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1. Ama Namin
Nang si Jesus nilapitan ng kanayang mga tagasunod isang beses at gumawa
ng isang nakapahalagang hiling:
Luke 11:1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang
dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa
kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming
manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang
mga alagad.
Ang sagot na ibinigay ni Jesus ay nagsasabi sa atin ng pinakamahalagang
bagay na kailangan nating malaman tungkol sa Diyos. Ang gawa ng
panalangin ay naghahanap upang makipag-usap at makipag-usap sa Diyos.
Ang pangalan na ginamit ni Jesus bilang Kanyang unang punto ng
sanggunian ay nagsasalita sa pangunahing pagkakakilanlan ng Diyos at
kung sino Siya. Ganito ang sinabi sa atin ni Jesus upang tugunan ang Diyos
kapag nananalangin tayo.
Luke 11:2 At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y
nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang
pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo.
Ama Namin. Bukod sa anumang bagay na maaari nating isaalang-alang
tungkol sa Diyos, ang Diyos ay una at pinakamahalaga sa isang Ama. Ang
simpleng paglalarawan ay nagsasabi sa atin ng maraming tungkol sa Diyos.
Sinasabi nito sa atin na higit sa lahat ang mga bagay na ang Diyos ay isang
relational na. Nais Niya tayong tugunan Siya sa mga termino sa relasyon.
Ang terminong Ama ay hindi nagsasalita nang nag-iisa sa mga kakayahan at
kapangyarihan, ngunit ito ay nagsasalita sa mga tuntunin ng Kanyang
relasyon at koneksyon sa uniberso. Siya ang Ama o pinagmumulan ng lahat
ng bagay. Kaya anong uri ng Ama ang Diyos?
Nang magsalita si Moises sa Diyos sa isang pagkakataon, hiniling Niya sa
Diyos na ibunyag sa kanya ang Kanyang kaluwalhatian o ang pinakaespesyal na tungkol sa Diyos. Ito ay kung paano tumugon ang Diyos;
Exodus 34:5, 6 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 itinanyag, Ang Panginoon, ang
Panginoong Dios na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa
pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan;
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Pansinin kung ano ang ipinakita ng Diyos kay Moises. Binanggit niya ang
Kanyang karakter. Ito ang pinaka maluwalhating bagay tungkol sa Diyos,
ang Kanyang katangian. Siya ay maawain, mapagbiyaya, matiisin, umaapaw
sa kabutihan at katapatan. Sa mundo na nabubuhay tayo, ang mga
katangiang ito ay napakabihirang, ngunit kapag nakaranas tayo ng mga ito
sa iba, ang karamihan sa atin ay lubos na nagpapasalamat. Binanggit ni
apostol Juan ang katangian ng Diyos nang sinabi Niya:
1 John 4:8 Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios;
sapagka't ang Dios ay pagibig..
Ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na nagmamalasakit nang malalim
sa lahat ng Kanyang nilikha. Kaya kung gaano kalaki ang Kanyang nilikha?
Sinasabi sa atin ng Bibliya na Siya ang Ama ng lahat ng langit at lupa.
Eph 3:14, 15
Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga
tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang
bawa't angbahayan sa langit at sa lupa,
Ang buong sansinukob ay pagmamay-ari ng ating makalangit na Ama at ang
lahat sa sansinukob na ito ay bahagi ng Kanyang pamilya. Maaari tayong
matukso na isipin na sa napakaraming tao na hindi maisip ng Diyos tungkol
sa lahat at ang ilan ay malilimutan, ngunit maingat na makinig sa sinabi ni
Jesus tungkol ditto.
Luke 12:6, 7 Hindi baga ipinagbibili ang limang maya sa
dalawang beles? at isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa
paningin ng Dios. 7 Datapuwa't maging ang mga buhok ng
inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong
mangatakot: kayo'y lalong mahalaga kay sa maraming maya
Hindi nalilimutan ng Diyos ang sinuman. Alam niya ang lahat ng bagay
tungkol sa atin at sobrang interesado sa ating buhay at kung ano ang
ginagawa natin at kung ano ang iniisip natin. Sa katunayan Siya ay hindi
kailanman humihinto sa pag-iisip tungkol sa atin.
Psalms 40:5
Marami, Oh Panginoon kong Dios, ang mga
kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa, at ang iyong mga
pagiisip sa amin: hindi malalagay na maayos sa harap mo;
kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kay
sa mabibilang.
Mayroon siyang mga espesyal na plano para sa amin at mga pangarap kung
ano ang maaari naming maging.
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Jer 29:11 Sapagka't nalalaman ko ang mga pagiisip na aking
iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pagiisip tungkol sa
kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo
ng pagasa sa inyong huling wakas. (NIV)
Ang bawat mabuting bagay na mayroon tayo ay nagmula sa kanya.
James 1: Ang bawa't mabuting kaloob at ang bawa't sakdal na
kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama
ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng
pagiiba.
Ang pinakamagandang pagpapakita kung paano ang pakiramdam ng Diyos
tungkol sa atin ay ang sinabi Niya sa Bautismo ng Kanyang bugtong na Anak
- si Hesus. Ito ang sinabi Niya:
Matt 3:17 At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit,
na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos
na kinalulugdan.
Iniibig ng Diyos ang Kanyang Anak bilang isang tao. Siya ay labis na
nasisiyahan sa Kanya. Ang dakilang bahagi tungkol dito ay ang pagkilala na
si Jesus ang Anak ng Diyos, maaari nating maranasan ang parehong
pagtanggap.
Eph 1:6 Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya,
na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa Minamahal:
Masusumpungan natin ang higit pa tungkol sa papel ni Jesus at kung bakit
Niya tayo napunta sa lupa at kung bakit tayo at kailangang tanggapin sa
pamamagitan Niya. Ngunit ang pangunahing punto na kailangan nating istress dito ay ang Diyos ay isang mapagmahal at malambot na Ama na
nagmamalasakit sa atin at interesado sa bawat aspeto ng ating buhay.
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2. Soberano ng Lahat
Sa nakaraang kabanata nalaman namin na ang Diyos ay isang mapagmahal
na Ama na palaging nagpapalagay tungkol sa atin at may mga plano at
pangarap para sa ating kinabukasan. Napansin din natin na Siya ang Ama ng
buong sansinukob. Sa seksyon na ito, nais nating tingnan kung anong mga
katangian ang pinahihintulutan ang Diyos na maging sa ganitong posisyon
at gawin ang mga bagay na ginagawa Niya.
Ang unang bagay na sinasabi sa atin ng Bibliya ay ang Diyos ay ang Guro at
Soberano ng lahat.
1 Cor 8:6 Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang,
ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y
sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa
pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa
pamamagitan niya.
1 Tim 1:17 Ngayon sa Haring walang hanggan, walang
kamatayan, di nakikita, sa iisang Dios, ay ang kapurihan at
kaluwalhatian magpakailan kailan man. Siya nawa. .
Deut 6:4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay
isang Panginoon: :
Ang Ama ang iisang Diyos kung saan nagmula ang lahat ng mga bagay.
Hindi natanggap ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan, karunungan ng
kaalaman mula sa iba. Ang lahat ng ating nakikita ay nagmula sa Kanya.
Isa 40:10-15
Narito, ang Panginoong Dios ay darating na gaya ng
makapangyarihan, at ang kaniyang kamay ay magpupuno sa ganang kaniya:
Narito, ang kaniyang ganting pala ay dala niya, at ang kaniyang ganti ay
nasa harap niya.
11
Kaniyang papastulin ang kaniyang kawan, na gaya ng pastor, kaniyang
pipisanin ang mga kordero sa kaniyang kamay, at dadalhin sila sa kaniyang
sinapupunan, at papatnubayan na marahan yaong mga nagpapasuso.
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Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kaniyang kamay, at sumukat sa
langit ng dangkal, at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal, at
tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang, at ng mga burol sa
timbangan?
7
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Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon, o parang kaniyang

kasangguni ay nagturo sa kaniya?
14
Kanino siya kumuhang payo, at sinong nagsaysay sa kaniya, at nagturo sa
kaniya sa landas ng kahatulan, at nagturo sa kaniya ng kaalaman, at
nagpakilala sa kaniya ng daan ng unawa?
15
Narito, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na
parang munting alabok sa timbangan: narito, kaniyang itinataas ang mga
pulo na parang napakaliit na bagay.
.

Psalms 36:7- Napaka mahalaga ng iyong kagandahang-loob, Oh Dios! At
ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa ilalim ng iyong mga
pakpak.
8
Sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay; at iyong
paiinumin sila sa ilog ng iyong kaluguran.
9
Sapagka't nasa iyo ang bukal ng buhay: sa iyong liwanag makakakita kami

ng liwanag.
Ang Diyos ay makapangyarihan, ibig sabihin ang Kanyang kapangyarihan ay
walang hanggan; walang katapusan dito. Ang kapangyarihan na nakapaloob
sa trillions at trillions ng atoms ay mula sa Kanya. Ang kapangyarihang iyan
ay hindi nauunawaan. Ito ay imposible na turuan Siya dahil ang Kanyang
kaalaman ay walang katapusan, tinatawag nating marunong ito. Ang lahat
ng karunungan at kaalaman ay nagmula sa Kanya
Ang kapangyarihan at karunungan na ito ay dumadaloy sa atin sa
pamamagitan ng Kanyang Espiritu na parang ilog
Rev 22:1 At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng
buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa
luklukan ng Dios at ng Cordero, .
Psalms 46:4,5 May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan
ng Dios. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataastaasan.
5
Ang Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos: tutulungan siya ng Dios
na maaga.
.

Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ang Diyos ay maaaring dumalo sa
lahat ng lugar sa isang pagkakataon. Tinatawag namin ang kakayahang
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kumita sa lahat ng ito. Muli, isang bagay na napakahirap maintindihan
ngunit mapapansin kung ano ang sinasabi ng Biblia:
Psalms 139:7-10 Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? O saan ako
tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan
ka: kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon.
Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga
pinakadulong bahagi ng dagat; Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong
kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak akin.
.

Ang Ilog na ito ay ang ilog ng buhay, ang lahat ng mga sangkap para sa
buhay ay nagmula sa Espiritu at ito ang Kanyang nagbibigay-buhay na
Espiritu sa atin na nagpapanatili sa atin na buhay at ang ating mga puso ay
matalo.
Acts 17:24-28 Ang Dios na gumawa ng sanglibutan at ng lahat
ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit
at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng
mga kamay; 25 Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga
kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng
anomang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng
buhay, at ng hininga, at ng lahat ng mga bagay; 26 At ginawa
niya sa isa ang bawa't bansa ng mga tao upang magsipanahan
sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos
ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang
tahanan; 27 Upang kanilang hanapin ang Dios baka sakaling
maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi
siya malayo sa bawa't isa sa atin: 28 Sapagka't sa kaniya tayo'y
nangabubuhay, at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao: na
gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula,
Sapagka't tayo nama'y sa kaniyang lahi.
Kaya sa buod nakikita natin na may isang Diyos na makapangyarihan sa
lahat, lahat ng alam at lahat ng naroroon sa pamamagitan ng Kanyang
Espiritu. Ang lahat ng awtoridad at kapangyarihan ay nabibilang sa Kanya at
sinumang Ibinibigay Niya ito.
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3. Ang Karunungan ng Diyos
Magiging sorpresa ito upang isipin na ang isang nilalang na
makapangyarihan at lahat ng matalino ay nasa posisyon kung saan hindi
Siya makagawa ng isang bagay. Isang bagay na napakahalaga na kung wala
ito, hindi maitatag ng Diyos Ama ang Kanyang kaharian.
Kapag tinitingnan natin ang mas malalalim na implikasyon ng katotohanan
na ang lahat ng buhay, kapangyarihan at karunungan ay nagmula sa Diyos,
napagtanto natin na ang Diyos ay hindi maaaring lumikha ng milyun-milyong
naninirahan sa Kanyang uniberso, bigyan sila ng isang listahan at
pagkatapos ay sabihin sa kanila na sundin ito. Ang kakayahang magpasakop
sa Diyos, magtiwala sa Kanya at tumupad sa Kanyang Daan ng paggawa ng
mga bagay ay kailangang maging bahagi ng Ilog na dumadaloy mula sa
trono ng Diyos.
Ang problema ay ang Diyos ay hindi nagpapasakop sa sinuman, ni kailangan
Niyang sundin ang sinuman o sundin ang kanilang paraan ng paggawa ng
mga bagay, kaya hindi Niya maibigay ang mga bagay na ito. Sa dakilang
Karunungan, dinala ng Diyos ang Anak mula sa Kaniyang ginawa sa
Kanyang eksaktong larawan, nagbigay ng lahat ng Kanyang sa Kanyang
Anak at nilikha ang lahat sa pamamagitan Niya. Pansinin:
Heb 1:1-5 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa
ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang
paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin
sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak,
na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na
sa
pamamagitan
naman
niya'y
ginawa
ang
siyang
sinag
ng
kaniyang
sanglibutan; 3 Palibhasa'y
kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at
umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng
kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang
paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng
Karangalan sa kaitaasan; 4 Na naging lalong mabuti kay sa mga
anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay
sa kanila. 5 Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya
kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak
ngayon? at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y
magiging aking Anak?
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Juan 5:26 Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa
kaniyang sarili; gayon din ang ibinigay niya sa Anak upang
magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili;
Juan 5:19 Nang magkagayon ay sumagot si Jesus at sinabi sa
kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang Anak ay hindi
makagagawa ng anoman sa kaniyang sarili, kundi kung ano ang
nakita niya na ginagawa ng Ama: sapagka't kung anong mga
bagay ang ginagawa niya, ay gayon din naman ang ginagawa
ng Anak .
Juan 8:29 At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko: hindi ako
iniwan ng Ama; sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay
na nagpapasaya sa kanya.
Juan 8:42 Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Diyos ang inyong
Ama, ibigin ninyo ako: sapagkat lumabas ako at nagmula sa
Diyos; ni hindi ako nagmula sa aking sarili, kundi sinugo niya
ako.
Col 2: 8-10 Mag-ingat na baka sinamsam ka ng sinumang tao
sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang
panlilinlang, ayon sa tradisyon ng mga tao, pagkatapos ng mga
batayan ng sanlibutan, at hindi kay Cristo. Sapagka't sa kaniya
ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa
katawan. At kayo ay kumpleto sa kanya, na siyang pinuno ng
lahat ng pamunuan at kapangyarihan:
Talagang lahat ng kailangan para sa sansinukob ng Diyos ay naninirahan sa
Kanyang Anak; ang kapangyarihan, ang karunungan, ang buhay kundi pati
na rin ang tiwala at pagsunod, pagkilala sa awtoridad ng Ama at isang
pakiramdam ng pag-ibig at pagtanggap ng Ama. Ang Anak ng Diyos ay ang
pagkakumpleto ng Diyos mismo at ang ganap na pundasyon ng kaharian ng
Diyos.
Phi 2: 9-11 Dahil dito'y pinalaki siya ng Dios, at binigyan siya ng
isang pangalan na higit sa lahat ng pangalan: Upang sa
pangalan ni Jesus ay maglubog ang lahat ng mga tuhod, mga
bagay sa langit, at mga bagay sa lupa, at mga bagay sa ilalim
ng lupa; At upang ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay
Panginoon, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama.
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Kaya pinalaki ng Ama ang Kanyang Anak at ginawa Niya ang Banal na
kapangyarihan at halimbawa para sa sansinukob. Ipapadala ng Diyos ang
Espiritu ng Kanyang Anak sa buhay ng bawat nilikhang nilalang upang
mabigyan sila ng buhay, pakiramdam ng pagpapala at kaalaman ng
pagsumite at pagtitiwala sa pagsunod. Kung wala ang Espiritu ni Cristo,
imposibleng malaman kung paano magpasakop, magtiwala at sumunod sa
Diyos. Pansinin kung ano ang sinasabi ng Biblia.
Rev 22: 1 At ipinakita niya sa akin ang isang dalisay na ilog ng
tubig ng buhay, na parang kristal, na lumalabas sa luklukan ng
Dios at ng Cordero.
Joh 15:26 Datapuwa't pagdating ng Mangaaliw, na aking
susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid baga'y ang
Espiritu ng katotohanan, na nagmumula sa Ama, ay siyang
magpapatotoo sa akin:
Roma 8: 9,10 Datapuwa't wala kayo sa laman, kundi sa
Espiritu, kung gayon ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa
inyo. Ngayon kung ang sinoman ay walang Espiritu ni Cristo,
siya ay wala sa kanya. At kung si Cristo ay nasa iyo, ang
katawan ay patay dahil sa kasalanan; ngunit ang Espiritu ay
buhay dahil sa katuwiran.
Ito ang dahilan kung bakit tinatawag si Jesus na karunungan at
kapangyarihan ng Diyos. Ang personalidad ni Kristo ay dinadala sa
pamamagitan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng sansinukob sa bawat
nilikha na nilalang. Ang karunungan ni Cristo na dumarating sa ating mga
puso na nagtuturo sa atin kung paano mahalin at sundin ang Ama, ang
buhay ni Cristo ang nagbubunga ng bawat kagandahang-loob at hibla ng
ating pagkatao at nagpapanatili sa atin na buhay.
1 Cor 1:24 Datapuwa't sa mga tinawag, mga Judio at mga
Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan
ng Dios.
1 Cor 1:30 Datapuwa't sa kaniya kayo'y kay Cristo Jesus, na sa
atin ay ginawa sa Dios ang karunungan, at katuwiran, at
pagpapabanal, at katubusan:

12

Samakatuwid ito ang Espiritu ni Cristo sa isang tao na nagbibigay sa kanila
ng karunungan upang gumawa ng mga bagay at maging matuwid at
mabuti. Nagsalita si Solomon tungkol dito at kung paano gumagana ang
karunungan sa sansinukob.
Kawikaan 8: 12-21 Ako ay may karunungan na namumuhay nang may
kabaitan, at alamin ang kaalaman ng malayuang imbensyon. Ang
pagkatakot sa Panginoon ay mapapahamak sa kasamaan: ang kapalaluan,
at ang kapalaluan, at ang masamang lakad, at ang baliw na bibig, ay
napopoot ako. Ang payo ay akin, at marurunong na karunungan: ako'y
nauunawa; Mayroon akong lakas. Sa pamamagitan ko ang mga hari ay
naghahari, at ang mga prinsipe ay nagpapataw ng katarungan. Sa
pamamagitan ko ay pinuno ng mga prinsipe, at mga mahal na tao, sa
makatuwid baga'y lahat ng mga hukom sa lupa. Mahal ko silang
nagmamahal sa akin; at ang mga humahanap sa akin ng maaga ay
masusumpungan ako. Ang mga kayamanan at karangalan ay nasa akin; oo,
matibay na kayamanan at katuwiran. Ang aking bunga ay maigi kay sa
ginto, oo, kay sa dalisay na ginto; at ang aking kita kaysa sa pilak. Ako'y
namumuno sa daan ng katuwiran, sa gitna ng mga landas ng paghuhukom:
Upang aking maipamuhay ang mga nagmamahal sa akin; at pupunuin ko
ang kanilang mga kayamanan.
Pagkatapos ay tinutukoy niya kung paano ipinanganak at itinatag ng Diyos
ang Kanyang Anak.
Gawa 8: 22-31 Tinaglay ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad,
bago ang kanyang mga ginawa noong una. Ako ay itinayo mula sa walang
hanggan, mula sa pasimula, o kailanman ang mundo ay. Kapag walang
kalaliman, ipinanganak ako; kapag walang mga bukal na puno ng tubig.
Bago ang mga bundok ay napagkasunduan, bago pa ang mga burol ay
nanganak ako: Bagaman hindi pa niya ginawa ang lupa, ni ang mga bukid,
ni ang pinakamataas na bahagi ng alabok ng mundo. Nang siya'y naghanda
ng mga langit, ako'y nandoon: pagka kaniyang inilagay ang isang hugasan
sa ibabaw ng kalaliman: pagka kaniyang itinatag ang mga alapaap sa itaas:
pagka kaniyang pinalakas ang mga bukal ng kalaliman: Nang ibigay niya sa
dagat ang kaniyang utos, na ang tubig ay hindi dapat ipasa ang kanyang
utos: kapag siya ay itinalaga ang mga pundasyon ng daigdig: Pagkatapos ay
ako ay sa pamamagitan niya, tulad ng isa nagdala sa kanya: at ako ay arawaraw ang kanyang galak, galak na lagi sa harap niya; Nagagalak sa lugar ng
kanyang lupa; at ang aking mga kagalakan ay kasama ng mga anak ng mga
tao.
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Salamat sa Ama para sa Anak, nang walang Kanya ang uniberso ay hindi
makapagpatakbo, walang magagawa nang maayos. Kaya ngayon nakikita
natin ang pagkakumpleto ng Panguluhang Diyos na pinagsama-sama. Ang
Ama ang tunay na Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay.
Ibinigay niya ang isang Anak na ibinigay Niya sa lahat. Mula sa Anak
dumadaloy ang lahat ng mga sangkap na kailangan upang mapatakbo ang
uniberso. Ang kapangyarihan at karunungan na sinamahan ng pagtitiwala at
masunurin na pagsunod. Ang personalidad ng Anak ay umaagos sa
sansinukob sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa lahat ng dako. Ito
ay isang makinang na sistema at ang Diyos ay lubhang matalino upang
likhain ito.
Inilalarawan ni Pablo ang kamangha-manghang ito nang sabihin Niya
1 Cor 8: 6 ngunit para sa atin ay may isang Diyos, ang Ama, na
siyang lahat ay mga bagay, at tayo ay para sa Kaniya; at isang
Panginoon na si Hesus Kristo, sa pamamagitan ng kanino ang
lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan ng kanino namin
nakatira.
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4. Pagkapantay-pantay
Sa nakaraang kabanata pinag-aralan namin ang kamangha-manghang
karunungan ng Diyos sa pagpapatatag ng mga pundasyon ng sansinukob.
Ang pagpapalabas ng isang Anak na namuhunan sa lahat ng mga katangian
ng diyos na ibinigay ang pagkakumpleto ng Diyos upang maihatid sa puso
ng lahat ng nilikha sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ang susunod na
bagay na ginawa ng Diyos ay ibinigay ng isang mahalagang kahulugan para
sa pagkakapantay-pantay para sa lahat ng moral na nilalang anuman ang
kanilang posisyon sa paglikha.
Ang Ama ay nagbigay ng awtoridad sa Kanyang Anak upang maging
katumbas ng Kanyang Sarili. Pansinin nang mabuti na ang pagkakapantaypantay ng Anak ay hindi dumating sa pamamagitan ng kapangyarihan na
ipinagkaloob sa Kanya, kundi sa pamamagitan ng awtoridad at pagpapala ng
Ama. Kung ang Anak ay itinuturing lamang na katumbas ng Kanyang Ama
dahil may nagmamay ari Siya sa Kanyang kapangyarihan, ang kahulugan ng
pagkakapantay-pantay
ay
batay
sa
pagkakapantay-pantay
ng
kapangyarihan. Ang kahulugan na ito ay ilagay ang Anak sa potensyal na
posisyon ng pagpapatunay ng Kanyang pagkakapantay sa pamamagitan ng
pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan. Ito ay eksakto kung ano ang
hiniling ni Satanas kay Jesus sa ilang; isang pagpapakita ng kapangyarihan
upang patunayan ang Kanyang koneksyon sa Kanyang Ama. Sa kabutihang
palad, ang Anak ay nakasalalay sa pinagpalang Salita ng Ama. Ang Anak ay
nagtitiwala lamang sa Kanyang Ama at walang anumang patunayan sa
sinuman. Ang relasyon ng Ama at Anak ay naging ang pagtukoy ng
kaugnayan sa uniberso. Ang lahat ng mga relasyon sa pagitan ng mga order
ng mga nilalang ay magiging patterned sa kanilang relasyon. Ginawa ng
Ama ang Kanyang Anak na katumbas ng Kanyang Sarili.
Phil 2: 5,6 Hayaan ang saloobing ito sa iyo na nasa kay Cristo
Jesus, na, sa anyo ng Diyos, ay hindi itinuring na ito na
pagnanakaw upang maging katumbas ng Diyos,
Juan 5: 22,23 Sapagka't hindi hinahatulan ng Ama ang
sinuman, kundi ipinagkatiwala ang lahat ng paghatol sa Anak,
upang ang lahat ay igalang ang Anak katulad ng pagtatangi nila
sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi
nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Kanya.
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Ang hakbang na ito ay matalino na nakasisiguro na ang kahulugan para sa
pagkakapantay-pantay ay magiging pamanggit sa saklaw. Sa pamamagitan
ng ito ibig sabihin namin na ito ay ang relasyon na tinukoy ng Ama na
gumagawa ng mga ito pantay. Ang lahat ng kapangyarihan ng Anak na
minana mula sa Ama at sa gayon ay hindi sila bahagi ng kahulugan ng
pagkakapantay-pantay. Itigil ang mga ito sa halaga sa equation. Ginawa ito
ng Diyos upang matiyak na ang mga nilalang na nilikha Niya ay hindi
ihambing ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga talento at kakayahan
na kanilang natanggap kundi sa pamamagitan ng kanilang kakayahang
makilala at maunawaan ang bawat isa.
Ang likas na katangian ng pagkakapantay-pantay ng Ama sa Anak ay isang
napakahalagang kahulugan para sa buong uniberso. Kung hindi natin
maunawaan ang relasyon na ito, hindi natin mauunawaan ang pinakadiwa
ng kaharian ng Diyos. Ang isa sa mga kahanga-hangang bagay tungkol sa
Anak ng Diyos ay alam Niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa Ama.
Walang katulad Niya na maipaliwanag sa buong uniberso kung ano ang
Diyos. Pansinin kung paano inilarawan ni Jesus ang Kanyang
pagkakapantay-pantay sa Ama sa mga pamanggit.
Juan 10:15 Kung paanong nakikilala ako ng Ama, gayon din
naman nakikilala ko ang Ama.
Samakatuwid si Jesus ay maaaring sabihin nang may katiyakan:
Juan 14: 9 siya na nakakita sa akin ay nakakita sa Ama
Hindi ito isang mystical statement ng isang substansiya, ito ay isang
pahayag na alam ni Jesus ang lahat tungkol sa Kanyang Ama at puno ng
Kanyang karakter at pagkatao. Walang sinuman sa sansinukob na
nakakaalam ng isip ng Ama nang pantay-pantay katulad ng alam Niya ang
mga isip ng lahat - ang Anak lamang ang iisa. Tinitiyak ng kanilang relasyon
na ang aming pagsamba ay isang mapagmahal na kaugnayan sa pagitan
nila kaysa sa kapangyarihan na kanilang tinaglay.
Ipinahayag ng propeta Jeremias ang kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos
nang sinabi Niya:
Jer 9: 23,24 Ganito ang sabi ng Panginoon: "Huwag magmapuri
ang matalinong tao sa kaniyang karunungan, Huwag
magpaluwalhati ang makapangyarihang tao sa kaniyang
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kapangyarihan, ni magpaluwalhati ang mayaman sa kaniyang
mga kayamanan: Nguni't siya na nagbibigay ng kaluwalhatian
sa ganito , Na nauunawaan at nakikilala Niya ako, Na ako ang
Panginoon, na nagpapakita ng kagandahang-loob, hatol, at
katuwiran sa lupa. Sapagkat sa mga ito ay natutuwa ako, "sabi
ng Panginoon.
Sa gayon natuklasan natin ang kahulugan ng pagkakapantay-pantay na
nagtatakda sa buong tono ng kaharian ng Diyos ay itinayo sa mga
pagkakakilanlan mismo ng Ama at Anak at kung paano ito nauugnay sa isa't
isa. Ang pagbabahagi ng kapangyarihan ng Anak sa Ama ay hindi natutukoy
sa anumang bagay na maaari niyang dalhin sa mga tuntunin ng
kapangyarihan at posisyon, kundi sa kalooban at kasiyahan ng Ama.
Phil 2: 9 Kaya't ang Diyos ay lubhang nagpalaki sa Kanya at
ibinigay sa Kanya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan,
Heb 1: 6 Datapuwa't nang muli niyang dalhin ang panganay sa
sanglibutan, ay sinasabi niya, Ang lahat ng mga anghel ng Dios
ay sumasamba sa kaniya.
Lucas 9:35 At may isang tinig na nanggaling sa alapaap, na
nagsasabi, Ito ang aking minamahal na Anak, pakinggan mo
siya.
Ang pagkakapantay-pantay ay batay sa kapangyarihan ng Ama, hindi ang
mga katangian ng Kanyang Anak. Sa loob ng kahulugan na ito, pinanatili ng
Ama at Anak ang indibidwal na pagkakakilanlan, gayunpaman ay pantay.
Ang epekto nito ay maaaring hindi maliwanag sa simula, ngunit ang epekto
nito sa pamilya ng tao ay napakalawak, lalo na kapag pinag-uusapan natin
ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan at
kung ano ang tumutukoy dito.
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5. Ang Kalooban
Nakita natin ngayon na ang Espiritu ng Anak ng Diyos ay dumadaloy sa
buong tinatahanan na sansinukob at nabubuhay sa puso at isip ng lahat.
Para sa tunay na relational ng Diyos, ang mga nilalang na nilikha Niya ay
dapat magkaroon ng kakayahang piliin na tanggapin o tanggihan ang Buhay
na nagbibigay ng Espiritu ng Anak. Kung wala ang kapangyarihan na mapili,
ang buong paglikha ay ganap na awtomatiko at robotic. Ibinigay ng Diyos sa
bawat nilikha moral na kalooban na may kapangyarihan na pumili. Ang
kapangyarihan na pumili ay limitado sa isang pagpipilian: upang mahalin
ang Diyos at tanggapin Siya at ang Kanyang buhay na nagbibigay ng
Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang Anak o upang tanggihan ang Kanyang
buhay at dalhin ang kamatayan sa ating sarili.
Josh 24:15 At kung masama sa iyo na maglingkod sa
Panginoon, pumili ka sa araw na ito na iyong paglilingkuran,
kung ang mga dios na pinaglingkuran ng iyong mga magulang
na nasa dako roon ng Ilog, o mga dios ng mga Amorrheo, sa
kaninong lupain na iyong tinatahanan. Ngunit para sa akin at sa
aking bahay, maglilingkod kami sa Panginoon. "
Prov 3: 5,6 Sumampalataya ka sa Panginoon ng buong puso
mo, At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan;
Kilalanin mo Siya sa lahat ng iyong mga paraan, At ituturo Niya
ang iyong mga landas.
Ang kapangyarihan na pumili ay nangangahulugan na ang bawat indibidwal
ay tumatanggap ng pagmamay-ari ng buhay na nagbibigay ng mga
katangian ng Anak ng Diyos. Ang pag-ibig ng Anak para sa Ama ang
nagiging ating pagmamahal, ang pagsuko at pagtitiwala ng Anak ng Diyos
ay nagiging atin. Ang kanyang katuwiran ay nagiging atin sa pamamagitan
ng patuloy na pagpili na isumite. Ang kakayahang magsumite at piliin ang
orihinal na dumating malayang sa pamamagitan ng ilog, ngunit tulad ng
makikita natin sa tabi, isang krisis ang dumating sa sansinukob na
nagambala sa pamilya ng Diyos at nagdulot ng malaking sakit sa lahat.
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6. Isang Krisis na Binuo
Sa lahat ng bagay, ang Anak ng Diyos ay binigyan ng gawain ng paglikha ng
sansinukob. Sa pamamagitan ng Kapangyarihan ng Kanyang Ama, nilikha
Niya ang buong puno ng bituin, ang mga planeta at lahat ng nabubuhay na
bagay. Gumawa siya ng isang napakaraming mga anghel, ang una sa kanila
ay tinawag na Lucifer - ang tagadala ng liwanag.
Juan 1: 1-3 Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at
ang Salita ay Diyos. Siya ay sa simula sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay
ginawa sa pamamagitan Niya, at wala Siya ay walang ginawa na ginawa.
Eph 3 9 At upang ipaalam sa lahat na kung ano ang pakikisama ng hiwaga,
na mula nang pasimula ng mga kapanahunan ay natago sa Dios na lumikha
ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo;
Heb 1: 1,2 Ang Diyos, na sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang mga
paraan ay nangusap sa mga nakalipas na panahon sa mga ama ng mga
propeta, sa mga huling araw na ito ay sinalita sa atin sa pamamagitan ng
Kanyang Anak, na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng bagay, na
sa pamamagitan niya ginawa rin Niya ang mga mundo;
Alam ni Lucifer ang posisyon ng Anak ng Diyos at tinanggap Niya ang lahat
ng kapunuan ng Panguluhang Diyos bilang mana. Sinimulan niyang mawala
ang paningin ng karunungan ng Diyos sa Kanyang Anak. Sa pamamagitan
ng kalooban ng kalooban, sinimulan niyang tanungin kung anong batayan
ang dapat na maging pantay sa Anak ng Diyos sa Diyos. Sinimulan niya ang
pag-iimbot sa posisyon ng Anak at nangatuwiran na kung ang Anak ay
makatatanggap ng katungkulang ito kung bakit hindi niya ito maari. Bakit
hindi maaaring magkaroon ng ikatlong pagkakaiba na maaaring maging
katulad ng Diyos? Hindi niya naintindihan ang mahalagang papel ng Anak at
ang Kanyang Espiritu na mapagpasakop na magkakasama sa buong
sansinukob. Col 2: 9,10
Sa halip na mahalin ang pagkakakilanlan at katangian ng Diyos at ng
Kanyang Anak, sinimulan niya ang pag-iimbot sa kapangyarihan at posisyon
ng Diyos. Ang isa sa mga linya ng pangangatuwiran na dumating sa kanya
ay kung ang Anak ay ipinanganak mula sa Diyos, kaya hindi Siya maaaring
maging pantay. Nagtaka siya kung bakit dapat siya sumamba sa isang
pagkatao na hindi likas na makapangyarihan at may utang sa kanyang pagiral sa ibang tao. Napagtanto niya na maaaring pahintulutan niyang
tamasahin ang parehong kalagayan ng Anak o ituring niya itong
pagnanakaw sa sarili para sa Anak na ituring na katumbas ng Diyos.
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Phil 2: 5,6 Hayaan ang saloobing ito sa iyo na nasa kay Cristo Jesus, na, sa
anyo ng Diyos, ay hindi itinuring na pagnanakaw na maging katumbas ng
Diyos.
Isa 14: 12-14 "Paano ka nahulog mula sa langit, O Lusiper, anak ng umaga!
Kung paano ka pinutol sa lupa, Ikaw na nagpahina sa mga bansa! Sapagkat
sinabi mo sa iyong puso: 'Ako ay aakyat sa langit, aking itataas ang aking
luklukan sa ibabaw ng mga bituin ng Dios, at ako'y uupo sa bundok ng
kapisanan sa pinakamalayong gilid ng hilagaan: ako'y sasampa sa itaas ng
mga kaitaasan ng mga alapaap, magiging gaya ko ang Kataastaasan.
Eze 28: 14,15 Ikaw ang pinahiran na kerubin na tumatakip; at inilagay kita
sa iyo: ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Dios; ikaw ay lumakad
sa gitna ng mga bato ng apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa
araw na iyong nilalang, hanggang sa ang kasamaan ay masumpungan sa
iyo.
Sinabi ni Lucifer sa kanyang puso na itatatag niya ang kanyang sariling trono
sa mga bituin o mga anghel ng Diyos. Siya ay sasampa sa posisyon ng
Kataas-taasan. Ang kanyang buong pokus ay ang pagkuha ng
kapangyarihan at posisyon. Walang pagnanais para sa katangian ng Diyos,
tanging ang Kanyang posisyon at kapangyarihan.
Ito ay isang misteryo kung paano nagsimulang isipin ni Lucifer ang ganitong
paraan. Hindi sinasabi sa atin ng Bibliya, ngunit dahil binigyan ng Diyos ang
lahat ng kapangyarihan ng kapangyarihan upang pumili, ginamit ni Lucifer
ang kapangyarihang ito upang ibalik ang kanyang puso mula sa karunungan
ng Diyos at isumite sa Kanya at sa Kanyang plano para sa sansinukob.
Sinubukan ng Diyos na mangatuwiran kay Lucifer tungkol sa direksiyon na
kinukuha niya. Ito ay ipinaliwanag sa kanya ang mga dahilan kung bakit ang
Anak ng Diyos ay may posisyon na ginawa Niya. Ngunit tumanggi si Lucifer
na makinig at naging Satanas - ang tagapagsumbong. Inakusahan niya ang
Diyos sa pagtatayo ng isang sira na kaharian at tumanggi siyang sambahin
ang Anak ng Diyos. Pinili niya sa halip upang matukoy na kung hindi siya
maaaring maging katumbas sa Diyos pagkatapos ay tatanggapin lamang
niya ang isang Diyos na may Kanyang sariling likas na kapangyarihan at
hindi ito natanggap mula sa sinumang iba pa.
May isang napakahalagang punto na dapat gawin dito. Ang Diyos lamang
ang pinagmumulan ng buhay. Ang hindi sumasang-ayon sa Diyos at
tumangging magtiwala at sumunod sa Kanya ay agad na humiwalay sa iyo
mula sa buhay. Ang buhay ay dumarating lamang sa pagpapasakop sa Diyos
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at ang pagsusumite ay dumarating lamang sa atin sa pamamagitan ng
Espiritu ng Anak. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang Ama at Anak
ay napakahalaga. Sa pagtangging magsumite, tinutulan ni Lucifer ang
masunurin na Espiritu ng Anak. Ang tunay na pagkilos ng pagtutol ay ang
pagkilos ng galit at pagpatay. Ito ang dahilan kung bakit ang kaisipan ng
laman ay pakikipagalit laban sa Diyos Rom 8: 7. Nang labagin ni Satanas
ang Diyos, kailangang kaagad na gumawa ng desisyon ang Diyos - isang
desisyon na inihanda Niya, ngunit ngayon ay dapat na gawin. Sa paglaban
sa Diyos, sinabi ni Lucifer Hindi sa espiritu ni Cristo, pinatay niya ang
Kanyang Anak. Sinasabi niya na gusto ko ang iyong kapangyarihan, ngunit
hindi ang iyong Anak. Alin sa Diyos ay dapat na ipaalam sa Lucifer agad
mamatay para sa pagpapaalam ng pinagmulan ng buhay o maaaring
pahintulutan Niya ang Kanyang Anak na mamatay alinsunod sa kung ano
ang ginagawa ni Lucifer sa kanyang isipan. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi
isang gawa ng hudisyal na hustisya sa bahagi ng Diyos upang eksaktong
paghihiganti; ito ay ang paglalabas ng likas na batas ng uniberso na ang
buhay ay nag-iisa ay mula sa Diyos at sa Kanyang Anak. Si Lucifer ay hindi
makikinabang sa kamatayan na ito sapagkat hindi niya pinili na tanggapin
ang pagkakakilanlan ng Anak ng Diyos, ngunit ang kamatayan ni Cristo ay
nagpopondo sa buong kampanya ni Satanas at ng kanyang mga anghel,
upang makita ng uniberso kung ano ang nasa isip ni Satanas. Kung namatay
si Lucifer sa halip na ang Anak na ang pagkuha ng desisyong iyan sa simula
pa, walang sinuman ang naunawaan kung bakit at ang Diyos ay natatakot
sa halip na mahal. Ang Anak ng Diyos ay nahuli sa tren ng kargamento ng
paglaban sa kalooban ng Diyos. Ang alinman sa Diyos ay dapat na iurong
ang tren o pahintulutan ang Kanyang Anak na mamatay, sa pag-asa na
makikilala natin kung sino talaga Siya. Ito ay kung ano talaga ang
kamatayan ng krus - alam ang Kanyang totoong pagkakakilanlan sa
kaharian ng Diyos Juan 17: 3.
Si Satanas ay nagsimulang kumalat sa kanyang mga pananaw sa ibang mga
anghel at sa huli ay isang ikatlo ng mga anghel ang nag-isip kay Lucifer ay
tama. Bakit dapat silang magpasakop sa Anak na ito na minana ang lahat
mula sa Ama, anong napakahalaga sa Kanya? Tumanggi silang magpasakop
sa kalooban ng Diyos. Nakalulungkot, ang isang digmaan ng mga salita
[polēmos] ay lumabas sa langit at si Satanas at ang kanyang mga
tagasunod ay pinatalsik.
Rev 12: 7-9 At nagkaroon ng digmaan sa langit: Si Miguel at ang kanyang
mga anghel ay nakipaglaban sa dragon; at ang dragon ay lumaban at ang
kaniyang mga anghel, at hindi nananaig; ni wala pang natagpuang lugar sa
langit. At pinalayas ang dakilang dragon, ang matandang ahas, na tinatawag
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na Diyablo, at Satanas, na dumadaya sa buong mundo: siya ay pinalayas sa
lupa, at ang kanyang mga anghel ay pinalayas na kasama niya.
Maaaring hayaan ng Diyos na mamatay si Satanas, ngunit ang buong buto
ng kanyang mapanganib na pag-iisip ay kailangang lumaki. Tulad ng
itinakwil ni Satanas ang tanging buhay na magagamit sa kanya sa
pamamagitan ng Anak ng Diyos, maaaring siya ay pinahintulutan na
mapahamak, ngunit ang mga anghel at ang nalalabi sa uniberso ay
maaaring magsimulang mag-isip na ang Diyos ay kusang na nilipol siya na
humantong sa kasinungalingan na ang Diyos ay marahas sa kalikasan. Ang
bawat isa ay kailangang matuto para sa kanilang sarili kung bakit ang buhay
ay posible lamang para sa paglikha sa pamamagitan ng Anak. Ang bawat
tao sa sansinukob ay magkakaroon ng pagkakataong magpasya kung sino
ang tama; Diyos o Satanas.

22

7. Ginawa sa Kanyang Larawan
Itinanong ni Satanas at ng ikatlong bahagi ng mga anghel ang posisyon ng
Anak at ang Kanyang kaugnayan sa Kanyang Ama. Walang naroon upang
patunayan ang pinagmulan ng relasyon ng Ama at Anak at sa gayon ay
kailangan nilang magtiwala sa Ama na alam Niya kung ano ang
pinakamabuti para sa lahat.
Alam na darating ang isang oras na ang Kanyang relasyon sa Kanyang Anak
ay pinag-aalinlanganan, ang Dios ay may plano na ipaliwanag ang higit na
ganap na espesyal na relasyon na Kaniyang sinang-ayunan sa Kanyang
Anak. Nagbibigay siya ng isang halimbawa para sa uniberso na higit na
sundin ang mahahalagang dynamics ng pagkaulo at pagsumite sa relasyon
ng Ama-Anak.
Totoong habang ang Ama at Anak ay nagpaplano sa proyekto na lupa na
ang kabiguan ni Lucifer ay tumaas. Nais ni Lucifer na maging prinsipe ng
mundong ito ngunit tinanggihan ang kanyang kahilingan. Si Kristo ay
magiging prinsipe ng mundong ito sapagkat ang mundong ito ay gagawin sa
larawan ng Ama at ng Kanyang Anak. Naging bulag si Lucifer sa Anak ng
Diyos. Kung lamang siya ay pinagkakatiwalaang ang proyektong ito ay mas
makakatulong sa kanya na maunawaan ang espesyal na relasyon sa pagitan
ng Ama at Anak at kung bakit ang papel ng Anak ay napakahalaga sa
kaharian ng Diyos. Nakakalungkot, ito ay hindi dapat.
Inilipat ng Diyos at ng Kanyang Anak ang plano na likhain ang mundo at
ibunyag sa sansinukob ang isang natatanging katangian ng kanilang
relasyon. At sinabi ng Diyos sa Kanyang Anak "Gawin natin ang tao ayon sa
ating imahe." Gen 1:26
Sino ang maaaring maunawaan ang pagsabog ng pagkamalikhain na
nangyari sa linggong paglikha na iyon! Araw-araw bilang ang malikhaing
kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy mula sa Kanyang Anak, kinuha ang
lupa. Ang lupain, ang damo at bulaklak, mga puno, ang araw at ang buwan,
ang mga hayop at pagkatapos ay ang entablado ay itinakda para sa summit
ng paglikha - ang paglikha ng lalaki at babae.
Ang proseso ng paglikha ay lubos na makabuluhan at nagsasabi ng
mahalagang kuwento tungkol sa Diyos at sa Kanyang Anak.
Gen 1:27 Sa gayo'y nilikha ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling
larawan, ayon sa larawan ng Dios ay nilalang niya siya; nilalang siya ng
lalaki at babae.
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Ito ang proseso kung paano ito nangyari.
Gen 2: 7 At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at
hiningahan sa kaniyang mga butas ng ilong ang hininga ng buhay; at ang
tao ay naging isang buhay na kaluluwa.
Gen 2: 18-25 At sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mabuti na ang lalaki ay
mag-isa; Gagawa ako ng tulong para sa kanya. At mula sa lupa ay nilikha ng
Panginoong Diyos ang bawat hayop sa parang, at bawat ibon sa
himpapawid; at dinala sila kay Adan upang makita kung ano ang tawag niya
sa kanila: at anuman ang tawag ni Adan sa bawat nilalang na buháy, iyon
ang pangalan nito. At binigyan ni Adan ang mga pangalan ng lahat ng
hayop, at ng mga ibon sa himpapawid, at sa bawa't hayop sa parang; ngunit
para kay Adan ay walang natagpuang tulong para sa kanya. At
pinapaghiwalay ng Panginoong Dios ang matahimik na tulog kay Adam, at
siya'y natulog: at kinuha niya ang isa sa kaniyang mga tadyang, at tinakpan
ang laman sa dakong yaon; At ang tadyang, na kinuha ng PANGINOON
Diyos mula sa tao, ay ginawa niyang isang babae, at dinala siya sa lalaki. At
sinabi ni Adan, Ito ngayon ay buto ng aking mga buto, at laman ng aking
laman: siya ay tatawaging Babae, sapagkat inalis siya sa Tao. Kaya't aalisin
ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipagtipan sa
kaniyang asawa: at sila'y magiging isang laman. At sila ay parehong hubad,
ang lalaki at ang kanyang asawa, at hindi nahihiya.
Ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang Anak, ay bumubuo kay Adan mula
sa alabok ng lupa at pagkatapos ay ang ilog ng buhay ay dumaloy o hininga
sa Kanya. Ang mga mahahalagang katangian ng Anak ng Diyos, ang
pakiramdam ng pagpapala ng Ama at ng mapagmahal na pagtitiwala at
pagsunod ng Anak ay lumaya nang maligaya sa pamamagitan ng kalooban
ni Adan at naging bahagi niya. Si Adan ay nanaisin na maglingkod sa Diyos
at pakiramdam Siya, sapagkat tinatanggap niya ang mga hangaring ito mula
sa Anak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.
1 Cor 2:16 Sapagka't sino ang nakakaalam ng pagiisip ng Panginoon, upang
kaniyang turuan siya? Ngunit mayroon tayong isip ni Kristo.
Inilagay ng Diyos si Adan sa sitwasyon kung saan siya ay magsisimulang
matuto na siya ay nawawalan ng isang bagay. Bakit nilikha lamang ng Diyos
si Adan upang mamuno sa kanya sa pamamagitan ng isang proseso na
kulang siya ng isang bagay? Nagtuturo ito sa amin ng isang bagay na kawiliwili tungkol sa Diyos at sa Kanyang kaharian: Ang ilang mga bagay ay
maaari lamang matutunan sa pamamagitan ng karanasan at para kay Adan
ang pagkaunawa na ang isang bagay ay nawawala ay pinalakas ang
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kanyang pagnanais para dito at isang napataas na pakiramdam ng
pagpapahalaga kapag ibinigay ito ng Diyos.
Si Adam ay kulang sa isang kasama na maaaring maunawaan ang kanyang
isipan at pag-iisip; isang tao na mapahalagahan ang kanyang mga
kagalakan at maunawaan ang kanyang karanasan. Tulad ng pangalan ni
Adan sa mga hayop ay sinimulan niyang mapagtanto na walang sinumang
katulad niya, walang sinuman ang makaintindi sa kanya. Ang karanasang ito
ay nagtatakip kay Adan ng pagnanais na maging sentro sa kaharian ng
Diyos: matalik na kaugnayan. Makatuwiran na ang tanging paraan upang
maintindihan ito ay upang maranasan ito. Maaaring sinabi ng Diyos kay
Adan ang kahalagahan ng kaugnayan at ipinaliwanag kung gaano kabuti ito,
ngunit sa pagbibigay kay Adam ng paggamit ng pagbibigay ng pangalan sa
mga hayop, mabilis itong naging malinaw hindi lamang sa pag-iisip ni Adan,
kundi pati na rin sa kanyang puso, kung ano ang mahalaga.
Bakit inilagay ng Diyos si Adam sa pagtulog at binuksan ang kanyang laman
at kinuha ang isang buhay na tadyang at binubuo ito sa isang babae? Hindi
ba ito tila isang napaka-komplikadong paraan upang gumawa ng mga
bagay? Ang proseso ay lubos na nakapagtuturo. Ang proseso ni Eva na
lumabas mula kay Adan, na ginawa ng kanyang tunay na sangkap at
lumabas mula sa kanyang panig malapit sa kanyang puso ay direktang
nagsasalita sa kuwento ng Ama at ang pagpapalabas ng Kanyang Anak.
Bakit hindi bahagi ng utak ni Adan ang Diyos, bakit ito ay isang tadyang na
nasa puso? Hindi sinasabi sa atin ng Bibliya kung bakit, ngunit ito ay
nagsasalita sa akin tungkol sa paglutas ng sakit na nasa puso ni Adan mula
sa kakulangan ng isang kasamahan na nauunawaan siya at maaaring
maglingkod bilang kanyang masunurin na tagapag-alaga para sa binhi na
dinala niya.
Juan 1:18 Walang taong nakakita sa Diyos sa anumang oras; ang bugtong
na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, ay ipinahayag sa kanya.
Juan 8:42 Lumabas ako at nagmula sa Diyos; ni hindi ako nagmula sa aking
sarili, kundi sinugo niya ako.
Kawikaan 8: 23-25 Ako ay itinayo mula sa walang pasimula, mula sa
pasimula, o kailanman ang lupa ay. Kapag walang kalaliman, ipinanganak
ako; kapag walang mga bukal na puno ng tubig. Bago ang mga bundok ay
napagkasunduan, bago ko isinampa ang mga bundok:
Roma 1: 19,20 Sapagka't ang nalalaman tungkol sa Dios ay nahahayag sa
kanila; sapagka't ipinakilala ito ng Dios sa kanila. Sapagkat ang mga bagay
na hindi niya nakikita mula sa paglikha ng mundo ay malinaw na nakikita, na
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nauunawaan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang
hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos; nang sa gayon ay wala silang
dahilan:
Sa mga berso na nakalista na lamang natin, nakikita natin ang matulis na
katibayan ng Anak ng Diyos na nagmumula sa Kanyang dibdib. Ang salitang
nagpatuloy at nagmula ay nangangahulugang "lumabas" at ang Prov 8:25
ay tuwirang nagsasalita sa pagdadala. Ang sinasabi ni apostol Pablo tungkol
dito ay ang pagbibigay sa atin ng direktang larawan ng Panguluhang Diyos
upang tayo ay walang dahilan.
Sino ang maaaring maisip kung ano ang iniisip ni Adan nang makita niya si
Eve sa unang pagkakataon at nakilala ang kanilang mga mata at ang
pagkaunawa na narito ang isang tao na tunay na mauunawaan at
pinahahalagahan siya. Ang isang tao na sa kanyang tunay na sangkap at
isang tao na maaaring magdala ng kanyang binhi, mag-alaga at maging
mahalaga na masunurin na ahente na kailangan niya upang ipakita sa
kanyang mga anak at apo ang kahalagahan ng pananatiling isinumite at
masunurin. Kung paanong kailangan ng Diyos ang Kanyang Anak na ibigay
ang mga mapagpalang mga katangiang ito, itatayo ng Diyos ang
makalupang kaharian upang ang isang asawa ay hindi makapagtayo ng
isang kaharian na walang Kanyang asawa. Ang kanyang mga anak ay hindi
alam kung paano isumite nang walang buhay na halimbawa ng paghinga sa
anyo ng isang ina.
May isang malalim na kabanalan na umiiral sa pagitan ng isang asawa at
isang asawa. Ang relasyon na ito kapag ang wastong constituted ay
nagsasalita ng diretso sa relasyon ng Ama at Anak at isang pare-pareho na
paalala sa sansinukob ng kabulaanan ng mga singil ni Satanas laban sa Anak
ng Diyos.
1 Cor 11:10 Sa dahilang ito ang babae ay may kapangyarihan sa kanyang
ulo dahil sa mga anghel.
Nilayon ng Diyos ang relasyon ng mag-asawa upang ituro ang mga anghel
tungkol sa kaugnayan ng Ama at Anak. Napakaganda ng pribilehiyong
nilikha para sa layuning ito.
Sa pag-alam sa katotohanang ito, makikita natin na ang lihim na pagaasawa ay nagpapahintulot sa ating sarili na madala ng Espiritu ng Diyos sa
isang imahe ng kanilang relasyon sa Ama at Anak; ang asawa na kumikilos
bilang pinagmulan ng pagpapala at ang asawa na kumikilos bilang isang
buhay na pagtatanghal ng mapagmahal na tiwala at pagsusumite.
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Si Adan at si Eva ay binigyan ng isang mataas at masayang pagtawag, kung
sila ay nanatili lamang sa imahen ng Ama at Anak, gaano karaming
kalungkutan ang naligtas.
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8. Ama ng mga kasinungalingan
Natatandaan natin na si Satanas ay nagpasiya na kung hindi pinahintulutan
ng Diyos na magkaroon siya ng access sa kapangyarihan at mga pribilehiyo
ng Anak ng Diyos pagkatapos ay sasabihin niya na sasambahin lamang niya
ang isang Diyos na may likas na kapangyarihan na hindi minana. Pagkatapos
tumanggi ang Diyos na tanggapin ang "mga reporma" ni Satanas, si Satanas
ay inilagay sa posisyon na kinakailangang aminin na siya ay may utang na
buhay pa sa Ama kahit na hindi niya kilalanin ang mahahalagang posisyon
ng Anak.
Walang paraan para mag-set up si Satanas ng isang kaharian batay sa
kanyang sariling mga prinsipyo kung dapat niyang palaging makilala na ang
lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Kaya lumapit siya sa BIG
LIE. Ang bawat isa ay may buhay sa kanilang sarili. Mayroong maraming
mga pagpipilian para sa paniniwala sa ganitong paraan. Maaari kang
maniwala na ikaw ay walang kamatayan at imortalidad ay isang likas na
katangian ng bawat nilalang. Maaari mong paniwalaan na ang buhay ay
umiiral lamang bilang puwersa at ang lahat ay konektado dito at magagamit
ito upang gawin ang nais nila o maaari kang maniwala sa isang Diyos na
nagbigay sa iyo ng regalo ng imortalidad upang magamit sa abot ng iyong
kakayahan. Hindi mahalaga kung anong opsiyon ang pinili mo, hangga't
naniniwala ka na mayroon kang pinagmumulan ng iyong sariling buhay. Ito
ang pinakamalaking kasinungalingan sa uniberso. Tulad ng sinabi ni Jesus
Juan 8:44 Kayo ay sa inyong ama ang diyablo, at ang mga pita ng inyong
ama ay gagawin ninyo. Siya ay isang mamamatay-tao mula sa simula, at
hindi naninirahan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya.
Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng kanyang
sarili: sapagkat siya ay isang sinungaling, at ang ama nito.
Maaaring natapos na ng Diyos agad ang kasinungalingan sa pamamagitan
ng pagpapahintulot sa mga tumanggi sa Kanyang Anak na mawawalan ng
bisa ngunit ang Anak ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng buhay kahit na
masakit ito para sa Kanya. Upang makita ng sansinukob ang mga epekto ng
kasinungalingan, ang Anak ay kailangang magdala ng mga nahulog na mga
anghel at bigyan sila ng buhay kahit na nais nilang patayin at patayin Siya.
Habang tinanggihan ni Satanas at ng kanyang mga anghel si Jesus, hindi na
nila tinanggap ang diwa ng mapagpalang tiwala at pagsunod na nagmula
lamang sa Kanya. Kanilang ipinako sa krus sa kanilang sarili ang Anak ng
Diyos sa Kanyang karakter at Espiritu gayon pa man ang Diyos ay patuloy
na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan ng buhay kaya magkakaroon si
Satanas ng oras upang ipakita ang kanyang pilosopiya at hayaang ang
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sanlibutan ay magpasiya kung sino ang nakakaalam ng pinakamainam na
paraan. Tulad ng aming nabanggit kanina, nagkaroon ng gastos upang
pahintulutan si Satanas na labanan ang Diyos, ito ay nagkakahalaga ng
Buhay ng isa na tinanggihan at iyon ang Anak ng Diyos. Si Satanas ay isang
mamamatay-tao mula pa sa simula; Ginawa niya ang kamatayan ni Cristo sa
kanyang paglaban sa Diyos. Ang kamatayan na ito ay nangyari sa isip ni
Satanas at ang mga pagkilos na ito ay kailangang maipakita sa uniberso
para makita ng lahat kung ano ang nangyayari. Hindi ito ang pagnanais ng
Diyos para sa paghahayag na mangyari sa mundo ngunit sadly ito ay kung
saan ito mangyayari.
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9. Ang Sangkatauhan ay Nakasakit.
Sa isang nakaraang kabanata tiningnan natin ang mahalagang bahagi ng
kalooban. Ang kaloob ng kalooban na ibinigay sa mga kalalakihan at
kababaihan ay nagpapahintulot sa kanila na pumili na magpasakop sa Diyos.
Kung walang kakayahang pumili na magsumite walang tunay na pagpapala
o pakiramdam ng kalugud-lugod sa Ama. Ito ang pakiramdam ng kasiya-siya
sa Ama na nagdudulot ng pagpapala. Pansinin kung ano ang sinabi ni Jesus:
Juan 8:29 At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko: hindi ako iniwan ng
Ama; sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nagpapasaya sa
kanya.
Si Jesus ay may palagiang pakiramdam ng pagpapala sa pamamagitan ng
patuloy na pagsusumite ng Kanyang kalooban sa kalooban ng Ama. Ang
kaloob ng kalooban ay naglalabas ng maraming iba pang mga pagpapalang
lampas na ito ngunit ito ay lampas sa saklaw ng pag-aaral na ito. Nang
nilikha ng Diyos sina Adan at Eva, kailangan Niyang magbigay ng paraan
para sa kanila na gamitin ang kanilang kalooban. Kinailangan niyang
magbigay ng isang pagpipilian para sa kanila. Kung wala ang kakayahang
pumili na hindi makalugod sa Diyos, walang kakayahang matanggap ang
pagpapala ng kalugud-lugod sa Kanya.
Nilalang ng Diyos ang kakayahang mapaluguran Siya sa pamamagitan ng
pagbibigay ng isang opsyon upang labanan Siya sa pamamagitan ng pagkain
ng Tree of Knowledge of Good and Evil.
Gen 2: 16,17 At iniutos ng Panginoong Dios sa lalake, na sinasabi, Sa lahat
ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka ng kalayaan: datapuwa't sa
punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain
niyaon: sapagka't sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang
mamamatay ka.
Sa pagpili ng bawat araw upang hindi kumain mula sa espesyal na punong
kahoy, natanggap nina Adan at Eva ang natatanging pagpapala ng
pagsusumite; isang pakiramdam na ang Diyos ay nalulugod sa kanila. Kung
wala ang puno na ito doon, hindi nila matanggap ang pagpapalang ito.
Kahit naalis na si Satanas mula sa langit, binigyan siya ng access sa ating
mundo sa pamamagitan ng isang lugar kung saan maaaring maging aktibo
ang opsyon na hindi makalugod sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nakita
natin si Satanas na ipinapalagay ang anyo ng isang ahas, na nahiga sa Tree
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of the Knowledge of Good and Evil. Alam natin na ang ahas na ito ay si
Satanas mula sa aklat ng Apocalipsis.
Rev 12: 9 At ang dakilang dragon ay pinalayas, ang matandang ahas, na
tinatawag na Diyablo, at si Satanas, na dumadaya sa buong mundo: siya ay
pinalayas sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay pinalayas na kasama niya.
Mula sa natutuhan natin tungkol sa diskarte ni Satanas sa buhay, sa
pagnanais na manalo kay Adan at Eva sa kanyang kaharian, ipakikita niya sa
kanila ang isang pananaw kung paano natin natatanggap ang buhay na
nagwawalang-bahala ang pangangailangan ng pagsalig sa Diyos. Pansinin
kung ano ang sinasabi ni Satanas:
Gen 3: 1-5 Ngayon ang ahas ay mas tuso kaysa sa anumang hayop sa
parang na nilikha ng PANGINOONG Diyos. At sinabi niya sa babae, Oo,
sinabi ng Diyos, Hindi ka dapat kumain ng bawat punungkahoy sa hardin? At
sinabi ng babae sa ahas, Maaari naming kainin ang bunga ng mga
punungkahoy sa hardin: Nguni't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna
ng halamanan, sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni hindi inyong
hinawakan, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, Kayo ay
walang pagsalang mamamatay: Sapagka't nalalaman ng Dios na sa araw na
kayo'y kumain niyaon, ang inyong mga mata'y mabubuksan, at kayo'y
magiging mga dios, na nakakakilala ng mabuti at masama.
Iminungkahi ni Satanas na hindi mapahamak ang Diyos sa pamamagitan ng
pagtanggi sa ipinag-utos Niya ay hindi magdadala ng isang sumpa kundi
isang pagpapala; ang kanilang mga mata ay mabubuksan sa mahusay na
kaalaman at karunungan at sila ay magiging tulad ng mga diyos mismo.
Sinabi niya na hindi sila mamamatay, na nangangahulugan na siya ay
nagtuturo sa kanila na maaari silang magpatuloy upang mabuhay nang
walang depende o pagtitiwala sa Diyos. Maaari nilang tiwala ang kanilang
sarili at ang kanilang sariling paghatol.
Gaano kalungkot na kinuha ni Eva ang payo ng mga ahas at pagkatapos ay
pumunta kay Adan at hikayatin siya na huwag magtiwala sa Diyos at
maniwala sa malaking kasinungalingan ng serpiyente. Sa sandaling kinain
nila ang prutas na ito at naniwala sa kasinungalingan na ito, ang kanilang
buong pang-unawa sa Diyos, ang kanilang sarili at kung paano ang ganap
na pagbago ng uniberso.
Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kasinungalingan, lumipat si Adan at si
Eva mula sa paniniwala na ang lahat ng bagay ay lumalabas mula sa Ama.
Tinanggihan nila ang ideya na ang kanilang kaligayahan ay nakasalalay sa
pagtitiwala at pagsusumite sa Kanya. Sa pagtanggi sa utos ng Diyos,
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epektibong pinapatay nila ang pinakamagandang katangian ng Anak ng
Diyos - nagtitiwala sa pagsunod at pagsuko. Dapat ipakita ng Diyos sina
Adan at Eva na sa pamamagitan ng pagtigil sa pagsumite sa Diyos ay sa
katunayan isang direktang pag-atake sa Kanyang Anak at lahat ng bagay na
Kaniyang itinayo. Pinatay nina Adan at Eva ang Anak ng Diyos sa kanilang
isipan sa pamamagitan ng pagtalikod sa diwa ng pagsuko na siyang Espiritu
ng Anak ng Diyos. Ito ay isang mahalagang punto upang maintindihan. Ang
gawa ng paglaban sa Diyos ay ang pagkilos ng pagpatay sa Espiritu ng
Kanyang Anak, ang kakanyahan ng pagsuko. Ito ang dahilan kung bakit
tinutukoy ni Jesus si Lucifer bilang isang mamamatay-tao mula sa simula.
Juan 8:44 Kayo ay sa inyong ama ang diyablo, at ang mga pita ng inyong
ama ay gagawin ninyo. Siya ay isang mamamatay-tao mula sa simula, at
hindi naninirahan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya.
Ang lahat ng mga anghel na tumanggi sa Anak ng Diyos at naging galit
laban sa kanya ay pinatay Niya sa kanilang isipan. Ang Biblia ay malinaw na
nag-uugnay sa pagkapoot sa pagpatay.
1 Juan 3:15 Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay isang
mamamatay-tao: at nalalaman ninyo na walang mamamatay tao na
mayroong buhay na walang hanggan na nananahan sa kaniya.
Nakita ang sakripisyo ng Anak ng Diyos bago nilikha ang daigdig na ito. Ang
tanging paraan para maunawaan ng uniberso kung ano ang nasa isip ng
mga rebelde na mga anghel ay upang ipakita ito. Pansinin:
1 Pedro 1: 19,20 Ngunit sa mahalagang dugo ni Cristo, tulad ng isang
kordero na walang kapintasan at walang kapintasan: Na totoong inordenan
bago ang pundasyon ng sanlibutan, ngunit ipinakita sa mga huling
pagkakataon para sa iyo,
Ang Diyos ay hindi nahuli nang hindi sinasadya sa pamamagitan ng
paghihimagsik ni Satanas, inihanda Niya ito, ang plano ng Ama at Anak na
magkakasama ay nagplano ng paraan ng kaligtasan, ngunit pinatunayan ng
pagrerebelde ni Satanas na kailangang isagawa ang plano. Nang siya ay
sumigaw "Ako ay sasampa sa langit at maging katulad ng Kataas-taasan"
walang lugar para sa Anak ng Diyos sa planong ito; Siya ay aalisin at
pupuksain.
Ipinasa ni Satanas ang kanyang binhi ng paghihimagsik sa sangkatauhan at
ang Anak ay dapat na pangako na mamatay para sa kanila. Ipakikita ni
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Cristo sa pisikal na mundo na pinaslang ng sangkatauhan ang mababangloob na Anak ng Diyos sa kanilang isipan. Kinakailangan itong mailantad
para makita ng lahat. Sa pamamagitan ng paglalagay kay Cristo sa Krus,
nakita natin ang gawa ng ahas na nakalantad. Ito ay bahagyang kung bakit
inutusan si Moises na maglagay ng ahas sa isang poste; ang pagkilos ng
pagpapako sa krus ay isang pagkakalantad ng mga nakamamatay na mga
disenyo ni Satanas. Hindi na niya maitatago ang kanyang tunay na layunin
patungo kay Cristo.
At kaya nang nagkasala at tinanggihan nina Adan at Eba ang masunurin na
Espiritu ni Cristo sila ay nagkasala ng pagpatay kasama ni Satanas. Si Cristo
ay pinatay sa isipan ni Adan at Eva.
Apocalipsis 13: 8 At lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa
kaniya, na ang mga pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng
Cordero na pinatay mula sa pagtatatag ng sanlibutan.
Heb 6: 6 Kung sila ay mahihiwalay, ipinako sa krus na muli sa kanila ang
Anak ng Diyos, at inilagay sa isang bukas na kahihiyan.
Ang pagkilos na ito ng pagpatay sa Anak ng Diyos ay ibinigay sa simbolo
nina Adan at Eva sa pamamagitan ng sumusunod na kilos.
Gen 3:21 Ginawa rin ng Panginoong Diyos ang mga supot na balat, at
dinamitan sila.
Ang mga coats ng mga balat ay kinuha mula sa mga hayop. Ang mga hayop
na ito ay kinakailangang ihain upang kakanin sina Adan at Eva. Si Adan at si
Eba ay hindi nangangailangan ng mga damit hanggang sa nagkasala sila.
Nabibihisan sila ng kaluwalhatian ng Diyos, ngunit nang itinakwil nila Siya,
nawala sila sa kaluwalhatian. Ang pagpatay ng tupa ay isang simbolo ng
pangako ng Diyos na ipadala ang Kanyang Anak upang aktwal na ipakita sa
kanila kung ano ang kanilang ginawa sa kanilang isipan. Upang matulungan
silang makita kung ano ang isang kahila-hilakbot na bagay na lumalaban sa
Diyos ay; kung ano ang isang kahila-hilakbot na sumpa ay dumating kapag
tumanggi kami na magsumite. Pinuputol nito ang Anak ng Diyos - ang
kakanyahan ng pagsusumite.
Gen 3:15 At ako'y maglalagay ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa
pagitan ng iyong binhi at ng kaniyang binhi; ito ay magbubugbog ng iyong
ulo, at iyong susugat ang kaniyang sakong.
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Juan 1:29 Nang sumunod na araw ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa
kaniya, at nagsabi, Narito ang Cordero ng Dios, na nag-aalis ng kasalanan
ng sanlibutan.
Ano ang isang kamangha-manghang bagay, ang Anak ng Diyos ay
magpapatawad na gawin. Ipakita ang sansinukob kung ano ang lumalaban
sa pagsusumite; pinapatay nito ang Espiritu ng pinakamahalagang tao na
minamahal ng Ama - ang Kanyang Anak. Tumugon ang Anak ng Diyos sa
trahedya ng paglaban sa isang hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng
pagsusumite; isang display kaya napakalakas na ang sansinukob ay hindi
kailanman magiging pareho muli. Ipapakita din nito ang sansinukob kung
gaano kahalaga sa Anak ng Diyos at pinahalagahan natin Siya sa
pamamagitan ng pagmamahal sa Kanyang Espiritu ng pagsuko sa Ama at sa
Kanyang mga utos.
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10. Buod
Maingat nating sinusubaybayan ang kuwento ng Bibliya tungkol sa
ipinahayag ng Diyos tungkol sa Kanyang Sarili sa pasimula. Nalaman namin
na:
1.

Mayroon lamang isang tunay na Diyos na tinatawag na Ama - Juan
17: 3; 1 Cor 8: 6; 1 Tim 1:17
2. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng buhay at pagpapala. Santiago
1:17
3.

Siya ay nagdala ng isang Anak sa Kanyang Sariling Larawan at
binigyan Siya ng lahat ng kapangyarihan at ginawa Siya na
katumbas ng Kanyang Sarili. Heb 1: 1-5; Kawikaan 8: 12-30; Fil 2:
6; Juan 5:26; 8:42; Col 2: 9

4. Ang Anak ng Diyos ang susi sa kaharian ng Diyos. Nagtataglay siya
ng mahahalagang bahagi ng pagtitiwala sa pagsunod at
pagpapasakop at pagpapala. Matt 3:17; Aw 40: 8; Juan 8:29
5. Ang Espiritu ng Anak ay dumadaloy sa sansinukob at nabubuhay sa
mga puso ng lahat na nagpapasakop sa mga utos ng Ama.
Apocalipsis 22: 1,2; Juan 7: 37,38; Roma 8: 9,10
6.

Tinanggihan ni Lucifer ang unang nilalang na anghel ang
Pagkakakilanlan ng Anak ng Diyos at tumangging sumailalim sa utos
ng Diyos na sambahin Siya. Juan 5:22; Fil 2: 6; Apocalipsis 12: 7-9;
Heb 1: 6

7.

Si Lucifer ay naging Satanas at kinuha ang isang ikatlong ng mga
anghel sa Kanya sa bagong paniniwala na hindi na kailangang
magpasakop sa Diyos dahil mayroon tayong sariling buhay sa loob
natin. Apok 12: 4, Gen 3: 4,5

8.

Ang pagkilos na labanan ang mga utos ng Diyos ay katumbas ng
pagpatay sa Kanyang Anak - ang kakanyahan ng pagsusumite,
pagtitiwala at pagsunod. Juan 8:44; Apocalipsis 13: 8; 1 Juan 3:15

9. Ang Anak ay nagsumite sa plano ng Kanyang Ama upang ipakita
ang uniberso kung anong pagtutol sa Kanya ang tunay na ginagawa
sa Kanyang Anak, sa pamamagitan ng pagpapadala sa Kanya upang
mamatay para sa atin. Gen 3:15; Heb 6: 6
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Nagbigay kami ngayon ng isang malinaw na larawan ng Bibliya tungkol sa
Diyos, sa Kanyang Anak at sa kanilang Espiritu at kung paano sila
nagpapatakbo. Namin din ay ipinakilala sa kasinungalingan ni Satanas
tungkol sa kung saan nanggagaling ang buhay at ang kanyang espiritu ng
pagtutol. Ngayon tularan natin ang mga unang hakbang ng dalawang
sistema na binuo sa lupa.
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11. Dalawang Landas
Sa nakaraang mga kabanata, napagmasdan namin ang isang kritikal na
pagkakaiba ng pag-iisip sa pagitan ng Diyos at ni Satanas.
• Ang kaharian ng Diyos ay itinatag upang i-highlight ang kabanalan ng mga
relasyon; Ang kaharian ni Satanas ay nakatuon sa pagkuha at pagmamay-ari
ng kapangyarihan.
• Ang kaharian ng Diyos ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng pagpapala sa
pamamagitan ng pagsumite, pagtitiwala at pagsunod; Ang kaharian ni
Satanas ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng "pagpapala" sa pamamagitan
ng paglaban at kalayaan mula sa makadiyos na awtoridad.
• Ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa pagkakapantay-pantay sa
pamamagitan ng kakayahang makilala ang iba; Ang kaharian ni Satanas ay
tumutukoy sa pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng kakayahan,
posisyon at tagumpay sa pamamagitan ng likas na kapangyarihan.
• Ang kaharian ng Diyos ay pinasiyahan sa pamamagitan ng istraktura ng
pamilya at ang mga miyembro ng kaharian ay pinilit ng pag-ibig, ang
kaharian ni Satanas ay pinasiyahan sa iba't ibang anyo ng mga istrukturang
nakabatay sa kapangyarihan at ang mga miyembro ng kaharian ay pinilit ng
paniniil.
• Ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa halaga sa pamamagitan ng
pagkatao at kaugnayan; Ang kaharian ni Satanas ay tumutukoy sa
kahalagahan sa pamamagitan ng kapangyarihan
Ang mga pagkakaiba ay maaaring summed up sa sumusunod na sipi ng
Bibliya
Jer 9: 23,24 Ganito ang sabi ng Panginoon, Huwag magmapuri ang pantas
sa kaniyang karunungan, ni ang kaluwalhatian ng makapangyarihang tao sa
kaniyang kalakasan, huwag nawang kaluwalhatian ng taong mayaman sa
kaniyang mga kayamanan: nguni't siyang pinupuri ng kaluwalhatian sa
ganito, na kaniyang nauunawa at nakikilala ako, na ako ang Panginoon na
nagpapakita ng kagandahang-loob, paghuhukom, at katuwiran sa lupa:
sapagka't sa mga bagay na ito ay nagagalak ako, sabi ng Panginoon.
Habang sinusuri natin ang kasaysayan, susundin natin na ang mga pananaw
ng tao sa Diyos ay nahahati sa mga linyang ito. Kung minsan, mahirap
malaman kung aling pangunahing prinsipyo ng operating dahil ang kaharian
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ni Satanas ay gumagamit ng mga relasyon para sa mga layunin ng pagkuha
ng kapangyarihan at sa gayon ang wika ay maaaring tunog napaka
relational, ngunit ang focus ay nakabatay sa kapangyarihan.
Tulad ng iminungkahi ni Satanas kay Eva, ang pagtanggap sa paniniwala na
mayroon tayong buhay sa ating sarili ay humahantong sa atin na makita ang
ating sarili bilang mga diyos. Sa pagsasakatuparan na ito, maraming mga
konsepto ng tao sa Diyos ang talagang pagpapakita ng mga katangian at
kakayahan ng tao. Ito ay nakikita nang napakalinaw sa mga mitolohiyang
Griyego at ang mga paglalarawan nito ni Zeus - Hari ng mga diyos;
Aphrodite - diyos ng pag-ibig at kagandahan; Apollo - diyos ng musika,
gamot, kalusugan; Ares - diyos ng digmaan. Ang mga diyus-diyosang ito ay
mga diyos lamang sa mga katangian ng tao at mahalagang pagsamba sa
sarili gaya ng ipinangako ni Satanas kay Eva sa hardin.
Nais kong simulan ang aming kasaysayan sa pamamagitan ng pagkakaiba sa
dalawang karakter sa Bibliya na nagbibigay ng malinaw na halimbawa ng
dalawang sistema: sina Abraham at Nimrod.
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12. Ang Mga Pundasyon ng Babilonia
Bago kami direktang tinutugunan ang mga kuwento tungkol kay Abraham at
Nimrod, susuriin namin sa maikling panahon ang kasaysayan humahantong
hanggang sa oras na iyon.
Ang unang bunga ng pagtanggap sa kasinungalingan ni Satanas ay takot.
Pansinin:
Gen 3: 9,10 At tinawag ng Panginoong Dios si Adan, at sinabi sa kaniya,
Saan ka ba? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y
natakot, sapagkat ako ay hubad; at nagtago ako.
Yamang tinanggap ni Adan ang kasinungalingan, naniwala siya na mayroon
siyang buhay sa kanyang sarili. Ang problema ay na nalaman niya ngayon
na ang Diyos ay isang mas malaki at mas malakas na pinagmumulan ng
buhay kaysa sa kanya. Gumawa ito ng takot. Nang si Adan ay walang
paniniwala sa buhay sa kanyang sarili at maligaya na nagtiwala na ang Diyos
ay isang mapagmahal na Ama na nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay walang kagalakan na maaaring kalugud-lugod. Ang unang bunga ng
kasinungalingan ay ang takot.
Ang susunod na bagay na ginawa ng kasinungalingan ay pagmamalaki.
Nang tanungin si Adan tungkol sa kung ano ang ginawa niya, hindi niya
maamin na mali siya. Ang kanyang kapalaluan ay hindi nagpapahintulot sa
kanya na gawin ito.
Gen 3: 11,12 At sinabi niya, Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad?
Nakakain ka ba ng punong kahoy, na aking iniutos sa iyo na huwag mong
kainin? At sinabi ng lalaki, Ang babaeng ibinigay mo sa akin, binigyan niya
ako ng punong kahoy, at kumain ako.
Sinisi ni Adan ang kanyang asawa. Sa sistema ng Diyos, dapat na naalaala ni
Adan na bilang pinuno ng kanyang tahanan, lahat ng mga responsibilidad sa
huli ay nakasalalay sa Kanya para sa nangyayari sa kanyang pamilya. Ang
pagbibigay ng sala sa kanyang asawa ay nagwawalang-sala sa
kasinungalingan na pinaniniwalaan niya na ang Kanyang asawa ay may
kapangyarihan sa loob upang maapektuhan ang kanyang pag-uugali at sa
gayon maaari niyang sisihin siya at walang pananagutan. Totoo na tinukso
ni Eva si Adan, ngunit ginawa niya ang kanyang sariling pagpili at
samakatuwid ay responsable. Ngunit ayaw niya itong tanggapin. Ito ang
pangalawang bunga ng kasinungalingan - PRIDE.
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Ang dalawang bungang ito ay nagbuo ng mga buto para sa pagtaas ng
Babilonia.
Mas marami pang bunga ang darating. Kinilala ni Adan at Eva ang kanilang
kamalian, ngunit ang mga buto ng paghihimagsik ay nanatili sa kanila at
ipinasa sa kanilang mga anak na sina Cain at Abel. Pinagpala ni Abel ang
mapagpalang diwa ni Cristo at mapagpakumbabang sumunod sa plano na
inilatag ng Diyos upang ipanumbalik ang sangkatauhan upang lubos na
yakapin ang Kanyang Anak muli. Kinikilala ni Cain ang Diyos ngunit
tumanggi na sundin ang plano ng Diyos. Narito ang ikatlong prutas RESISTANCE. Binago niya ang kanyang paraan ng pagsamba upang maging
angkop sa kanyang sarili at hindi pinansin ang sakripisyo ng tupa. Si Abel ay
sumang-ayon sa kanyang kapatid na lalaki na gawin tulad ng ipinakita sa
kanila ngunit tumangging makinig si Cain. Si Cain ay nanatiling labanan at si
Satanas ay humantong sa kanya sa marahas na pagpatay sa kanyang
kapatid sa galit. Narito ang higit pang mga prutas: GANGSALIN, HATRED AT
PAGSUBOK. Ang pagpatay kay Abel ay isang pagpapahayag ng isipan ni
Satanas kay Kristo. Ang mabait na mapagpasakop na si Abel ay pinutol ng
kanyang kapatid na kinasusuklaman na si Satanas bilang unang katibayan
ng mararahas na damdamin patungo kay Cristo na nakatago nang malalim
sa puso ni Satanas.
Tulad ng aming nabanggit kanina, ang diwa ng pagtutol ay tumatagal sa
amin ng kahulugan ng pagpapala at pag-apruba ng Diyos. Kung walang
pagpapala ng Diyos, nadarama natin ang walang katiyakan at walang
kabuluhan. Tinanggihan ni Cain ang apela ng kanyang magulang sa kanya,
nilabanan ang apela ng kanyang kapatid sa kanya at nilabanan ang apela ng
Diyos sa kanya. Ang mas malaking paglaban ni Cain ay naging mas malaki
ang kawalan ng katiwasayan at walang kabuluhan na sumunod. Nang
sabihin ng Diyos ang sumpa kay Cain, ito ay hindi isang bagay na inilagay
ng Diyos sa kanya, ngunit ito ang natural na resulta ng paglaban; takot,
kawalan ng katiyakan at kawalang-halaga.
Gen 4: 11,12 At ngayon ikaw ay sinumpa mula sa lupa, na nagbuka ng
kanyang bibig upang tumanggap ng dugo ng iyong kapatid sa iyong kamay;
Pag natapos mo ang lupa, hindi na ito magbibigay sa iyo ngayon ng
kanyang lakas; isang takas at isang lumboy ay mapapasa ka sa lupa.
Ang mga tuntunin na fugitive at vagabond ay nagbibigay ng kahulugan ng
pag-alala, pag-aalinlangan at kawalang-tatag. Ang mga ito ay karagdagang
mga prutas: INSECURITY, INSTABILITY AT WORTHESSESS.
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Matapos nawala sina Adan at Eva kay Abel, binigyan sila ng Diyos ng isa
pang anak na lalaki - si Seth. Siya ay nagpakita ng higit pa sa parehong
mapagpakumbabang diwa gaya sina Adan at Abel. Kaya lumitaw ang
dalawang tribo mula sa pamilya ni Adan; Ang lipi ni Seth, na puno ng
pakiramdam ng pagpapala ng Ama sa pamamagitan ng pagsusumite sa
Kanyang mga utos ay naging kilala bilang mga anak ng Diyos at ang tribo ni
Cain na puno ng mga bunga ng paghihimagsik at kawalang-halaga ay
naging kilala bilang mga anak na lalaki at babae ng mga tao.
Alam ni Satanas na dahil ang Dios ay nakabalangkas sa ugnayan ng tao sa
mga pamilya, na ang mga bata ay ipinanganak sa buong mundo na
nakasalalay sa kanilang mga magulang. Ang sitwasyong ito ay makatutulong
sa mga bata na matuto ng pagtitiwala sa Diyos. Ang pangunahing tao sa
pamilya upang turuan ang mga bata ng mahalagang katangian ng
pagsusumite ay ang ina. Tinutukso ni Satanas ang mga anak ng Diyos
upang hanapin ang mga anak na babae ng mga tao upang pakasalan sila.
Ang mga anak na babae ni Cain ay puno ng diwa ng kanilang mga ama:
takot, kapalaluan, paghihimagsik, galit at galit. Ang lahat ng masasamang
bunga na ito ay nakatago sa puso ng mga kababaihan na natutunan upang
gawing maganda ang hitsura ng kanilang panlabas. Ang mga anak ng Diyos
ay hindi nakilala ang kanilang mga character at kasal ang mga babaeng ito.
Ang mga unyon na ito ang humantong sa pinakamalupit na mga tyrante.
Tinatawag sila ng Bibliya na mga higante; ang kahulugan ay magiging mas
katulad sa higanteng egos at nakatuon sa pagkakaroon ng kapangyarihan.
Gen 6: 1-5 At nangyari, nang magsimulang magdaghan ang mga tao sa
ibabaw ng lupa, at ang mga anak na babae ay ipinanganak sa kanila, na
nakita ng mga anak ng Dios ang mga anak na babae ng mga tao na sila ay
makatarungan; at kinuha nila silang mga asawa ng lahat ng kanilang pinili.
At sinabi ng Panginoon, Ang aking espiritu ay hindi laging nagsisikap sa tao,
sapagka't siya rin ay laman: gayon ma'y ang kaniyang mga araw ay
magkakaroon ng isang daan at dalawang pung taon. May mga higante sa
lupa sa mga araw na iyon; at gayon din naman pagkatapos, nang ang mga
anak ng Diyos ay dumating sa mga anak na babae ng mga tao, at sila ay
nagkaanak ng mga anak sa kanila, ang parehong naging makapangyarihang
mga lalaki na mula sa sinaunang mga tao na kilala. At nakita ng Dios na ang
kasamaan ng tao ay dakila sa lupa, at ang bawa't pag-iisip ng mga pagiisip
ng kaniyang puso ay laging masama.
Sa loob ng maikling panahon, ang mapagmahal na masunurin na espiritu ni
Jesus ay pinawi ng mga puso ng mga anak ng Diyos at ang mga saloobin ng
halos lahat ay patuloy na masama. Inalis ng Diyos ang Kanyang Espiritu at
pinahintulutan ang baha na itigil ang kasamaan, pagkasira at karahasan.
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Nabisita niya ang mga kasamaan ng ama sa mga bata hanggang sa ikatlo at
ikaapat na salinlahi. Nagsimula ang Diyos muli kay Noe at sa kanyang
pamilya ngunit sa lalong madaling panahon ay nakuha ni Satanas ang
pagpasok ni Ham upang itatag ang mga pundasyon para sa kaharian ng
Babilonia. Si Ham ay naimpluwensiyahan ng masasamang tao ng lumang
mundo at isang araw nang makita niya ang kanyang Ama sa Kanyang tolda,
hubad at lasing, nakilos siya sa kanya at gumawa ng isang bagay na
kasuklam-suklam na isang bunga ng kawalang-halaga, kawalan ng
kapanatagan at paghihimagsik ay magiging sanhi ng kanyang mga inapo
upang sukatan ang mga bagong taas ng dominasyon, pagkontrol at
kasamaan upang harapin ang kanilang kawalan ng kawalan ng katiwasayan
at takot.
Si Nimrod ay apo ni Ham. Ito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanya.
Gen 10: 8-10 At si Cush ay naging anak ni Nimrod: nagsimula siyang maging
isang makapangyarihang tao sa lupa. Siya ay isang makapangyarihang
mangangaso sa harap ng PANGINOON: kaya't ito ay sinabi, Kung paanong si
Nimrod na makapangyarihang mangangaso sa harap ng PANGINOON. At
ang pasimula ng kaniyang kaharian ay ang Babel, at ang Erech, at ang
Accad, at ang Calneh, sa lupain ng Sinar.
Ang salitang makapangyarihan ay nangangahulugang isang makapangyarihang
maniniil. Walang anumang masunurin tungkol kay Nimrod. Siya ang unang tao na
Biblia na nag-akala ng titulo ng Hari at inilarawan bilang pagbuo ng kanyang sariling
kaharian nang walang anumang pagkilala sa Diyos ng Langit. Ang unang lungsod ng
kanyang kaharian ay Babel o Babilonia. Ngayon na inilagay natin ang mga
pundasyon para sa katangian ni Nimrod, maaari nating suriin ang mga elemento ng
relihiyon na itinatag niya.
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13. Ang Kakanyahan ng Babilonia
Kapag isinasaalang-alang natin ang lahat ng mga kadahilanan na bumubuo
sa komplikadong salitang ito na tinatawag na Nimrod, maaari nating hulaan
kung anong uri ng sistema ng pagsamba ang gagawin niya. Sa diwa ng
paglaban, ito ay magiging isang bagay na taliwas sa kung ano ang inihayag
ng Biblia tungkol sa Diyos at iyon mismo ang naitatag ni Nimrod. Narito ang
isang quote mula sa mananalaysay Josephus na spells ang batayan ng
Nimrod ng pilosopiya
"Ngayon ay si Nimrod na nagaganyak sa kanila sa ganitong paghihirap at
paghamak sa Diyos Siya ang apo ni Ham, anak ni Noe, isang matapang na
lalaki, at ng malaking lakas ng kamay. Pinilit niya sila na huwag ipagkaloob
ito [Lakas] sa Diyos, na tila sa pamamagitan ng kanyang ibig sabihin ay
masaya sila, ngunit naniniwala na ang kanilang sariling lakas ng loob na
nakuha ang kaligayahan na iyon. Dahan-dahan niyang binago ang gubyerno
sa paniniil, nakikita ang walang ibang paraan ng pagpapanumbalik ng mga
tao mula sa takot sa Diyos, ngunit upang dalhin sila sa isang patuloy na
pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan ... "Josephus. Mga Materyales sa
Antiquities 1 Kabanata 4 Para. 2
Patuloy na tinanggihan ni Nimrod ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan
ng pagpili ng kasinungalingan ng serpiyente. Pinili niyang mag-focus sa
kapangyarihan sa halip na karakter. Tinuruan niya ang mga tao na tingnan
ang kanilang sarili tulad ng itinuro ni Satanas kay Adan at Eva. Ang
pilosopiya na ito ay may malaking epekto sa istraktura ng pamilya. Pansinin
kung ano ang sinasabi ng isang istoryador:
Ang awtoridad ng mga dating namumuno ay nagpahinga sa damdamin ng
mga kamag-anak, at ang pagkataas ng pinuno ay isang larawan ng
pagkontrol ng magulang. Sa kabilang banda, si Nimrod ay isang pinuno ng
teritoryo, at ng mga tao hanggang sa kanilang mga naninirahan, at hindi
isinasaalang-alang ang mga personal na relasyon. Hanggang ngayon may
mga tribes-pinalaki na mga pamilya-Lipunan; ngayon ay may isang bansa,
isang pampulitikang komunidad-ang Estado. A.T Jones. Mga Empires ng
Biblia. 1904 Page 51
Ang patriyarkal na sistema ng dating mga panahon ay nagsilbi lamang
upang mapalakas ang mga alituntunin ng pagpapala sa pamamagitan ng
pagsunod sa isang pamilya na pinamumunuan ng isang Ama at nurtured ng
isang ina. Binago ni Nimrod ang lahat ng ito at lumikha ng isang pagtuon sa
isang lider ng teritoryo na may nasasalat na mga ari-arian tulad ng mga
pananim, lupain at mga gusali. Ang mga pamilya ay mga nomadic at
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pinasiyahan sa mga damdamin ng magkamag-anak. Ang awtoridad ay batay
sa paggalang sa relasyon. Iniutos ni Nimrod sa pamamagitan ng takot sa
kapangyarihan at pinapaglingkuran siya ng mga tao sa pamamagitan ng
paniniil.
Nimrod kinuha ng isa pang hininga pagkuha hakbang upang lubos na
bagsak ang imahe ng Diyos sa relasyon asawa asawa. Nag-asawa si Nimrod
sa kanyang ina. Ang isang relasyon sa pag-aasawa ng salitang ito ay tungkol
sa malayo mula sa relasyon ng Ama at Anak na maaari mong makuha.
Nang mamatay si Nimrod, sinabi ng kanyang asawa / ina na si Semiramis na
si Nimrod ay ipinanganak ngayon sa Araw at naging tagapagtanggol at
tagabigay ng serbisyo. Ang Semiramis ngayon ay naging susi sa pagitan ng
pisikal at espirituwal na mundo. Ito ay kung paano niya nakuha ang
pamagat na "Queen of Heaven." (Jer 7:18) Ang isang koneksyon sa kanya
ang iyong gateway upang ma-access ang proteksyon at kapangyarihan ni
Nimrod. Ang sistemang pagsamba na ito ay umunlad at ang mga sistema ng
pagsamba sa araw ay nanatili sa maraming bahagi ng dating kilalang
mundo. Araw-araw ay naging mataas na araw ng linggo para sa pagsamba
kumpara sa mga espesyal na pagpapala ng Anak ng Diyos na dumating sa
oras ng Sabbath. Gen 2: 3. Si Semiramis ay may isang anak na lalaki na
tinatawag na Tammuz. Upang i-save ang kanyang katayuan, siya inaangkin
na siya ay conceived sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnay sa mga
sinag ng araw - Nimrod. Si Nimrod ay muling nagkatawang-tao sa Tammuz.
Ang reincarnation process na ito ay nauugnay sa pagbabagong-buhay ng
tagsibol at likas na pagsamba. Ang isang pagdiriwang ng pag-iyak para sa
Tammuz ay nalikha noong natapos na ang verdent green of Spring at
Summer. Ang pagsamba na ito ay sinasagisag ng larawan ng isang (ina) na
si Madonna na hawak ang kanyang anak.
Eze 8:14 Nang magkagayo'y dinala niya ako sa pintuan ng pintuang-daan ng
bahay ng Panginoon na nasa dakong hilagaan; at, narito, may nangaupo na
mga babae na tumatangis kay Tammuz.
Sa pamamagitan ng Semiramis, ang doktrina ng Imortalidad ng kaluluwa ay
hinawakan, ang pagkadiyos ng sangkatauhan sa tao ni Nimrod, ang
pagsamba sa kapangyarihan at ang pagsasagawa ng iba't ibang mga ritwal
upang magdala ng ulan at pagkamayabong ay naging bahagi ng mga
misteryo ng Babilonia. Dahil ang Semiramis ay naging gateway upang maaccess ang kapangyarihan ni Nimrod, ang ritwal na binuo ng isang lalaki na
nakikipag-ugnayan sa sekswal na pambabae upang ma-access ang
kapangyarihan na iyon. Kaya lumitaw ang pagsasagawa ng mga prostitutes
sa templo at ang pagsamba sa araw ay kasama ang mga sekswal na
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engkwentro bilang bahagi ng mga serbisyo sa pagsamba. Hindi gaanong
nakita na walang matibay na pangako ng pamilya, ang sistema ng
pagsamba na ito ay maaaring makita bilang talagang kaakit-akit sa puso ng
katawan.
Ang isang mahalagang punto na dapat nating gawin ay ang kapag ang
pagnanais para sa kapangyarihan ay nagiging ang ating pinakadakilang
layunin ang mga aktwal na pagkakakilanlan ng mga hinahanap natin mula
sa hindi na nagiging mahalaga. Ang pagkakakilanlan ng isang tao ay
mahalaga lamang sa isang relational system kung saan ang mga relasyon ay
gitnang. Ang sistema ng pagsamba sa Babilonia ay nagbago sa isang
konsepto ng 3 tao na na-link sa misteryosong paraan. Sapagkat si Nimrod ay
Anak ng Semiramis, ngunit din ang kanyang asawa at pagkatapos ay parang
muling nagkatawang-tao sa Tammuz, ang aktwal na pagkakakilanlan ng
mga indibidwal ay nagiging malabo sa isang mahiwagang Diyos sa tatlong
tao. Tulad ng sinabi lamang namin, alam mo na ang tunay na
pagkakakilanlan ng mga indibidwal ay hindi mahalaga kung ang
kapangyarihan ay ang pokus ng iyong pagsamba. Ito ay ganap na
kabaligtaran sa pagsamba sa Diyos ng langit. Mahalagang malaman ang
Pagkakakilanlan ng Ama at Anak upang ma-access ang kagalakan at
pagpapala ng kanilang relasyon. Ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi
dapat malito, pinaghalo o ginawa misteryoso. Kung saan mangyayari ang
prosesong ito, maaari nating malaman na ito ay ang kapangyarihang diyos
na nilikha ni Satanas na sinasamba, hindi ang Ama at Anak ng Biblia.
Pareho sa aking sariling karanasan at mga tinutugunan ko sa konteksto ng
Kristiyano, natagpuan ko ang isang malaking pagkalito tungkol sa kung sino
talaga ang tinutugunan sa ilang mga teksto ng Bibliya at kung sino talaga
ang pinag-uusapan natin sa panalangin. Narinig ko nang maraming beses
ang mga tao na nagpapahayag ng pagkalito tungkol sa kung sino talaga ang
kanilang nananalangin at hindi gustong magkasala sa pamamagitan ng pagalis ng isa. Ang pagkalito na ito ay direkta mula sa sistemang ito ng
Babilonia at nagpapahamak ng isang naghahanap ng kapangyarihan sa halip
na hanapin ang Ama at Anak at ang kanilang pagkatao. Ito ay tapos na
walang sinasadya sa bahagi ng seeker ngunit kung ano ang itinuro leads sa
kanila sa ito mahiwaga pagkalito. Ang sistema ng Babilonia ay itinatag na
nagpapahayag na igalang at mahalin ang Diyos habang sa aktwal na
katunayan ito ay isang paraan ng pagkalimot sa kanya at paglalagay ng tao
sa Kanyang lugar.
Bagaman maraming kasaysayan na maaaring binanggit tungkol sa
pagsamba sa araw ng Babilonia ang mga pangunahing puntong hinahanap
natin ay ang mga pilosopikal na pundasyon na may kaugnayan sa
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ipinahahayag ng Biblia tungkol sa Diyos. Ang Nimrod, Semiramis, sistema ng
pagsamba sa Tammuz ay nakatuon sa mga sumusunod:
1. Ang paniniwala sa likas na imortalidad
2. Ang lakas at lakas ay nagmumula sa loob
3. Isang Pagtanggi ng Ama Pamumuno / Pagpapala sistema sa pabor ng
diktador / punong malupit - Relasyon ng ina / Anak
4. Malibre na relasyon ng pamilya
5. Tagapagtayo ng Lungsod at tumuon sa pagkuha ng teritoryo at ari-arian
Ang sistemang ito ang katuparan ng pangako ni Satanas na ang tao ay
magiging katulad ng mga diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Ang
anumang sistema ng pagsamba na kinabibilangan ng alinman sa mga
katangiang ito ay naimpluwensiyahan ng kaharian ni Satanas. Tandaan natin
na ang ganitong uri ng pagsamba ay lumaki nang direkta mula sa takot,
pagmamataas, paghihimagsik at pang-aabusong sekswal na ganap na
sumasalungat sa Diyos na inihayag sa Biblia.
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14. Ang Linya ng Paglapag
Makakatulong na tandaan ang mga hakbang na sinusundan ni Nimrod at ng
kanyang mga kasamahan sa pagbubuo ng kanilang pananaw sa Diyos. Ang
apostol na si Pablo ay nagbibigay ng isang maikli at malinaw na pagsusuri sa
panahong ito at ang epekto nito sa sangkatauhan. Gagamitin namin ito
bilang balangkas para sa talakayang ito.
Sa pasimula ay ginawa ng Diyos ang tao sa Kanyang larawan. Tiningnan
namin ito sa kabanatang Ginawa sa Kanyang Larawan. Bahagi ng dahilan
kung bakit ginawa ng Diyos ang tao sa paraang ginawa Niya ay upang
turuan ang uniberso nang higit pa tungkol sa kaugnayan ng Kanyang Sarili
at ng Kanyang Anak. Pansinin kung paano ito sinasabi ni Pablo:
Roma 1: 19,20 Sapagka't ang nalalaman tungkol sa Dios ay nahahayag sa
kanila; sapagka't ipinakilala ito ng Dios sa kanila. Sapagkat ang mga bagay
na hindi niya nakikita mula sa paglikha ng mundo ay malinaw na nakikita, na
nauunawaan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang
hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos; nang sa gayon ay wala silang
dahilan:
Ginagawang lubos ang pakiramdam na direktang pag-atake ni Satanas ang
ugnayan ng Husband / asawa upang maiwasan ang pagkaunawa sa
kaalaman ng Diyos. Sinusubaybayan ni Pablo ang kasaysayan ni Nimrod sa
madaling sabi, susundan natin ito nang sunud-sunod.
Roma 1: 21-25 Dahil dito, nang alam nila ang Diyos, hindi nila niluwalhati
siya bilang Diyos, ni hindi nagpapasalamat; ngunit naging walang kabuluhan
sa kanilang mga imaginations, at ang kanilang mga hunghang puso ay
darkened. Na nagpapahayag ng kanilang sarili na marunong, sila ay naging
mga mangmang, At pinalitan ang kaluwalhatian ng di-nasisira na Diyos sa
isang imahen na ginawa ng tao na nasisira, at sa mga ibon, at mga hayop
na may apat na paa, at mga gumagapang na bagay. Dahil dito ay ibinigay
din sila ng Diyos sa karumihan sa pamamagitan ng mga pita ng kanilang
sariling mga puso, upang ipahamak ang kanilang sariling mga katawan sa
pagitan nila: Sino ang nagbago ng katotohanan ng Diyos sa isang
kasinungalingan, at sumamba at naglingkod sa nilalang higit sa Lumikha, na
pinagpapala magpakailanman . Amen.
Bilang isang apo ni Ham, maliwanag na alam ni Nimrod ang Diyos ng langit.
Ngunit nang hinawakan ni Nimrod ang kasinungalingan na ang lakas ay
nagmula sa loob hindi mula sa Diyos, siya ay tumigil sa luwalhatiin ang
Diyos o nagpapasalamat sa mga pagpapala ng Diyos. Ito ang humantong
kay Nimrod at sa kanyang mga kasamahan sa isang huwad o walang
kabuluhang kahulugan kung sino sila. Ang mga papel na ginagampanan ng
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mga kalalakihan at kababaihan na maingat na itinatag ng Diyos ay lubusang
napilipit at itinutuwid at pinutol ang channel ng pagpapala mula sa langit.
Ang matamis na mapagpalang Espiritu ng Anak ng Diyos ay pinigil sa
pagpasok sa kanilang mga tahanan at ang kanilang mga isipan ay
nagdidilim. Ang tinatawag na pagpapalaya ng mga kababaihan at bagong
kalayaang sekswal ay nakita bilang progresibo at matalino ngunit ginawa ito
sa mga mangmang.
Nabanggit namin na pagkamatay ni Nimrod, sinabi ng Semiramis na si
Nimrod ay isang diyos na ipinakita sa Linggo. Ang konsepto ng diyos ay
binago sa taong nasisira. Nasira ang tao sa kanyang kahulugan kung saan
nanggaling ang kanyang buhay mula sa ikalawa ang lalaki / babae na
relasyon. Ang kasinungalingan ng pagsamba sa pambabae upang ma-access
ang kapangyarihan ni Nimrod, ang rebirthing ni Nimrod sa Tammuz at ang
kahihinatnan na pagsamba sa kalikasan na kasama ang mga ibon, apat na
paa na beats at mga gumagapang na bagay ang lahat ay nagsilbi upang
pahinain ang imahe ng Diyos sa tao at palitan ang katotohanan ng Diyos sa
isang kasinungalingan.
Ang diyos ng Babilonia ay mahalagang pagsamba at pagtugis ng
kapangyarihan. Tulad ng sinabi natin nang mas maaga, ang pagmamalasakit
sa kapangyarihan ay hindi mahalaga para sa pagkakakilanlan ng mga
nilalang na sinamba, ang kanilang mga karakter ay mas mahalaga kaysa sa
kanilang kapangyarihan. Ang mahiwagang pagsasama ng mga
pagkakakilanlan nina Nimrod, Semiramis at Tammuz ay direktang
nakakaapekto sa mga pagkakakilanlan ng mga kalalakihan at kababaihan at
ang kanilang mga paraan ng pagsasalaysay sa isa't isa. Ang pagkilos ng
sekswalidad ay naging mas mahalaga kaysa sa mga pagkakakilanlan na
nakikibahagi sa mga ito at ang simbolismo nito ay kinuha sa isang ganap na
magkakaibang kahulugan.
Roma 1: 26-28 Dahil dito'y ipinagkaloob sila ng Dios sa mga masamang pita:
sapagka't binago ng kanilang mga babae ang likas na paggamit sa mga
bagay na laban sa kalikasan. At gayon din naman ang mga lalake, na
nangagpabaya sa likas na paggamit ng babae, ay sinunog sa kanilang libog
ang isa sa iba; ang mga lalaki na may mga tao na nagtatrabaho na kung
saan ay labag sa batas, at tumatanggap sa kanilang sarili na pagbayad ng
kanilang kamalian na nakakatugon. At kahit na hindi nila nais na mapanatili
ang Diyos sa kanilang kaalaman, ang Diyos ay nagbigay sa kanila sa isang
walang pagsalang isip, upang gawin ang mga bagay na hindi maginhawa;
Ang homoseksuwalidad ay isang natural na pag-unlad para sa sistema ng
pagsamba sa Babilonia. Ang pagkilos ng sex ay nagiging isang paraan ng
pagtanggap ng kapangyarihan mula sa isa na nakikibahagi sa bilang ng
nabanggit sa pamamagitan ng bantay-pinto Semiramis. Ang mga konsepto
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ng pagkaulo at pagsumite ay hindi na nauugnay. Ang pagkaunawa sa Biblia
ng panlalaki at pambabae ay nawala sa pagtugis ng pagsamba sa sarili at
kapangyarihan. Inilalarawan ni Pablo ang resulta:
Roma 1: 29-32 Napupuno ng lahat ng kalikuan, pakikiapid, kasamaan,
kasakiman, kasamaan; puno ng inggit, pagpatay, debate, panlilinlang,
malignity; mga mapagbulong, mga mapagpatawad, mga mapagpahamak sa
Diyos, mga mapagmalaki, mga mapagmalaki, mga mangangalakal, mga
imbentor ng masasamang bagay, masuwayin sa mga magulang, Walang
pag-unawa, mga tagasagip sa tipan, walang likas na pagmamahal, walang
kabuluhan, walang awa: Sino ang nakakaalam ng paghuhukom ng Diyos, ay
karapat-dapat sa kamatayan, hindi lamang ginagawa ang gayon, kundi may
kasiyahan sa mga gumagawa nito.
Nagtataka ang mga tao kung bakit napakaraming karahasan, galit at
imoralidad sa mundo! Ang Roma ay malinaw na nagpapakita kung paano ito
gumagana at kung bakit ito gumagana sa ganitong paraan. Kaya sa buod
ang Linya ng pinaggalingan ay ang mga sumusunod:
1. Nakalimutan na ang lahat ng buhay at pagpapala ay nagmula sa
Ama at sa Kanyang Anak
2. Ang paniniwala na ang tao ay may likas na pinagmumulan ng buhay
3. Ang pagkawasak ng yunit ng pamilya na nagpapanatili ng mga
prinsipyo at pagpapahintulot sa Pagpupulong at pagpapasakop
4. Ang isang kabuktutan ng sekswalidad.
5. Ang pagtindi ng mga damdamin ng kawalang-halaga, takot,
pagmamataas, galit, galit at pagpatay dahil sa kawalan ng
pagpapala
6. Ang isang projection ng tiwaling relasyon ng tao sa Diyos: ibig
sabihin ng isang pag-blur ng mga pagkakakilanlan at pagsamba ng
kapangyarihan sa pagkatao.
Ito ang proseso ng pagiging nakuha ng Babilonia. Ang pangmalas ng Bibliya
sa Babilonia ay higit pa sa pisikal na imperyo. Ito ay kumakatawan sa
pinaka-agresibo at marahas na atake sa isip ng tao na kailanman naisip. Ang
kapangyarihan nito upang alipinin ang isip ay ang pagkuha ng hininga. Ang
stealth kung saan ito ay nagpapatakbo ay may alarma. Ang mga mode at
paraan ng operasyon nito ay sari-sari. Ang lakas ng mga tanikala nito ay
imposible na masira sa sandaling nakuha bihag - maliban sa ...
Maliban na malaman natin ang kuwento ni Abraham. Ang kuwento ni
Abraham ay nagbibigay ng mahahalagang salaysay upang makatakas sa
Babilonia. Si Abraham ay nagmula sa lupain ng Babilonia, ang kanyang
pamilya ay kasangkot sa pagsamba sa Babilonia, ngunit tumakas si
Abraham. Lubhang makabuluhan na sinimulan ni Pablo ang kanyang liham
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sa mga Romano na nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa
ebanghelyo at pagkatapos ay inilahad ang mga prosesong ito sa buhay ni
Abraham.
Roma 1: 16-18 Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo:
sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't
sumasampalataya; sa unang Judio, at gayon din sa Griyego. Sapagka't sa
kaniya'y ipinahayag ang katuwiran ng Dios mula sa pananampalataya
hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Ang ganap ay
mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagka't ang poot ng
Dios ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng
mga tao, na nangaghahawak ng katotohanan sa kalikuan;
Roma 4: 16-21 Kaya't ito ay sa pananampalataya, upang ito ay sa
pamamagitan ng biyaya; hanggang sa wakas ang pangako ay maaaring
maging sigurado sa lahat ng binhi; hindi lamang sa kung alin sa batas, kundi
sa yaong sa pananampalataya ni Abraham; na siyang ama ng ating lahat,
(17) (Gaya ng nasusulat, Ginawa kitang ama ng maraming bansa) sa
harapan niya na pinaniniwalaan niya, maging ang Dios, na nagbibigay buhay
sa mga patay, at tumatawag sa mga bagay na hindi gaya ng bagaman sila
ay. (18) Na sa harapan ng pagasa ay sumampalataya sa pagasa, upang
siya'y maging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi, Magiging gayon ang
iyong binhi. (19) At hindi mahina sa pananampalataya, hindi niya itinuring
na ang kaniyang sariling katawan ay patay na, nang siya'y may isang daang
taong gulang, ni ang kamatayan ng sinapupunan ni Sara: (20) Siya ay hindi
nagtataka sa pangako ng Dios sa pamamagitan ng di paniniwala; ngunit
malakas sa pananampalataya, na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos; (21) At
lubos na nahikayat na, kung ano ang ipinangako niya, nagawa rin niyang
gawin.
Ang kwento ni Abraham ng pagtakas mula sa Babilonia ay ang puso ng
ebanghelyo ni Cristo; Ito ay para sa kuwentong ito na binuksan namin sa
tabi upang matutunan ang proseso ng pag-alis sa 6 na yugtong linya ng
pagbaba, pagsira ng mga tanikala ng Babilonia at pag-iyak na "Nabagsak
ang Babilonia!"
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15. Tinawag Mula sa Babilonia
Ang mistikal na idolatrosong pagsamba sa Babilonia ay naging halos
unibersal. Sinasabi ng Bibliya:
Jer 51: 7 Ang Babilonia ay naging isang tasang ginto sa kamay ng
Panginoon, na umuhaw sa buong lupa: ang mga bansa ay nagsiinom sa
kaniyang alak; kaya nga ang mga bansa ay baliw.
Ang alak ng Babilonia ay ang kanyang mistikong mga turo tungkol sa Diyos
na nakalilito ang isip na parang ito ay lasing. Ang mga turong ito ay sumisira
sa mga pamilya, pinutol ang pagpapala ng Ama sa Langit, at lumikha ng
isang malalim na pakiramdam ng kawalang-kabuluhan, galit, kawalang-sigla
kasama ang desperadong pangangailangan para sa kapangyarihan.
Ang impluwensya ng Babylon ay upang i-nomadic pamilya batay tribo sa
teritoryo batay estado defended sa pamamagitan ng hukbo. Ang maliliit na
nayon ay naging mas malapad na mga lungsod para sa mas madaling
pagtatanggol. Ang isang sistema ng pagbubuwis ay dapat na binuo upang
magbigay ng pagkain at mga armas para sa mga hukbo. Hiniling ng
pagbubuwis ang malupit na gubyerno ng pamahalaan upang matiyak na ang
mga buwis ay itinaas. Ang patuloy na pagkakalantad sa pagbububo ng dugo
ay tumigas sa mga kalalakihan at ang mas mataas na oras na layo mula sa
kanilang mga pamilya na sinamahan ng mga imoral na gawi sa pagsamba ay
humantong sa isang matinding pagtaas sa prostitusyon na nagwasak sa mga
yunit ng pamilya at ginagamot ang mga kababaihan na mas maliit kaysa sa
mga baka maliban kung sila ay mga prostitutes sa templo kung saan sila ay
mahusay na inaalagaan.
Ang prosesong ito ay bahagi ng plano ni Satanas na iwasto ang imahen ng
Diyos sa tao, alisin sa kanya ang kanyang karangalan at gawin siyang alipin
para sa kanyang sariling layunin sa kanyang digmaan laban sa Diyos.
Tumugon ang Diyos sa maawaing pag-ibig at humiling ng isang lalaki na
muling itayo ang kaharian ng pamilya batay sa pagpapala ng Ama at
pagbawi ng pinakamahalagang katangian - isang mapagpalang asawa upang
ituro ang susunod na henerasyon kung paano sumuko sa Ama sa Langit at
sa Kanyang Anak. Si Abraham o si Abram noong siya ay orihinal na kilala ay
nanirahan sa ilang sandali matapos ang panahon ni Nimrod ngunit ang ilang
katibayan ay nagpapahiwatig na ang kanilang mga buhay ay
nangungupahan, nang ang dominasyong Babilonyan ay dominado ang
karamihan sa mundo.
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Gen 12: 1-3 At sinabi ng Panginoon kay Abram, Umalis ka sa iyong lupain,
at sa iyong kamaganakan, at sa sangbahayan ng iyong ama, sa lupain na
aking ituturo sa iyo: At gagawin kitang isang dakilang bansa , at pagpapalain
kita, at gagawing dakila ang iyong pangalan; at ikaw ay magiging isang
pagpapala: At pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo, at susumpain mo
siya na sumusumpa sa iyo: at pagpapalain sa iyo ang lahat ng mga angkan
sa lupa. Ang lugar na iniwan ni Abram ay ang puso ng imperyo ni Nimrod,
ang mga Caldeo.
Gen 11: 26-28 At nabuhay si Thare ng pitong pung taon, at naging anak si
Abram, si Nachor, at si Haran. Ito nga ang mga lahi ni Tera: naging anak ni
Tera si Abram, si Nachor, at si Haran; at si Haran ay naging anak ni Lot. At
namatay si Haran sa harap ng kaniyang tatay na si Tera sa lupain ng
kaniyang kapanganakan, sa Ur ng mga Caldeo.
Kinailangan ng Diyos na alisin si Abram mula sa tahanan ng kanyang
pagkabata upang basagin ang mga gawain ng pagsasamahan at pagsamba.
Pinagpapala ng Diyos si Abram na may kaalaman sa isang kaharian ng
pamilya batay sa kaugnayan ng Ama at Anak. Inantala ng Diyos ang
kakayahan ng bata ni Saran hangga't sila ay parehong natuto ng mga
prinsipyong ito nang lubusan.
Pinagpala ng Diyos ang pagpapala ni Abram sa pamamagitan ng pagtatatag
sa kanya bilang isang huwaran kung paano dapat gumana ang isang
pamilya. Ang lahat ng mga nagpatibay sa mga alituntunin ng pamilya ni
Abram at Sarai ay makikita ang susi sa pagbubuhos ng pagpapala ng Ama
sa Langit sa kanilang mga puso at pagbibigay sa kanila ng isang malakas na
pakiramdam na sila ay minamahal para sa kung sino sila at hindi kung ano
ang kapangyarihan nila. Ang dakilang kaharian na ipinangako kay Abram ay
may kondisyon sa malinaw na istraktura ng pamilya.
Gen 18: 18,19 Sapagkat tiyak na maging isang dakila at makapangyarihang
bansa si Abraham, at pagpapalain sa kanya ang lahat ng mga bansa sa
mundo? Sapagka't nakilala ko siya, upang mautos niya sa kaniyang mga
anak at sa kaniyang sangbahayan na susunod sa kaniya, na kanilang
iingatan ang daan ng Panginoon, upang gawin ang katuwiran at katarungan,
upang maiparating ng Panginoon kay Abraham ang kaniyang sinalita sa
kaniya.
Ang pariralang "Para sa kilala ko siya" ay nagbibigay ng isang pakiramdam
ng isang napakalapit na relasyon sa pagitan ng Diyos at Abraham habang
itinuro sa kanya ng Diyos kung paano alagaan ang kanyang asawa at mga
anak. Ipinaliwanag niya sa kanya na dinisenyo ito mula sa simula para sa
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isang asawang lalaki at Ama upang maging isang channel para sa Ama sa
Langit na ibuhos ang Kanyang pagpapala na nalulugod sa kanila. Hindi
lamang isang asawa at Ama ang may sapat na pisikal na binubuhos ng
kanyang asawa na lumaki ang mga bata, ngunit binigyan din siya ng
espirituwal na binhi upang bigyan ang kanyang asawa ng pakiramdam ng
pagpapahalaga at pag-ibig at mga anak ng pakiramdam ng layunin at
halaga. Pansinin kung ano ang sinasabi ng Mga Kawikaan tungkol dito:
Kasabihan 17: 6 Ang mga anak ng mga anak ay korona ng matatandang
lalaki, At ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang ama.
Ang kakayahan ni Abraham na pagpalain ang kanyang asawa at mga anak
ay may labis na depresyon sa espiritu ng pagsuko ni Sarah; ang kanyang
awtoridad ay kasing ganda lamang ng ibinigay niya sa kanya. Nang higit
siyang nananalangin para sa pamumuno ng kanyang asawa at
pinagkakatiwalaan na pagpapalain siya ng Diyos ng tamang mga salita at
desisyon at isusumite at pinagkakatiwalaang salita ng kanyang asawa, lalo
pang makikita ng kanyang mga anak na ang kanyang sinabi ay
napakahalaga. Tinitingnan ng mga bata ang kanilang ina upang malaman
kung gaano kahalaga at makapangyarihan ang salita ng kanilang ama.
Sinasabi sa atin ni apostol Pedro kung paano natutuhan ni Sarah na
isaalang-alang ang kanyang asawa.
1 Mga Taga-Galacia 3: 5,6 Sapagka't sa ganitong paraan, sa mga unang
panahon, ang mga babaing banal na nagsitiwala sa Dios ay nagpupuri rin sa
kanilang sarili, na masunurin sa kanilang mga asawa, gaya ng pagsunod kay
Sara kay Abraham, tinawag siyang panginoon, na ang mga anak mo ay
mabuti at hindi natatakot sa anumang malaking takot.
Mula nang dumating sina Abraham at Sara mula sa Babilonia marami silang
natutunan na gawin. Pareho silang gumawa ng mga pagkakamali sa daan
na lubhang naantala ng pagsilang ni Isaac kay Isaac. Matapos ang
maraming mga pagsubok at Aralin, pinayagan nina Abraham at Sarah ang
Diyos na pagpalain si Isaac nang labis sa Espiritu ng Kanyang Anak na si
Isaac ay handang sumuko hanggang sa maging handa si Hesus sa krus.
Natutuhan din ni Abraham na mapahalagahan ang diwa ng pagsusumite sa
pamamagitan ng pagtukoy na magtiwala sa Diyos kahit na tila imposibleng
gawin.
Gen 22: 1,2,10-12 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok
ng Dios si Abraham, at sinabi sa kaniya, Abraham. At sinabi niya, "Narito
ako." At sinabi niya, Dalhin mo ngayon ang iyong anak na lalaki, ang iyong
bugtong na anak na si Isaac, na iyong iniibig, at pumaroon ka sa lupain ng
Moria, at ihandog mo siya roon bilang isang handog na sinusunog sa isa sa
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mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At iniunat ni Abraham ang kaniyang
kamay at kinuha ang kutsilyo upang patayin ang kanyang anak. Datapuwa't
tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at nagsabi, Abraham,
Abraham. Kaya sinabi niya, "Narito ako." At sinabi niya, Huwag mong
ipatong ang iyong kamay sa bata, o gumawa ka ng anoman sa kaniya:
sapagka't ngayon ay talastas ko na ikaw ay natatakot sa Dios, yamang hindi
mo itinanggi ang iyong anak na lalake, ang iyong bugtong na anak, sa akin.
Ito ay kamangha-manghang mag-isip na sa loob ng panahon ng buhay ng
isang tao ang Diyos ay nakapagpaputol sa pag-aalipusta ng mystical system
ng Babilonia mula sa kanyang isipan at binawi ang pagsamba sa tunay na
Diyos ng Langit. Ang paglalakbay ni Abraham mula sa Babilonia ay
foundational sa ating sariling paglalakbay ngayon. Tinawag tayo ng tunay na
Diyos ng Langit at ng Kanyang Anak mula sa mga huwad na diyos ng
mundong ito at sa kanilang relational family relational kung saan ang ating
halaga ay nagmumula sa mga relasyon ng ating pamilya at hindi sa mga
bagay na ating nakamit.
Ang mga prinsipyo sa buklet na ito ay pinalawak sa aklat na tinatawag na
Life Matters mula sa maranathamedia.com. Mangyaring kumuha ng isang
kopya ng aklat na ito para sa isang pinalawak na paliwanag ng sistema ng
pagpapala ng pamilya na nagpapahamak sa kaharian ni Satanas sa
pamamagitan lamang ng tamang kaalaman sa Diyos at sa Kanyang Anak.
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Ang Karunungan ng Diyos
Ang may Anak ay may buhay. Bakit kaya
ito? Sapagkat sa Anak ng Diyos ay namamalagi ang
dalisay na puso ng isang masunuring Anak sa Kanyang
Ama. Siya ay laging gumagawa ng mga bagay na
nagpapasaya sa Ama. Mayroon din siyang pagpapala
at pagmamahal ng Ama. Ang puso ng Anak ay lubos
na nakasalalay sa pag-ibig ng Kanyang Ama.
Ang karunungan ng Ama ang magbahagi ng
Espiritu ng Kanyang minamahal na Anak na may
sansinukob; isang matamis, banayad at masunuring
Espiritu na nagmamahal sa mga utos ng Kanyang
Ama. Si Kristo ang karunungan ng Diyos at ang
katiwasayan ng isang mapagmahal na relational na
kaharian.
Ang maamo na Espiritu ay dumadaloy mula
sa trono ng Diyos sa pamamagitan ng puno ng buhay.
Tinanggihan ni Satanas ang Anak ng Diyos at ang
Kanyang magiliw na Espiritu.
Ang kanyang mapanghimagsik na Espiritu ay
nakipagdigma sa maamo, maamo at masunuring
Espiritu ng Anak ng Diyos. Ang diwa ng paghihimagsik
ay naipasa sa sangkatauhan.
Sa sakripisyo ni Cristo tayo ay inaalok muli
ang magiliw na Espiritu. Ang lihim na pagkakaroon ng
Espiritu na ito ay upang malaman kung sino ang Ama
at Anak - ito ay buhay na walang hanggan upang
malaman ang Ama at ang Kanyang Anak at uminom
para sa bukal ng buhay na tubig na dumadaloy mula
sa trono ng Diyos at ng Kordero.
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