng ilaw. Ginagawa niyang
makita ang nagkasala na kaluluwa na makita ang mga bagay sa isang
baluktot na paraan. Kaya’t kinamumuhian niya ang dapat niyang
mahalin, at mahalin ang dapat niyang kamuhian at hamakin. Naging
labis na mali ang pagkalarawan sa Panginoon, na wala siyang
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pakialam na mapanatili ang totoo at buhay na Ama sa kanyang
kaalaman, ngunit bumaling sa pagsamba sa mga huwad na diyos.
Hindi niya alam na ang pag-ibig ng Diyos ay walang kahilera, ngunit
ipinahayag ni Kristo ang pag-ibig na iyon sa isang nahulog na mundo.
Nanawagan si Juan sa mundo na tingnan ang kamangha-manghang
pag-ibig ng Diyos, na sinasabi. “Narito. Anong uri ng pag-ibig ang
ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang matawag tayong mga anak ng
Diyos: samakatuwid hindi tayo kilala ng mundo. Sapagkat hindi niya
ito nakilala (RH, Marso 9, 1897 par. 10)
Ipinakita nang mali ni Satanas ang katangian ng Diyos sa mundo, at
tinukso ang tao na maghimagsik; ngunit si Hesus ay dumating upang
ipakita sa kanyang sariling buhay at karakter kung ano ang tunay na
likas na katangian ng Ama. Kahit saan siya magpunta, ipinahayag
niya ang Ama bilang isang Diyos ng walang hanggang pagmamahal
at walang hangganang kahabagan. {ST, Mayo 18, 1891 par. 2}
Sa katauhan at gawain ni Kristo ang kabanalan ng Diyos ay
nahahayag: sapagkat si Kristo ay dumating upang ihayag ang Ama.
Itinapon ni Satanas ang kanyang anino sa landas ng sangkatauhan,
at maling paglalarawan sa ugali ng Diyos. Ang kontrobersya ni
Satanas ay hindi natapos nang siya ay paalisin mula sa mga korte ng
langit. Kinamumuhian niya si Kristo sa kanyang posisyon sa mga
korte ng Diyos, at lalo niyang kinamumuhian siya nang siya ay
tinanggal sa trono. Kinamumuhian niya siya pagdating sa isang
wasak na mundo, upang ipakita ang awa at ipakita ang kanyang
pagkahabag sa isang lahi ng mga makasalanan. Sa pamamagitan ng
mga punong pari at Fariseo ang pagkapoot kay Satanas ay nahayag
sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
{ST. Disyembre 11, 1893 par. 8}
Ang misyon ni Kristo sa mundo ay isiniwalat kung ano ang maaaring gawin
ng Ama sa lahat ng mga emerhensya. Ang pinakadakilang emerhensiya na
naharap ng sansinukob ay ang malaking kontrobersya. Ang Panginoong
Hesu-Kristo ay nahayag kung ano ang ginagawa ng kanyang Ama.
Ang gawain ng mabuting Samaritano ay kumakatawan sa misyon ni
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Kristo sa mundo. Ang ating Tagapagligtas ay dumating upang ihayag
ang katangian ng Diyos, upang kumatawan sa kanyang pag-ibig sa
tao. Kumilos siya tulad ng gagawin ng Ama sa lahat ng mga
emerhensiya. Nagpakita si Kristo para sa atin ng isang pag-ibig na
ang pag-ibig ng tao ay hindi maaaring pantumbas. Namatay siya
upang mailigtas ang mga naging kaaway niya: ipinagdasal niya ang
kanyang mga mamamatay-tao. Nang kami ay nabugbog at
namamatay, siya ay naawa sa amin. Hindi Niya tayo nadaanan sa
kabilang panig, at iniwan tayo, walang magawa. at walang pag-asa,
upang mapahamak. Hindi siya nanatili sa kanyang banal, masayang
tahanan, kung saan siya ay pinarangalan ng lahat ng makalangit na
host, na gustong gawin ang kanyang gusto. Nakita niya ang aming
matinding pangangailangan; isinasagawa niya ang aming kaso, at
kinilala ang kanyang mga interes sa sangkatauhan. Siya ay naging
"isang lalaking kalungkutan, at pamilyar sa kalungkutan …. Siya ay
nasugatan para sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil
sa ating mga kasamaan: ang parusa sa ating kapayapaan ay nasa
kaniya; at sa mga guhitan niya ay gumagaling tayo. “{HM, Oktubre
I, 1897 par. 7}
Si Cristo ay banal na nagpapanumbalik na hindi gumagamit nang lakas.
Malinaw na sinabi ng Propesiya ang likas na katangian ng kaharian
ni Kristo. Nagplano siya ng isang gobyerno na hindi
gagamit ng puwersa; ang kanyang mga nasasakupan ay
walang malalaman na pang-aapi. Ang mga simbolo ng mga
pamamahala sa lupa ay mga mabangis na hayop, ngunit sa kaharian
ni Kristo, ang mga tao ay tinawag upang tingnan, hindi isang
mabangis na hayop, kundi ang Kordero ng Diyos. Hindi siya tulad
ng isang mabangis na malupit noong siya ay dumating, kundi bilang
Anak ng tao; hindi upang sakupin ang mga bansa sa pamamagitan
ng kanyang kapangyarihan na bakal, ngunit “upang mangaral ng
mabuting balita sa mga maamo;” “upang mabigkis ang mga
nasisiraan ng loob, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at
ang pagbubukas ng bilangguan sa kanila na may gapos;” “upang
aliwin ang lahat ng nagdadalamhati.” Siya ay naparito bilang banal
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na Panunumbalik, na nagdadala sa inaapi at pinabagsak na
sangkatauhan ng mayaman at masaganang biyaya ng Langit, na sa
kapangyarihan ng kanyang katuwiran, ang tao, bumagsak at
napahiya kahit na siya ay, ay maaaring makibahagi sa kabanalan (RH.
August 18, 1896 par. 3}
Nakita natin ang isyu na nakataya noong 1888. Nauugnay ito sa katangian ng
Diyos.
“Sa pagpupulong ng Kansas ang aking dalangin sa Diyos ay, na ang
kapangyarihan ng kaaway ay masira, at ang mga tao na nasa
kadiliman ay buksan ang kanilang mga puso at isipan sa mensahe na
ipadadala sa kanila ng Diyos, upang makita nila ang katotohanan,
bago sa maraming pag-iisip, tulad ng dating katotohanan sa bagong
balangkas. Ang pag-unawa sa mga tao ng Diyos ay nabulag; sapagkat
si Satanas ay maling paglalarawan sa katangian ng Diyos. Ang aming
mabuti at mabait na Panginoon ay ipinakita sa harap ng mga taong
nakasuot ng mga katangian ni Satanas, at mga kalalakihan at
kababaihan na naghahanap ng katotohanan, ay matagal nang
itinuturing ang Diyos sa isang maling ilaw na mahirap iwaksi ang
ulap na nagtatakip sa kanyang kaluwalhatian mula sa kanilang
paningin. Marami ang namuhay sa isang kapaligiran ng pagaalinlangan at halos imposible para sa kanila na humawak sa pagasa na inilagay sa harap nila sa ebanghelyo ni Cristo” {RH Hulyo
23,889)
Ang sumusunod na kowt ay isang magandang paraan upang matapos ang
koleksyon ng mga kowt. Hindi sinisira ni Cristo. Pinagbubuti niya ang
anumang hinahawakan Niya. Aleluya.
Dapat nating bantayan nang mabuti ang bawat aralin na ibinigay ni
Cristo sa buong buhay at pagtuturo. Hindi niya sinisira: Pinapabuti niya
ang anumang hinawakan niya. E.G.W Letter 135 1897 {ISM. 118)
Ang Mga Gawa ng Ating Magiliw na Diyos ay nagtatanghal ng
nakakahimok na katibayan mula sa Bibliya upang mapatawad ang Diyos sa
mga paratang na hindi siya nagmamalasakit, mapanghusga, mapigil, hindi
patas, masama ang ulo, o marahas. Ipinakita ng libro na ang buong Bibliya,
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na naintindihan nang wasto, ay umaayon sa tumutukoy na pahayag na ang
Diyos ay pag-ibig (1 Juan 4: 8). Nagbubukas ito sa puso sa posibilidad na ang
Diyos ay tunay na hindi marahas. Katulad din siya ni Hesus pagdating sa
mundong ito.
Susunugin mo ba ang iyong mga ligaw na Anak, na buhay sa apoy at panoorin
silang sumisigaw sa matinding paghihirap? Ang ilang mga tao ay nagsasabi
na ang tanging paraan upang mapuksa ang isang cancer ay upang gupitin ito.
Ang problema sa pagkakatulad na ito ay kapag pinutol mo ang kanser ang
object ay upang i-save ang buhay, hindi upang sirain ito. Ang ilang mga tao
ay nagsasabi na ang masama ay tulad ng isang aso kasama ang Rabies na
kailangang patulugin. Kinuha mo ba ang aso at dahan-dahan itong sinusunog
sa apoy sa loob ng maraming araw habang ito ay sumisigaw at umuungol sa
matinding paghihirap habang ang matuwid ay sumisigaw – “kaunti pa,
nararapat mo ito dahil sa iyong kasamaan”? Ito ba talaga ang magaganap sa
huli?
Kinukundena at hinuhusgahan ba ng Diyos ang iba habang inuutusan tayo
na huwag humusga ngunit magmahal sa iba nang walang kondisyon?
Pinahihirapan ba Niya ang Kanyang mga kaaway magpakailanman sa isang
lawa ng apoy habang kasabay ang pag-utos sa atin na mahalin ang ating mga
kaaway? Masungit ba Siyang nagpapadala ng mga salot at salot sa mga taong
pipiliing hindi mahalin Siya habang hinihiling na manalangin tayo para sa
kalusugan at kaligayahan na mahulog sa mga hindi nagmamahal sa atin?
Hindi ba natin mabuhay ang isang tauhang tulad Niya? O binabasa ba natin
ang Bibliya sa pamamagitan ng isang salamin na sumasalamin sa atin kung
ano ang nasa ating pag-iisip at kasanayan? Sa Jn. 14: 9 Sinabi ni Jesus, “Kung
nakita mo ako, nakita mo ang Ama.”
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Misyon ni Cristo
sa Mundo
Itinaas ni Cristo ang katangian ng Diyos, na
ibinibigay sa kanya ang papuri, at binibigyan
siya ng pagpapala, ng buong hangarin ng
Kanyang sariling misyon sa mundo, upang
maituwid ang mga tao sa pamamagitan ng
paghahayag ng Diyos. Si Cristo ay
nakabihis sa harap ng mga tao ng biyaya ng
ama at ng walang kaparis na pagiging
perpekto ng Ama. Sa kanyang pagdarasal
bago siya ipako sa krus, ipinahayag niya,
“Ipinakita ko ang iyong pangalan.”
“Niluwalhati kita sa mundo; Natapos ko na
ang gawaing ibinigay mo sa akin upang
gawin.” Nang makamit ang layunin ng
kanyang misyon, ‐ ang paghahayag ng
Diyos sa mundo, ‐ inihayag ng Anak ng
Diyos na ang kanyang gawain ay nagawa, at
ang ugali ng Ama ay ipinakita sa mga
kalalakihan. (ST Enero 20, 1890, par. 9}
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