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Saan ka gumastos ng kawalang hanggan

Ang sagot sa mga tanong ay nababatay sa panginoon

Panginoon Pagnanais -Panginoon kagustuhan na magkaroon ng relasyon lahat ng

miyembro ng sangkatauhan sa [2 Peter 3:9]siya ay nagsabi

na siya ay hindi payag na anumang dapat mamatay"gayun

man siya ay nagrespeto na ang libre habilin na hindi

dapat puwersahin ang ating pangunahing uri ng relasyon.

Problema ng lalaki -Ang ating problema ay siya lahat-lahat nagrespeto

Habang bilang kami kilala,hindi na ang pantao'ng lahi ay kung saan dahilan ang

ating pangunahing uri malaki ang problema.

Ang lahat ng atin mahulog sa maikli ng diyos.Pamantayan at sa pamamagitan ng

ating sarili, kami ayhindi upang makamit ito ,kaya kami kailangan upang umasa sa diyos para sa

pangunahing uri ng solusyon ng problema.

Ang Diyos ng baon -“paraan ng diyos"ay may naging sa kondisyon sa

pamamagitan ng ating kamatayan at muling pagkabuhay ng kaniya,kaya ang panginoon jesus

kristo,sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ng kaniya,kaya ang panginoon

jesus kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay,si jesus kristo naglaan ng

kondisyon.

Ang paraan para sa lahat ng miyembro ng pantao,lahi upang maging itinuturing banal.Na ito ang

panginoon jesus kristo na sisiyahan siya sa banal sa pamantayan ng atin ngalan at nagpapahintulot

ng daan, sa pamamagitan ng grasya para sa atin.

At sa pangunahing uri ng relasyon na may diyos at and krus sa anunsyo 32 lahat ng kasalanan ng

sangkatauhan.Nakalipas may kasalukuyan,at ang hinaharap ay

Hinuhusgahan at bayad para si jesus kristo inibayad.

Bayad ng puno -bago siya namatay si jesus kristo lamang mag isa kung sino ang nagbibigay ng

solusyon.

Ang kasalanan ay hindi na masmahaba na pangunahing uri na problema. Ang

kasalanan ay kaya hindi na masmahaba na pangunahing uri ng problema dahil sa lahat ng kasalanan

na ang buo pantao lahi ay bayad para minsan at para sa lahat sa pamamagitan ng jesus kristo at ang



krus.Kaya sa bilang

Malayo ,bilang diyos ay nagaalala bawat pantao sa mga pagkatao kung sino ay may naabot.

Pananagutan ang may pagkakataon sa kondisyon para sila upang mayroon pangunahing uri ng

relasyon may sa kanya sa pamamagitan ng pagtiwala sa kanyang plano. "Kung kasalanan ay

bayad na para ano ang natin problema pagkatapos.?" Ang problema sa lahat natin ay ang

pagkakaroon ng isa ng saloobin na ang indibiduwal upang ang diyos ay mapagbigay loob baon ng

kaligtasan sa pamama-gitan ng grasya.Ano ang kailangan sa ngalan ng ang indibiduwal ay ang

pagtanggap ng diyos paraan sa halip kay sa anumang alternatibong paraanna kami maaari subukin

upang pakinabang sa pamamagitan ng diyos para sa relasyon may sa kanya.Ito karaniwan nagsasalita

gusto maging akumulasyon ng ang pantao mabuting gawa.

Ang Katangian ng Diyos

Diyos ay hari ng kingharian --Diyos ay sisingil ng kasaysayan.Siya ay lalong malaki kaysa anumang

Angel o malaki.Ang lahat ng bagay mula sa paglikha hanggang ang katapusan ng ang mundo ay sa

ilalim ang panghuli kontrol ng diyos.

Sa atin kaya kami kilala na,kami ay ligtas sa kamay ng kingharian ng diyos.

Ang Diyos ay Lahat-Lahat mabuti -Ang diyos ay walang pasubali perpekto sa lahat ng kanyang

paraan.Ang sabihin sa atin ang jesus kristo ay tuksuhin sa bawat

paraan gaya ng atin ,pero ay walang kasalanan ay ginawa ng kasalanan para sa

atin,kaya kami na ang maaari maging ginawa ang kabanalan ng diyos sa kanya.

Ang Diyos ay Ganap-Ganap lamang -Ang diyos ay makatarungan upang sa lahat.

Siya ay payag na anumang dapat mamatay.Gayunman siya ay may upang hukoman ang may

kasalanan.Siya ay sa kondisyon pangunahing uri at perpekto,

Plano sa kung saan,sa kanyang anak pangunahing uri at perpekto ng tao ay ang isinakripisyo upang

masiyahan kaniyang katarungan at payagan natin upang magkaroon ng pagsasama may sa kanya.

Ang Diyos ay perpektong pag-ibig -Ang diyos nagmamahal sa atin na may perpektong pag-ibig.Siya

ay nagmamahal sa atin na may parehong pag-ibig na siya'y nagmamahal sa kanyang anak ang

panginoon jesus kristo.Pag-ibig palayasin,palabas lahat ng takot.Pagkilala na ang perpekto ng pag-

ibig ay ang diyos na habilin,magbigay sa atin ng malaking pagtitiwala sa ating hinaharap.

Ang diyos ay walang hanggang buhay -Ang diyos ay may palagi umiral.

Bagong paglikha siya ay doon at siya ang habilin maging doon magpakailanman pa.

Ang diyos nagmamahal sa atin kaya magkano na siya ang isinakripisyo kaniya

Lamang anak na kahit sino naniniwala,pero mayroon walang hanggang buhay.

Ang Diyos ang may Alam sa lahat ng bagay

Ang diyos ang may alam na walang pasubali sa lahat ng bagay.Ito ay dahil sa diyos

Ay palabas gilid ng oras.Siya ang may alam,ang tamang-tama kailan ikaw ang may gusto tiwala sa



kristo.Siya ang may alam.Ang kasalanan na kami din gusto gumawa at ay may kakayahan upang

hukoman sila at lahat sa ang krus dalawang libong taon ang nakakaraan.
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Ang diyos ay malakas -Ang ebanghelyo ni [john]Dyon ay sabihin sa atin na tayo ay sana kamay ng

diyos at na hindi tay nag iisa at may kakayahan tayo upang kumuha sa atin ng palabas ng iyon

kamay.Jesus kristo hindi lamang nilikha ang buong mundo,pero sa pamamagitan ng kaniyang

kapangyarihan siya nagpipigil ito

ng lahat magkasama ano makapangyarihandiyos.Kami ay maglingkod.

Ang Diyos ay nasa lahat ng dako -Ang diyos ay kailanman at kasalukuyan kahit saan ikaw pumunta

sa buong mundo.Kung ikaw ay nasa malalim na pangiisip sa akin, o kaya bulan ng diyos ay andon.

Doon ay hindi lugar kung saan ikaw ay maaaring mahanap na ang diyos ay nasa

atin.Kahit na bilang isa na pupunta sa pamamagitan ng kamatayan siya ay nandoon.

Ang diyos ay hindi mapapalitan -Ang diyos ay ang pagkatao.Siya ang hindi nagbabago.Siya ay ang

parehokahapon,ngayon at magpakailanman.Ito paraan na ang 7000 kaya ang pangako kung saan siya

ay may ibinigay sa atin na ang biblya manatili bilang totoo.,ngayon bilang kailan ang pantao ay unang

ibinigay.

Ang Diyos ay kabuuan katotohanan -Ang diyos ay may ibinigay sa atin na salitang katotohanan para

natin paggamit habang kami ay sana lupa.Kami ay maaari kumuha sa kaniyang biblya bilang lahat-

lahat totoo at maaasahan.Jesus sinabi na ako ay ang paraan.Ang katotohanan at ang buhay.Ang

kanyang paraan ay hindi natin paraan kaya kami dapat matuto ang katotohanan mula at hindi umasa

sa mga tao.

Ang Diyos umiiral sa tatlong mga tao.Ang diyos ay ama ,ang diyos ay anak ,ang diyos

ay espirito.Kung saan ay nagbibigay daan para sa relasyon upang maging nakikita sa pagka diyos.

Kahit na bagaman sila ay tinatawag ang Ama,Anak,Espiritu,sila lahat mayroon pantay

na katangian,para pagkakataon ang diyos ang Ama,ay lamang bilang hindi mapapalitan,bilang diyos

ang Anak,at diyos ang banal na espiritu.Lahat mayroon ang pareho ng kabanalan,pag-ibig at walang

hanggan buhay bilang mabuti ,bilang ang iba lugar ng katangian.

Ang pangunahin pagkakaiba ay sa nila responsibilidad sa ang plano ng diyos.Ang

Ama ay ang tagaplano.Ang Anak ay idaos at tuparin ang plano at ang banal na espiritu magbunyag

ng plano.

"Ang hindi naka pag ipon ng tauhan tugon upang ang plano ng

kaligtasan ."

Ang kasagutan upang ang plano ng kaligtasan isama sa tahas ng pagtanggi o



papansin ng plano.Sila ay maaaring alokin ng pantao na mabuting gawa,upang ang diyos,pero ito ay

hindi maaaring tanggapin upang sa kanya

[Isaiah 64:6]

"Pagsusuri at Paghatol"

Kapwa mananampalataya at taong hindi naniniwala ay sinuri sa pamamagitan ng panginoon jesus

kristo.

Ang mananampalataya sa ang upuan ng paghatol ng kristo -Ako ay corinto3:11-15

At Ang taong hindi naniniwala ay malaki puti sa trono.[pagpapahayag20:10-15]

Sa kapwa kaso kasalanan ay hindi nabanggit sa bilang sila mayroon naging bayad para sa

pamamagitan ng kristo sa ang krus.Kami ay gayunman isinuri sa pamamagitan ng kalidad ng ating

mabuting gawa.Bilang isang mananampalataya ay may tinanggap na ang mabuting gawa ng

kristo,siya ay tinanggap sa pamamagitan ng diyos.

Anumanng mabuting gawa magtangka sa ilalimng diyos ay direksyon Pagkatapos ng

kaligtasan ay gagantipalaan,pero ang gawa mula nating gawa ay hindi ang batayan ng natin

kaligtasan tito 3:5-7

Sa mga kaso ng taong hindi naniniwala bilang sila mayroon hindi

Nakuha ang kabanalan ng diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa kristo,

Ang kanilng gawa ay hindi tinanggap at lahat ay nahatulan upang isang walang hanggan ng relasyon

ay Satanas.

Ang HAmon -habilin ay ikaw personal mong tinanggap ang katunayan,sa pamamagitan ng

pananampalataya na jesus kristo nagtrabaho sa krus ay para ikaw huwag pansinin o abusohin

ito,bilang Satanas,.?Ang iyong pagpili tungkol sa kung sino si jesus kristo ay may tapos selyohan iyong

walang hanggang ng kapalaran.

Sino gumawa ikaw ay nais upang gumastos ng kawalang -hanggan may?

Satanas o jesus kristo?,Ito ay mapurol pangunahing uri ng pagpili...!

Ang mga sagot -Upang maging parati ligtas,kami kailangan upang matiyak na natin,paraan ay ang

diyos paraan..,Ang diyos paraan para sa diyos kaya mahal ang mundo na siya ibinigay sa kanya

lamang mag-anak kaya na Sinuman naniniwala sa kanya dapat hindi mamatay.

Pero mayroon walang hanggan buhay [john o Dyon .3:16] jesus ay kakaiba sabi niya Ako ay ang

paraan ng katotohanan at ang buhay ay hindi isa sa pagdating upang ang Ama ,pero sa pamamagitan

ng Ako [ john o dyon 14:6] Ang limitadong pagkakataon upang tanggapin ang diyos paraan at dulo

may iyong kamatayan.

Kristyano kayamanan ay magagamit mula sa ating internet.

Websites:www.ebcwa.org.au or :www.ebcwa.free.org.nz

Contact:Dr.Peter Moses- pjmoses@bigpond.com.auOr Dr.John Mc Ewan-john.mcewan@xtra.co.nz


