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1.  La Plano de Dio estas Mistero por Plejmulto 

La Biblio instruas: 

1 En la komenco Dio kreis la cxielon kaj la teron. (Genezo 1:1, NKJV ĉie krom se alie indikite) 

Sed kial? 

Kio estas la signifo de la vivo? 

Laŭlonge de la epokoj homoj scivolis ĉu ekzistas celo prilaborita sur la tero. 

Kaj se ekzistas, kio ĝi estas? 

Supozante ke ekzistas Dio, kial Li faris ion? 

Kial Dio kreis homojn? Kial Dio faris vin? 

Ĉu via vivo havas ian celon? 

Malsamaj kulturoj kaj malsamaj religioj havas siajn opiniojn. Sed ĉu ili kongruas kun la Biblio? 

Kio estas la vero? 

Parto de la vero estas, ke la plano de Dio estas mistero por la plimulto. Rimarku ion, kion la Biblio 
instruas pri tio: 

25 Nun al Tiu, kiu povas vin starigi laû mia evangelio kaj la prediko de Jesuo Kristo, laû la malkaÿo 
de la mistero kaÿita de post la komenco de la mondo 26 sed nun montrite, kaj per la profetaj 
Skriboj konigitaj al ĉiuj nacioj, laŭ la ordono de la eterna Dio, por obeo al la fido ; 27 al Dio, sola 
saĝa, estu gloro per Jesuo Kristo por ĉiam. Amen. (Romanoj 16:25-27 ) 

La Biblio rakontas pri la mistero, kiu estas kaŝita ekde la komenco de la mondo, sed ke ĝi estas malkaŝita 
en profetaj skribaĵoj—"la vorto de vero" (2 Timoteo 2:15; Jakobo 1:18). 

La Biblio rilatas al multaj misteroj, kiel la mistero de la regno de Dio (Marko 4:11), la mistero de graco 
(Efesanoj 3:1-5), la mistero de la fido (1 Timoteo 3:9), la mistero de la geedzeca rilato (Efesanoj 5:28-33), 
la mistero de maljusteco (2 Tesalonikanoj 2:7), la mistero de la resurekto (1 Korintanoj 15:51-54), la 
mistero de Kristo (Efesanoj 3:4) la mistero de la Patro (Kolosanoj 2:2), la mistero de Dio (Kolosanoj 2:2; 
Apokalipso 10:7) kaj eĉ Mistero Babilono la Granda (Apokalipso 17:5). Ĉi tiu libro estas skribita, por tiuj, 
kiuj interesiĝas pri la vero, "por ke ili havu ĉiujn riĉaĵojn, kiujn certigo alportas en sia kompreno pri la scio 
pri la mistero de Dio" (Kolosanoj 2:2, NET). 

Kvankam ĉi tio povas surprizi multajn, la tri verkistoj de la sinoptikaj Evangelioj ĉiuj registris, ke Jesuo ne 

parolis per paraboloj por ke homoj pli bone komprenu. Ili registris, ke Jesuo diris, ke Li parolis per 
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paraboloj por konservi misterojn de la Regno de Dio nekonataj por multaj (Mateo 13:11; Marko 4:11-12 

; Luko 8:10) en ĉi tiu epoko. 

La Apostolo Paŭlo skribis, ke fidelaj ministroj estas la "administrantoj de la misteroj de Dio" (1 Korintanoj 
4:1; kp. 13:2), kiuj devas "paroli la veron en amo" (Efesanoj 4:15). 

Ĉu vi interesiĝas scii pli pri multaj el la misteroj, pri kiuj rakontas la Biblio? 

Ĉu vi volas scii kial Dio faris ion? 

Ĉu vi ŝatus scii kial Dio kreis vin? 

Jes, multaj havas siajn proprajn ideojn. 

Ĉu ekzistas maniero por VI vere scii? 

Tiuj, kiuj pretas kredi la Biblion super homaj tradicioj, povas scii. 

Tamen, ĉar multaj el la plej bazaj aspektoj de la plano de Dio estas misteraj por plej multaj, bonvolu 
preni la tempon por legi la tutan libron, kaj kiel vi deziras, serĉi kelkajn el la skribaĵoj kiuj estas ĵus cititaj 
(kontraste al esti plene citita) por eĉ pli da klarigo. 

La misteroj povas esti konataj per komprenado de la profetaj skribaĵoj por tiuj obeemaj en fido. 

Tamen ili ne estis sciigitaj al ĉiuj en ĉi tiu epoko, nur al tiuj nun nomataj: 

11 … “Al vi estas donite koni la misteron de la regno de Dio; sed al tiuj, kiuj estas ekstere, ĉio 
venas per paraboloj” (Marko 4:11). 

25 Ĉar mi ne volas, fratoj, ke vi ne sciu ĉi tiun misteron, por ke vi ne estu saĝaj laŭ via opinio, ke 
blindeco en parto okazis al Izrael, ĝis la pleneco de la nacianoj venos. (Romanoj 11: 25) 

7 Sed la saĝecon de Dio ni parolas en mistero, la kaŝitan saĝecon, kiun Dio antaŭ la jarcentoj 
starigis por nia gloro, (1 Korintanoj 2:7). 

Por pli specife pri la "mistero de la regno de Dio" kaj la "mistero de la evangelio" (Efesanoj 6:19), vi 
ankaŭ povas kontroli nian senpagan libreton La Evangelio de la Regno de Dio disponebla ĉe ccog.org en 
100. malsamaj lingvoj . Rilata al "la pleneco de la nacianoj", kontrolu la senpagan libron Universala 
OFERTO de Savo, Apokatastasis: Ĉu Dio povas savi la perditan en estonta epoko? Centoj da skribaĵoj 
rivelas la planon de savo de Dio , ankaŭ havebla rete ĉe www.ccog.org. 

La Apostolo Paŭlo skribis: 

8 Al mi, kiu estas malpli granda ol la plej malgranda el ĉiuj sanktuloj, ĉi tiu graco estis donita, ke 
mi prediku inter la nacianoj la neesploreblan riĉecon de Kristo, 9 kaj por ke ĉiuj vidu, kio estas la 
kunuleco de la mistero, kiu de la komenco de la epokoj estis kaŝita en Dio, kiu kreis ĉion per 
Jesuo Kristo; 10 por ke nun la multobla sagxeco de Dio estu konatigita de la eklezio al la 
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princlandoj kaj auxtoritatoj en la cxielaj lokoj, 11 laux la eterna celo, kiun Li plenumis en Kristo 
Jesuo, nia Sinjoro, 12 en kiu ni havas kuragxon kaj kuragxon; aliri kun konfido per fido al Li. 
(Efesanoj 3:8-12) 

25 … mi farigxis servanto laux la administrado de Dio, kiu estis donita al mi por vi, por plenumi la 
vorton de Dio, 26 la misteron, kiu estas kasxita de generacioj kaj generacioj, sed nun malkasxita al 
Liaj sanktuloj. 27 Al ili Dio volis konigi, kiaj estas la ricxeco de la gloro de cxi tiu mistero inter la 
nacianoj: kiu estas Kristo en vi, la espero de gloro. (Kolosanoj 1:25-27) 

Estas multaj "riĉoj" kiuj estas "neesploreblaj" sen la vorto de Dio. Ĉi tiuj estas esence bibliaj misteroj, kiuj 
delonge estis kaŝitaj. 

En la 2 - a jarcento, Episkopo/Pastro Polikarpo de Smirno skribis pri "la profeta mistero de la alveno de 
Kristo" (Polycarp, Fragmentoj el Venkinto de Capua. Tradukita de Stephen C. Carlson, 2006; detaloj pri 
misteroj pri Lia veno povas esti trovita en la senpaga reta libro, havebla ĉe www.ccog.org, titolita: Pruvo, 
ke Jesuo estas la Mesio ). 

Ankaŭ, en la 2 - a jarcento, Episkopoj/Pastroj Ignaco kaj Melito skribis ke la ministerio komprenis pri 
diversaj bibliaj misteroj (ekz. Epistolo de Ignaco al la Efesanoj ; la de Melito. Homilio pri la Pasko ). 

Jesuo kaj la Apostoloj klarigis kelkajn el ĉi tiuj misteroj al tiuj, kiuj fariĝis fruaj kristanoj. Ni en la Daŭra 
Preĝejo de Dio strebas fari tion nun por tiuj, kiuj volas rigardi. 

La Naturo de Dio 

Kompreni iom pri la naturo de Dio helpos nin pli bone kompreni la misterojn de Lia plano. 

La Biblio instruas "Dio estas amo" (1 Johano 4:16), "Dio estas Spirito" (Joh 4:24), "La Eternulo estas 
bona" (Nahum 1:7, World English Bible) , ĉiopova (Jeremia 32 ). :17,27), ĉioscia (Jesaja 46:9-10), kaj ke Li 
estas eterna (Jesaja 57:15). 

La Apostolo Paŭlo skribis: 

7 En li ni havas elacxeton per Lia sango, la pardonon de pekoj, laux la ricxeco de Sia graco 8 kiun Li 

abundigis al ni en cxia sagxo kaj prudento, 9 koniginte al ni la misteron de Sia volo, laux Lia 

plezuro, kiun Li intencis en Si mem, 10 por ke en la dispensado de la pleneco de la tempoj Li 

kunvenigu en unu ĉion en Kristo, en la ĉielo kaj sur la tero, en Li. (Efesanoj 1:7-10) 

Rimarku, ke la volo de Dio estas mistero por la plimulto (tiuj ne nun nomitaj), esence ĝis la dispensado 
de la pleneco de tempoj—kiu venos por la plimulto post profetita resurekto. 

Tamen, Dio antaŭ longe elmetis aspektojn de Sia plano: 

11 La decido de la Eternulo restas eterne, La planoj de Lia koro por ĉiuj generacioj. (Psalmo 33:11) 

18 sciante, ke vi estis elacxetitaj ne per putregxaj aferoj, kiel argxento aux oro, el via sencela 
konduto, ricevita laux tradicio de viaj patroj, 19 sed per la multekosta sango de Kristo, kiel de 
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sxafido sendifekta kaj senmakula. 20 Li ja estis antaûdedifinita antaû la fondo de la mondo, sed 
montri i̧s al vi en la lastaj tempoj. (1 Petro 1:18-20) 

8 CXiuj logxantoj sur la tero adorklinigxos al Li {la besto}, kies nomoj ne estas skribitaj en la Libro 
de Vivo de la SXafido mortigita de post la fondo de la mondo. (Apokalipso 13:8) 

La fakto, ke la Biblio diras, ke la Ŝafido, kio signifas Jesuon (kp. Johano 1:29, 36), estis intencita por esti 
mortigita de la komenco montras, ke Dio sciis, ke homoj pekos kaj Li delonge havas planon. 

La profeto Jesaja estis inspirita registri ĉi tion pri la certeco de la plano de Dio: 

8 Memoru tion, kaj montru vin viroj; Rememoru, ho krimuloj. 9 Memoru la antauxajn aferojn, 
cxar Mi estas Dio, kaj ne ekzistas alia; Mi estas Dio, kaj neniu similas al Mi; 10 Proklamante la 
finon de la komenco Kaj de antikvaj tempoj, kio ankoraŭ ne estas farata, Dirante: Mia konsilo 
staros, Kaj Mi plenumos ĉion, kion Mi volas; 11 Alvokante rabobirdo el la oriento, Homo, kiu 
plenumas Mian konsilon, el malproksima lando. Mi ja tion parolis; Mi ankaŭ realigos ĝin. Mi 
intencis ĝin; Mi ankaŭ faros ĝin. ( Jesaja 46:8-11 ) 

11 La decido de la Eternulo restas eterne, La planoj de Lia koro por ĉiuj generacioj. (Psalmo 33:11) 

La planoj de Dio efektiviĝos. 

Konsideru ankaŭ la jenon: 

16 Ĉar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke ĉiu, kiu kredas al li, ne 
pereu, sed havu eternan vivon. 17 Ĉar Dio sendis Sian Filon en la mondon ne por kondamni la 
mondon, sed por ke la mondo per li estu savita (Joh 3:16-17). 

Nun kiam ni vidas iujn el la atributoj de Dio, kiel Li estas bona, estas planisto, kaj estas amo: ĉi tio devus 
helpi nin pli bone kompreni Lin kaj Liajn bazajn instigojn pri kial Li faris ion ajn. 

Vi estas grava. Vi gravas! Dio amas VIN persone. Kaj havas planon por vi persone. 
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2.  Kial la Kreo? Kial Homoj? Kial Satano? Kio estas Vero? Kio estas 
la Misteroj de Ripozo kaj Peko? 

Unu el la plej grandaj demandoj, kiujn filozofoj havis tra la epokoj, estas, "Kial ni estas ĉi tie?" Alia estas: 
"Kial estas io?" 

La bazaj respondoj al ĉi tiuj demandoj troviĝas en la vorto de Dio, la Biblio. 

Dum ekzistas diversaj ideoj pri la originoj de la universo, ekzistas interkonsento inter multaj sciencistoj, 
same kiel religiemaj homoj, ke homoj ĉiuj havis la saman patrinon (kvankam ekzistas disputoj pri kiom 
malproksime tio iras). 

La Libro de Genezo 

Ni ricevas kelkajn ideojn pri kial Dio kreis ion ajn en la unua libro de la Biblio, ofte konata kiel Genezo. 

Ripete la Libro de Genezo montras, ke Dio vidis, ke tio, kion Li faris, estas bona (Genezo 1:4,10,12,18, 21, 
25, 31). Kaj, la pli posta Libro de Jesaja informas nin, ke Dio formis la teron por esti loĝata (Jesaja 45:18). 

Genezo instruas ĉi tion pri Dio faranta homojn: 

26 Tiam Dio diris: Ni faru homon laux Nia bildo, laux Nia bildo; ili regu super la fisxoj de la maro, 
super la birdoj de la cxielo kaj super la brutoj, super la tuta tero kaj super cxiuj rampajxoj, kiuj 
rampas sur la tero. 

27 Kaj Dio kreis la homon laux Sia bildo; laŭ la bildo de Dio Li kreis lin; masklon kaj inon Li kreis 
ilin. 28 Tiam Dio benis ilin, kaj Dio diris al ili: Fruktu kaj multigxu; plenigu la teron kaj subigu ĝin; 
regu super la fiŝoj de la maro, super la birdoj de la ĉielo, kaj super ĉiuj estaĵoj, kiuj moviĝas sur la 
tero. 

29 Kaj Dio diris: Jen Mi donis al vi çiun herbon, kiu naskas semon, kiu estas sur la tuta tero, kaj 
çiun arbon, kies frukto naskas semon; por vi ĝi estu por manĝo. 30 Kaj al ĉiuj bestoj de la tero, al 
ĉiuj birdoj de la ĉielo, kaj al ĉio, kio rampas sur la tero, en kiu estas vivo, Mi donis ĉiun verdan 
herbon kiel manĝaĵon; kaj estis tiel. (Genezo 1:26-30) 

Dio formis homojn laŭ la Dia speco, ne laŭ besta speco. Dio esence reproduktas Sin (Malaĥi 2:15). Ni 
vidas, ke homoj estis kreitaj en iom fizika bildo de Dio por regi super aferoj sur la tero (kp. Hebreoj 2:5-
8), kaj aliaj skribaĵoj montras ke diigo estas parto de la plano (kp. 1 Johano 3:2). ). 

Ĉu homoj kaj la kreaĵo estis malbonaj? 

Ne. La sekva verso en Genezo diras al ni: 

31 Tiam Dio vidis cxion, kion Li faris, kaj efektive gxi estis tre bona . Kaj estis vespero kaj mateno, 
la sesa tago. (Genezo 1:31) 
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Do, la tuta rekreado (Genezo 1:3-2:3) estis tre bona kaj, kiel ĝi ŝajnus, tiel estus la instrukcioj de Dio por 
homoj subigi la teron (Genezo 1:28). 

Post la sesa tago, Dio ripozis: 

1 Tiel estis finitaj la cxielo kaj la tero kaj ilia tuta armeo. 2 Kaj en la sepa tago Dio finis Sian 
laboron, kiun Li faris, kaj Li ripozis en la sepa tago de Sia tuta laboro, kiun Li faris. 3 Tiam Dio 
benis la sepan tagon kaj sanktigis ĝin, ĉar en ĝi Li ripozis de Sia tuta laboro, kiun Dio kreis kaj 
faris. (Genezo 2:1-3) 

Dio, en esenco, faris fizikan kreaĵon en ses tagoj kaj pli spiritan kreaĵon en la sepa. 

Dio benanta la sepan tagon ankaŭ montras, ke Li konsideris ĝin "bona" (en Eliro 20:8, Li diras "konservu 
ĝin sankta"). 

Dio havas planon. 

Kio estas Homo? 

Rimarku ankaŭ la sekvantan el Genezo: 

15 Tiam Dio la Eternulo prenis la homon kaj metis lin en la Edena gxardeno, por prizorgi kaj gardi 
gxin. (Genezo 2:15) 

La kialo prizorgi kaj konservi la ĝardenon estis labori por plibonigi ĝin. 

La Malnova Testamento instruas: 

4 Kio estas homo, ke Vi lin memoras,  
Kaj filo de homo, ke Vi lin vizitas?  
5 Ĉar Vi faris lin iom pli malalta ol la anĝeloj,  
Kaj Vi kronis lin per gloro kaj honoro. 

6 Vi regu lin super la faroj de Viaj manoj;  
CXion Vi metis sub liajn piedojn,  
7 CXiujn sxafojn kaj bovojn,  
Ecx la bestojn de la kampo,  
8 La birdojn de la cxielo  
Kaj la fisxojn de la maro, Kiuj trairas la vojojn de la maroj. (Psalmo 8:4-8) 

Homoj ricevis regadon super la tero (parto de la faroj de la manoj de Dio). La Nova Testamento 
pligrandigas tion eĉ pli: 

5 Ĉar al la anĝeloj Li ne submetis la estontan mondon, pri kiu ni parolas. 6 Sed iu ie atestis, 
dirante: Kio estas homo, ke vi lin memoras? aux ho filo de homo, ke vi lin vizitu ? 
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7 Vi faris lin iom pli malalta ol la angxeloj; Vi kronis lin per gloro kaj honoro , kaj starigis lin super 
la faroj de Viaj manoj; 8 Vi submetis ĉion sub liajn piedojn. Ĉar pro tio, ke li submetis ĉion al li, li 
lasis nenion, kio ne estas submetita al li. Sed nun ni ankoraŭ ne vidas ĉion submetitan al li. 

9 Sed ni vidas Jesuon, kiu estis malaltigita iom pli malalta ol la anĝeloj pro la sufero de morto, 
kronitan per gloro kaj honoro ; ke li per la graco de Dio gustumu morton por ĉiu homo. 

10 Ĉar konvenis al tiu, por kiu ĉio estas, kaj per kiu ĉio estas, alkondukante multajn filojn al gloro, 
perfektigi per suferoj la estron de ilia savo. 

11 Ĉar kaj la sanktiganto kaj la sanktigantoj ĉiuj estas el unu; pro tio li ne hontas nomi ilin fratoj; 

12 dirante: Mi proklamos Vian nomon al miaj fratoj, meze de la eklezio mi kantos al Vi. 

13 Kaj denove mi fidos lin. Kaj denove: Jen mi kaj la infanoj, kiujn Dio donis al mi. 

14 Ĉar do la infanoj estas partoprenantoj de karno kaj sango, li ankaŭ mem ankaŭ partoprenis en 
ili; por ke per morto li pereigu tiun, kiu havis la potencon de morto, tio estas, la diablon; 

15 Kaj savu tiujn, kiuj pro timo de morto estis dum sia tuta vivo sklavoj. 

16 Ĉar vere li ne prenis sur lin la naturon de anĝeloj; sed li prenis sur lin la idaron de Abraham. 

17 Tial en cxio li devis esti similigxi al siaj fratoj, por ke li estu kompatema kaj fidela cxefpastro en 
aferoj de Dio, por fari repacigon por la pekoj de la popolo. ( Hebreoj 2:5-17 , KJV) 

Do, regi la universon estas parto de la plano. 

Tamen, unu el la kialoj, ke ĉiuj aferoj ankoraŭ ne estas sub homa kontrolo, estas la sekva: 

23 ĉar ĉiuj pekis kaj mankas al la gloro de Dio, (Romanoj 3:23). 

Sed elaĉeti nin de peko estas parto de la plano (kp. Romanoj 3:24-26), do ni poste povos regi. 

Mistero de Homoj Kompare kun Bestoj 

Ĉu homoj estas nur bestoj, distingitaj nur kiel pli evoluintaj ol aliaj primatoj? 

Ne. 

Sciencistoj luktis kun ĉi tio. 

Sed tiuj, kiuj volas akcepti la vorton de Dio, povus kompreni. 

Homoj havas la spiriton de homo en ili, dum bestoj, inkluzive de la aliaj primatoj, ne havas tiun saman 
spiriton. La realeco, ke ekzistas spirito en homoj, estas instruata en kaj la Malnova kaj Nova 
Testamentoj: 
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8 Sed spirito estas en la homo, Kaj la spiro de la Plejpotenculo donas al li prudenton. (Ijob 32:8) 

11 Ĉar kiu homo scias la aferojn de homo, krom la spirito de la homo, kiu estas en li?... (1 
Korintanoj 2:11) 

Sekularistoj ne volas konfesi, ke estas spirito en homo, kiun Dio donis. 

Sed ekzistas. 

Kaj tiu spirito de homo diferencas de la speco de spiritaj bestoj havas (kp. Eklezio 3:21). 

Jam en 1978, la malnova Tutmonda Eklezio de Dio eldonis libreton de Herbert W. Armstrong titolita Kio 
Scienco Ne povas Malkovri Pri La Homa Menso . Jen kelkaj eltiraĵoj el ĝi: 

KIAL la plej grandaj mensoj ne povas solvi mondajn problemojn? Sciencistoj diris, "Donite 
sufiĉan scion, kaj ni solvos ĉiujn homajn problemojn kaj kuracos ĉiujn niajn malbonojn." Ekde 
1960 la monda scio-fonduso duobliĝis. Sed ankaŭ la malbonoj de la homaro duobliĝis. … 

Sed la plej grandaj homaj mensoj neniam komprenis tiun die malkaŝitan Scion. Estas kvazaŭ Dio, 
nia Kreinto, sendis al ni sian mesaĝon en nerompebla sekreta kodo. 

Kaj la plej grandaj homaj mensoj neniam fendis tiun sekretan kodon. Moderna Scienco ne povas 
kompreni ĝin. Psikologoj mem ne komprenas pri kio konsistas la homa menso. … 

Estas preskaŭ neniu diferenco en formo kaj konstruo inter besta cerbo kaj homa cerbo. La cerboj 
de elefantoj, balenoj kaj delfenoj estas pli grandaj ol homa cerbo, kaj la cerbo de la ĉimpanzo 
estas iomete pli malgranda. 

Kvalite la homa cerbo povas esti tre iomete supera, sed ne sufiĉe por malproksime klarigi la 
diferencon en produktado. 

Kio do povas klarigi la vastan diferencon? Scienco ne povas adekvate respondi. Kelkaj sciencistoj, 
en la kampo de cerba esplorado, konkludas ke, de neceso, devas esti iu nefizika komponento en 
homa cerbo kiu ne ekzistas en besta cerbo. Sed la plej multaj sciencistoj ne akceptos la eblecon 
de la ekzisto de la nefizika. 

Kia alia klarigo estas? Efektive, ekster la tre eta grado de fizika supereco de homa cerbo, scienco 
NE havas klarigon, pro malvolo koncedi eĉ la eblecon de la spirita. 

Kiam homo rifuzas konfesi eĉ la ekziston mem de sia propra Kreinto, li fermas el sia menso 
vastajn oceanojn de baza vera scio, fakto kaj KOMPRENO. Kiam li anstataŭigas FABON por vero, 
li estas, el ĉiuj homoj, PLEJ IGNORANTA, kvankam li konfesas sin saĝa. … 

MAN estis farita el la polvo de la tero. Li ricevas sian provizoran homan vivon el aero, enspirata 
kaj el siaj nazotruoj. Lia vivo estas en la sango (Gen 9:4, 6). Sed la vivsango estas oksigenita per 
spirado de aero, eĉ kiel benzino en la karburilo de aŭtomobilo. Tial spiro estas la "spiro de vivo" 
same kiel la vivo estas en la sango. 
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Rimarku zorge, ke HOMO, farita tute el materio, IGAJ viva animo tuj kiam la SPIRO donis al li sian 
provizoran fizikan vivon. … La ANIMO estas kunmetita de fizika MATERO, ne de Spirito. 

Mi klarigis, ke homa cerbo estas preskaŭ identa al besta cerbo. Sed la homo estis farita en la 
formo kaj formo de Dio, por havi specialan rilaton kun Dio — por havi la potencialon naskiĝi en 
la FAMILIO de Dio. Kaj Dio estas SPIRITO (Joh 4:24). Ebligi transponti la interspacon - aŭ fari la 
transiron de la HOMO, kunmetita tute el MATERIO, al SPIRITOJ estaĵoj en la Regno de Dio, poste 
esti kunmetita tute el Spirito, kaj samtempe doni al HOMO MENSON kiel tiu de Dio - Dio metis 
spiriton en ĉiu homo. 

En Ijob 32:8, ni legas: "Estas spirito en la homo; kaj la inspiro de la Plejpotenculo donas al ili 
komprenon." 

Ĉi tio estas granda VERO, komprenata de sed tre malmultaj. 

Mi nomas ĉi tiun spiriton la HOMA spirito, ĉar ĝi estas EN ĉiu homo, kvankam ĝi estas SPIRITA 
ESSENCO kaj ne materio. Ĝi NE estas spirita persono aŭ estaĵo. Ĝi ne estas la MAN, sed 
spiritesenco EN la homo. Ĝi NE estas animo - la fizika homo estas animo. La homa spirito donas 
la potencon de INTELEKTO al la homa cerbo. 

La homa spirito ne provizas homan VIVO - la homa VIVO estas en la fizika SANGO, oksidita de la 
SPIRO de vivo. 

Ĝi estas tiu nefizika komponanto en la homa cerbo, kiu ne ekzistas en la cerbo de bestoj. Ĝi 
estas la ingredienco, kiu ebligas la transiron de homa al dia, sen ŝanĝi materion en spiriton, en la 
tempo de resurekto. Tion mi klarigos iom poste. 

Mi klarigu kelkajn esencajn punktojn pri ĉi tiu spirito en la homo. Ĝi estas spirita esenco, same 
kiel en materio aero estas esenco, kaj ankaŭ akvo. Ĉi tiu homa spirito ne povas vidi. La fizika 
CERBO vidas, tra la okuloj. La homa spirito EN homo ne povas aŭdi. La cerbo aŭdas tra la oreloj. 
Ĉi tiu homa spirito ne povas pensi. 

La cerbo pensas - kvankam la spirito donas la povon pensi, dum brutbestaj cerboj sen tia spirito 
ne povas, krom en la plej elementa maniero. . .. 

Same kiel neniu muta besto povas scii la aferojn de homa scio, ankaŭ ne povas homo, nur per 
cerbo, krom per la spirito de homo - la homa spirito - kiu estas en homo. Tiel ankaŭ, en la sama 
maniero, eĉ homo ne povas scii - kompreni - la aferojn de Dio, krom se aŭ ĝis li ricevas alian 
spiriton - la Sanktan Spiriton de DIO. 

Dirite ankoraŭ alimaniere, ĉiuj homoj havas de naskiĝo spiriton nomatan "la spirito de homo", 
kiu estas EN ILI. Rimarku zorge, ke ĉi tiu spirito NE estas la viro. Estas io EN LA MAN. Viro povus 
engluti malgrandan marmoron. Ĝi tiam estas io en la homo, sed ĝi ne estas la viro aŭ ia parto de 
li kiel homo. La viro estis farita el la polvo de la tero - mortema. Ĉi tiu homa spirito ne estas la 
animo. Ĝi estas io EN la animo, kio mem ESTAS la fizika MAN. 
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Rimarku, plue, verson 14: “Sed la natura homo ne akceptas la aferojn de la Spirito de Dio; ĉar ili 
estas malsagxeco por li; kaj li ne povas ilin koni, ĉar ili estas spirite distingitaj.” 

Do, de naskiĝo, Dio donas al NI unu spiriton, kiun pro manko de pli bona termino mi nomas 
homa spirito. Ĝi donas al ni MENSO-potencon, kiu ne estas en besta CERBO. Tamen tiu MENSO-
potenco estas limigita al scio pri la fizika universo. KIAL? Ĉar scio eniras la homan menson NUR 
tra la kvin fizikaj sentoj. 

Sed rimarku, ke Dio ne kompletigis la kreadon de MAN ĉe la kreado de Adamo kaj Eva. La fizika 
kreado estis kompletigita. Ili havis ĉi tiun "homan" spiriton ĉe sia kreaĵo. … 

KIEL Dio planis "ponti la interspacon" de fizika al spirita kunmetaĵo — reprodukti Sin el FIZIKAJ 
HOMOJ, KIU VENAS DE LA FIZIKA TERADO? 

Unue, Dio metis EN la fizikan HOMON "homan" spiriton. Tamen NE estas la homa spirito kiu 
faras la decidojn, venas al pento aŭ konstruas la karakteron. Kiel mi emfazis, ĉi tiu spirito ne 
donas vivon, ne povas vidi, aŭdi, senti aŭ pensi. Ĝi rajtigas la FIZIKAN HOMON, per sia CERBO, 
fari ĉi tiujn aferojn. Sed ĉi tiu spirito REGISTRAS ĉiun penson - ĉiun pecon de scio ricevita per la 
kvin sentoj kaj ĝi registras kian ajn karakteron - bona aŭ malbona - kiu estas disvolvita en la 
homa vivo. 

La homa MAN estas farita laŭvorte el argilo. Dio estas kiel la majstro potisto formanta kaj 
formanta vazon el argilo. Sed se la argilo estas tro malmola, ĝi ne fleksos en la formon kaj 
formon, kiujn li volas. Se ĝi estas tro mola kaj humida, al ĝi mankas firmeco "RESTI METITA" kie 
la ceramikisto fleksas ĝin. 

Rimarku en Jesaja 64:8: “Sed nun, ho [ETERNA], vi estas nia patro; ni estas la argilo, kaj vi nia 
potisto; kaj ni ĉiuj estas faro de Via mano. 

Tamen Dio donis al ĉiu el ni MENSON SIAN. Se oni rifuzas agnoski Dion aŭ la vojojn de Dio — 
rifuzas penti pri la malbono kaj turni sin dekstren, Dio ne povas preni lin kaj krei Dian karakteron 
en li. Sed la homa ARLO devas esti fleksebla, devas cedi volonte. Se la homo rigidiĝas kaj rezistas, 
li estas kiel argilo, kiu estas tro seka kaj rigida. La potisto povas fari nenion kun ĝi. Ĝi ne donos 
kaj fleksos. Ankaŭ, se li tiom mankas je volo, celo kaj determino, ke li ne "restos" kiam Dio 
muldas lin parte en tio, kion Dio volas, ke li estu - tro dezirema, malforta, mankanta radiko de 
karaktero, li faros. neniam eltenu ĝis la fino. Li perdos. … 

Ĝi devas esti la justeco de DIO, ĉar ĉio el NI estas kiel malpuraj ĉifonoj por Li. Li kontinue 
ensorbigas Sian scion, Sian justecon, Sian karakteron en ni - SE ni diligente serĉas kaj volas ĝin. 
SED NI HAVAS NIAN TRE GRAVAN PARTON EN ĜI. … 

Dum ni ricevas la KARAKTERON DE DIO per la Sankta Spirito de Dio, pli kaj pli Dio REPRODUCAS 
SIN EN ni. 

Fine, en la resurekto, ni estos kiel Dio - en pozicio kie ni ne povas peki, ĉar ni mem tiel starigis kaj 
deturnis sin DE peko kaj luktis kaj luktis KONTRAŭ peko kaj venkis pekon. 
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LA CELO de Dio estos plenumita! 

Jes, la celo de Dio estos plenumita. 

Kial Dio Faris Virojn kaj Inojn? 

Rilate al la kreado de homoj, kial Dio faris ilin vira kaj ina? 

Nu, evidenta kialo devus vidi kun reproduktado kiel Dio diris al la unua viro kaj virino: 

28 Fruktu kaj multiĝu; plenigu la teron... (Genezo 1:28). 

La Biblio donas sufiĉe specifan rilatan kialon: 

14 … Inter vi kaj la edzino de via juneco … ŝi estas via kunulo Kaj via edzino laŭ interligo. 15 Sed ĉu 
Li ne faris ilin unu, Havante restaĵon de la Spirito? Kaj kial unu? Li serĉas pian idaron... (Malaĥi 
2:14bd-15) 

Dio faris masklojn kaj inojn tiel ke ili povis esti unu kaj finfine produkti piajn idojn (por diigo). 

Jesuo instruis: 

4 Kaj li respondis kaj diris al ili: Ĉu vi ne legis, ke Tiu, kiu ilin kreis en la komenco, faris ilin vira kaj 
virino, 5 kaj diris: Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon kaj aliĝu al lia edzino, kaj ambaux 
farigxos unu karno'? 6 Do ili estas jam ne du, sed unu karno. Tial tion, kion Dio kunigis, homo ne 
apartigu.” (Mateo 19:4-6) 

La Apostolo Paŭlo skribis rilate al tio, ke "Ĉi tio estas granda mistero, sed mi parolas pri Kristo kaj la 
eklezio" (Efesanoj 5:32). 

Krome, la du ĝuste iĝanta unu ankaŭ helpas nin pli bone kompreni la rilaton inter la Patro kaj la Filo (Joh 
17:20-23). 

La geedzeca rilato helpas bildigi la rilaton inter la Patro kaj la Filo (kiujn ambaŭ la Biblio identigas kiel 
Dio, ekz. Kolosanoj 2:2, kiu estas mistero por la plej multaj) same kiel kio okazos al konvertitaj homoj 
post la resurekto (kiu la Biblio ankaŭ nomas misteron, ekz. 1 Korintanoj 15:51-54). 

La Apostolo Paŭlo diskutis pri amo kaj donis kelkajn aliajn spiritajn lecionojn rilate al la edzeca stato: 

4 … admonu la junulinojn ami siajn edzojn, ami siajn infanojn (Tito 2:4). 

22 Edzinoj, submetigxu al viaj propraj edzoj, kiel al la Sinjoro. 23 Ĉar la edzo estas kapo de edzino, 
kiel ankaŭ Kristo estas kapo de la eklezio; kaj Li estas la Savanto de la korpo. 24 Tial, kiel la eklezio 
estas submetita al Kristo, tiel la edzinoj estu en ĉio al siaj propraj edzoj. 

25 Edzoj, amu viajn edzinojn, kiel ankaux Kristo amis la eklezion kaj donis sin por sxi, 26 por ke li 
sanktigu kaj purigu sxin per lavo de akvo per la vorto, 27 por ke li prezentu sxin al si glora eklezio, 
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ne; havanta makulon aŭ sulkon aŭ ion tian, sed ke ŝi estu sankta kaj sendifekta. (Efesanoj 5:22-
27) 

Alia kialo por fari virojn kaj inojn estis ebligi, kvankam kun fizikaj distingoj en ĉi tiu vivo, ke paroj estu 
glorataj kune kun Jesuo (Romanoj 8:16-17). Kunlabori (Genezo 1:28; Eklezio 4:9-12) kaj eĉ suferi kune en 
ĉi tiu vivo ankaŭ estis parto de la plano (Romanoj 8:16-17) por viraj-inaj paroj. 

Ni vidu ankaŭ kelkajn lecionojn el historio: 

30 Per la fido la muroj de Jeriĥo falis, post kiam ili estis ĉirkaŭitaj dum sep tagoj. 31 Per la fido la 
malcxastistino Rahxab ne pereis kun la nekredantoj, kiam sxi akceptis la spionojn en paco. 32 Kaj 
kion plu mi diru? Ĉar mankus al mi la tempo por rakonti pri Gideon kaj Barak kaj Ŝimŝon kaj 
Jiftaĥ, ankaŭ pri David kaj Samuel kaj la profetoj; 33 kiuj per fido subigis regnojn, faris justecon, 
akiris promesojn, ŝtopis la buŝon de leonoj, 34 estingis la perforton de fajro, eskapis de la rando 
de la glavo, pro malforteco fortiĝis, fariĝis kuraĝa en batalo, turnis al fuĝo la armeoj de la 
fremduloj. 35 Virinoj ricevis siajn mortintojn revivigitaj. Aliaj estis torturitaj, ne akceptante savon, 
por ke ili ricevu pli bonan resurekton. 36 Ankoraŭ aliaj estis juĝitaj de mokado kaj skurĝo , jes, kaj 
de ĉenoj kaj malliberejo. 37 Ili estis sxtonmortigitaj, segitaj en duope, tentataj, mortigitaj de 
glavo. Ili vagadis en ŝafoj kaj kapraj feloj, estante malriĉaj, afliktitaj, turmentitaj, 38 el kiuj la 
mondo ne estis inda. Ili vagis en dezertoj kaj montoj, en kavernoj kaj kavernoj de la tero. 39 Kaj 
cxiuj cxi tiuj, akirinte bonan ateston per fido, ne ricevis la promeson; 40 Dio provizis ion pli bonan 
por ni, por ke ili ne perfektigxu sen ni. (Hebreoj 11:30-40) 

Kaj viroj kaj virinoj havis fidon kaj estis heredantoj de la promesoj—egale. Kaj viroj kaj virinoj estas 
perfektigitaj. Kaj ĉi tio estos pli bona por ni. 

Por kia celo? 

Doni amon en unika maniero tra la tuta eterneco. 

Kiel la Apostolo Paŭlo skribis al kristanoj (kaj ne nur geedzaj paroj): 

12 Kaj la Eternulo pligrandigu vin kaj abundigu en amo unu al alia kaj al ĉiuj ... (1 Tesalonikanoj 
3:12) 

Ĉu vira aŭ ina, homoj intencas doni amon. Pligrandigi amon al ĉiuj plibonigos eternecon. 

Kio Okazis al Homoj? 

Kiam Dio unue kreis homojn, Li benis ilin (Genezo 1:28). Li ankaŭ diris, ke ĉio, kion Li faris (inkluzive de 
homoj) estis "tre bona" (Genezo 1:31). 

Krome, rimarku, ke la Biblio specife instruas: 

29 … Ke Dio faris la homon justa, Sed ili serĉis multajn intencojn. ( Eklezio 7:29 ) 
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En la Edena Ĝardeno, Dio donis al la unuaj veraj homoj—Adam kaj Eva (Genezo 3:20)—ĉion, kion ili vere 
bezonis. 

Ili havis puran kaj agrablan medion, manĝaĵon kaj ion por fari (Genezo 2:8-24). Ili esence vivis laŭ la vero. 

Sed ekzistas ankaŭ nevidita spirita mondo, kiu estas mistero por la plimulto. Estas nevidita regno kiu 
inkluzivas anĝelojn. La Biblio montras, ke antaŭ ol homoj estis kreitaj triono de anĝeloj ribelis kaj sekvis 
kontraŭulon nun konatan kiel Satano (Apokalipso 12:4). 

Kun la tempo, Satano (kp. Apokalipso 12:9) aperis kiel serpento. Li tiam diris al Eva, ke Dio retenas ilin 
(Genezo 3:1,4-5). 

La serpento trompis Evon per sia ruzo (2 Korintanoj 11:3). Satano diris al Eva ne kredi la vorton de Dio 
(Genezo 3:2-4). Li apelaciis al la personaj voluptoj kaj vanteco de Eva kaj ŝi elektis malobei Dion kaj 
aŭskulti Satanon anstataŭe (Genezo 3:6a). Ŝia edzo Adam estis tie kun Eva, kaj decidis, ke li peku kaj estu 
kun ŝi (Genezo 3:6b). 

Konjekta Enmeto: Homa Longviveco 

Post la unuaj kvin ĉapitroj de la Libro de Genezo, kie ni vidas iujn homojn vivi pli ol 900 jarojn. 

Do kial fruaj homoj kiel Adam kaj Noa vivis tiel longe? 

La juda historiisto Josefo asertis, ke parte ĉi tio estis ĉar Dio havis la manĝaĵon "tajlon" por ili kaj 
ankaŭ por doni al ili tempon por disvolvi fruajn teknologiojn (Antikvecoj Libro 1, 3:9). 

Ŝajne, tamen, kialo ke Dio permesis al homoj vivi pli longajn vivojn antaŭe estis por ke ili povu pli 
bone vidi la sekvojn de peko kaj vivi aparte de la vojoj de Dio. Tiam, la efikoj de poluo, ekzemple, 
ne estus tiel rapide evidentaj kiel ili estas en la 21 - a jarcento. Krome, havi pli longajn vivdaŭrojn 
helpintus ilin pli bone vidi sociajn kaj aliajn problemojn, kiujn homoj eniras sin. 

Ili vidus, ke homoj NE plibonigas la mondon. Tial, post kiam ili estos relevitaj (Apokalipso 20:11-
12), ili pli bone konscius la erarojn en ne iri la vojon de Dio. 

Pli postaj generacioj estus vidinta la Grandan Inundon (ĝi estas en la historiaj rekordoj de multaj 
socioj) same kiel viditaj pli da de la negativaj efikoj de homaro sekvanta la direkton de Satano, 
kontraste al vere vivi la manieron de Dio. 

Dio determinis, ke estas pli bone por la postaj generacioj vivi pli mallongajn vivojn, ĝenerale 
parolante , kaj suferu dum pli mallongaj periodoj. La plano de Dio estas minimumigi suferon (kp. 
Lamentadoj 3:33). 

Mistero de Satano kaj Liaj Demonoj 

Sed ne nur Eva estis trompita. La Nova Testamento diras, ke "tiu serpento de antikva tempo" estas 
"nomita Diablo kaj Satano, kiu trompas la tutan mondon" (Apokalipso 12:9). 
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Jesuo instruis, ke Satano estas mensoganto kaj la patro (estinto) de mensogoj (Johano 8:44). 

Origine, Satano estis konata kiel Lucifero (Jesaja 14:12), kio signifas "portanto de lumo". Li estis "kerubo" 
(Ezekiel 28:14). Kerubo estas flugilhava anĝela estaĵo, kies roloj inkluzivis esti ĉe la indulgejo de Dio (Eliro 
25:18-20; Jeĥezkiel 28:14,16). 

Lucifero estis kreita kiel esence perfekta (kp. Jeĥezkiel 28:15) kaj alloga estaĵo (kp. Jeĥezkiel 28:17). Sed 
tiu perfekteco ne daŭris (Ezekiel 28:15). 

Dio kreis Luciferon kaj la anĝelojn, sed, iusence, ilia kreado ne estis kompleta ĝis karaktero estis formita 
en ili. Nun Dio ne povas meti karakteron tuj en unu—se Li farus tion, esence Li kreus iun specon de 
"komputila regata" roboto. Ĉi tio validas pri spiritaj estaĵoj same kiel pri homoj. 

Se Dio kreus justan karakteron tuj per fiat, ne ekzistus neniu karaktero, ĉar karaktero estas tiu kapablo 
de aparta ento, de la individuo, veni al sia propra scio pri la vero, kaj fari sian propran. decido, kaj voli 
sekvi la ĝustan anstataŭ la malbonon. Kaj la individuo kreita devas fari tiun decidon. Alivorte, la 
individuo, homa aŭ anĝela, havas parton en sia/sia propra kreaĵo. 

Ĉi tio estas mistero por plej multaj, ĉar malmultaj homoj plene komprenis ĉi tion. 

Bonvolu kompreni, ke la Biblio montras, ke, multe antaŭ la okazaĵo en la Edena Ĝardeno, Satano estis 
"perfekta laŭ siaj vojoj" (Ezekiel 28:11-15a), sed poste li venkiĝis al fiero kaj maljusteco kaj estis ĵetita al 
la tero (Ezekiel 28:15b-17; Jesaja 14:12-14). Li fariĝis kontraŭulo de Dio (Satano signifas kontraŭulo), 
anstataŭ ĝuste konstrui justan karakteron. 

Lia ribelo estis unu kialo, ke post la komenca kreado de Genezo 1:1, estis kaoso kaj la tero iĝis "dezerta" 
(ISV, GNB) en Genezo 1:2. Do Dio tiam iris "renovigi la vizaĝon de la tero" (Psalmo 104:30), kio inkludis 
fari aferojn, kiujn Li faris dum la "rekreado" (Genezo 1:3-31; 2:1-3). 

Kial io ajn el tio gravas? 

Nu, la renovigo (la "re-kreado"), montras, ke Dio povas ripari tion, kion la diablo povas detrui. Skriboj 
montras, ke Dio havas planon fari tion en la estonteco (ekz. Ago 3:19-21; Jesaja 35:1-2). 

Tamen plu konsideru, ke la Biblio instruas, ke Lucifero estis "la sigelo de perfekteco, plena de saĝeco kaj 
perfekta en beleco" (Ezekiel 28:12). 

Kiel anĝela estaĵo, Lucifero ne bezonis fizikan nutraĵon. 

Lucifero havis ĉion. 

Tamen, li pekis (kiel iuj aliaj anĝeloj laŭ 2 Petro 2:4) kaj tiris trionon de la anĝeloj kun si sur la teron 
(Apokalipso 12:4) (anĝeloj estas poste juĝitaj de la popolo de Dio laŭ 1 Korintanoj 6: 3). 

Lucifero kaj lia ribelo montris ke eĉ estaĵoj kiuj "havis ĉion" povas ribeli por provi plimalbonigi aferojn. 
Kaj poste, li persvadis la unuajn homojn kiuj "havis ĉion" ribeli ankaŭ kontraŭ Dio (Genezo 3:1-6). 
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Tial ĉi tio helpas montri, ke se Dio donus al homoj ĉion, kion ili bezonas, por ke ne ekzistus malriĉeco, ke 
sen pia karaktero, homoj ankoraŭ kaŭzus problemojn por si kaj aliaj. 

Kial Dio Permesas al Satano Trompi ? 

Ĉu la ribelo de Satano malhelpis la planon de Dio? 

Ne. 

Sed ĉu la Biblio ne montras, ke Satano, la “princo de la potenco de la aero” (Efesanoj 2:2), elsendas sian 
egoisman kaj malobeeman mesaĝon? Ĉu la Diablo ne "blindigis" la mensojn de la plej granda parto de la 
homaro kiel "la dio de ĉi tiu epoko" (2 Korintanoj 4:4)? 

Jes kaj jes. 

Ĉu la Biblio ne instruas, ke Satano la Diablo “trompas la tutan mondon” (Apokalipso 12:9)? 

Jes. 

Nu, kial Dio permesis al Satano kaj liaj demonoj veni por trompi homojn kaj kaŭzi aliajn problemojn sur 
la tero? 

Estas kelkaj kialoj. 

La Apostolo Paŭlo nomis nian tempon "ĉi tiu nuna malbona epoko" (Galatians 1:4), kio implicas pli 
bonan epokon venantan. 

Kial, tamen, Satano rajtas havi iun el sia potenco dum nia epoko ĉar li antaŭe malakceptis Dion? 

La influo de Satano helpas nin lerni lecionojn, kaj ofte konstrui karakteron, pli rapide ol se ĝi ne ĉeestus. 
Pli rapide, por ke ni povu venki kaj konstrui justan karakteron per rezistado kaj rapide vidi la fruktojn de 
iri la malĝustan vojon. Ĉiufoje kiam vi rezistas pekon, vi spirite plifortiĝas. 

Kvankam malfacila foje, ĉi tiu akcelo rezultigas malpli ĝeneralan suferon. 

Ni konsideru kelkajn aferojn, kiuj helpas ilustri ĉi tion. 

Konsideru karbonon, kiel pecon da karbo. Ĝi povas disiĝi relative facile, sed post kiam Ĝi estas sub 
ekstrema premo ĝi povas transformiĝi en diamanton—kiu estas inter la plej malmolaj el naturaj 
substancoj. Do, la malforta fariĝas forta per premo. La Biblio instruas ke kristanoj, kvankam malfortaj en 
la mondo (1 Korintanoj 1:26-29), devas esti puraj kiel rafinita oro, arĝento aŭ altvaloraj ŝtonoj laŭ 1 
Korintanoj 3:12. 

Poste, imagu, ke vi volas venki iun pezan objekton, kiun vi ne povas levi. Vi povus rigardi la pezan 
objekton, sed tio ne movos ĝin. Vi povus fleksi viajn brakojn ĉirkaŭ dudek minutojn ĉiutage kaj tio povus 
plifortigi viajn brakojn—sed ne tro multe—aŭ eble necesus jarojn kaj jarojn por fari ajnan diferencon. 
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Aŭ vi povus labori kun pezaj pezoj, kiujn vi povus manipuli. Levi ilin estus pli malfacila ol simple levi viajn 
brakojn. 

Tamen, levi pezojn ne nur plifortigus viajn brakojn ol simple fleksi ilin, ĉi tiu speco de ekzerco ankaŭ 
farus la tempon necesan por havi viajn brakojn sufiĉe fortajn por venki la objekton multe pli mallonga. 

Nun konsideru tion: 

En 1962, Victor kaj Mildred Goertzel publikigis malkaŝan studon de 413 "famaj kaj escepte 
talentaj homoj" nomitaj Luliloj de Eminenco. Ili pasigis jarojn provante kompreni, kio produktis 
tian grandecon, kian komunan fadenon povus trairi ĉiujn ĉi tiujn elstarajn vivojn. 

Surprize, la plej elstara fakto estis, ke preskaŭ ĉiuj el ili, 392, devis venki tre malfacilajn 
obstaklojn por iĝi kiuj ili estis. (Sankta Ŝvito, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, p. 134) 

Kion rilatas ĉi tiuj ekzemploj, kial estas diablo? 

Permesi al la diablo provi tenti la homaron esence plirapidigas la procezon de povi venki niajn proprajn 
difektojn kaj evoluigi justan karakteron kun la helpo de Dio (Filipianoj 4:13; Jakobo 4:7). La fina rezulto 
estas, ke homoj povos venki pli rapide kaj kun la plej malgranda sufero ebla (kp. Lamentadoj 3:33; 1 
Petro 4:12-13 ; 3 Johano 2). 

Kaj se Dio vokas vin en ĉi tiu epoko, Li ne permesos vin esti tentata de Satano aŭ diversaj voluptoj preter 
tio, kion vi kapablas manipuli (1 Korintanoj 10:13). 

Rezisti Satanon kaj diversajn tentojn igas vin spirite pli forta (Jakobo 1:12, 4:7) kaj helpos vin povi helpi 
aliajn en la estonteco (kp. 1 Johano 4:21). Satano ne volas, ke vi kredu la veron de la vorto de Dio. 

Mistero de Vero 

La Kembriĝa Vortaro difinas "la veron" jene: 

la vero la realaj faktoj pri situacio, okazaĵo aŭ persono: 

La vero estas io, kio estas vere preciza. Tamen, filozofoj, pleboj kaj gvidantoj longe scivolis pri la vero. 

Do, ni rimarku kiel la Kembriĝa Vortaro difinas "formalan" veron: 

fakto aŭ principo, kiun plej multaj homoj opinias vera: 

Sed la supre certe ne ĉiam veras. Kaj multaj jam delonge komprenis tion. Tamen multaj konsideras 
"formalan" verrealecon kaj ne akceptas absolutaĵojn kiel realan veron. Sed kredoj, individuaj aŭ 
kolektivaj, pri si mem ofte ne estas veraj. La Biblio avertas kontraŭ tiuj, kiuj konsilas homojn anstataŭe, 
vere, de Dio (Jesaja 30:1; 65:12b). Peko estas faktoro (kp. Jesaja 59:2a). 

Parolante kun Jesuo, la roma prefekto Poncio Pilato demandis pri vero: 
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37 Pilato do diris al li: Ĉu vi do estas reĝo? 

Jesuo respondis:Vi diras ĝuste, ke mi estas reĝo. Pro tio mi naskiĝis, kaj pro tio mi venis en la 
mondon, por atesti pri la vero. Ĉiu, kiu estas el la vero, aŭdas Mian voĉon. 

38 Pilato diris al li: Kio estas la vero? Kaj dirinte tion, li denove eliris al la Judoj, kaj diris al ili: Mi 
trovas en li nenian kulpon. (Johano 18:37-38) 

Pilato ŝajne aŭdis multajn argumentojn pri vero kaj konkludis, ke neniu povus ĝuste difini ĝin. 

Dum Jesuo tiam ne respondis la lastan demandon de Pilato, ŝajnas, ke Pilato eliris ne atendante 
respondon. Sed Jesuo diris, ke tiuj de la vero aŭskultos Lin. 

Baldaŭ antaŭ renkonti Pilaton, Johano registris, ke Jesuo diris, kio estas la vero: 

17 Sanktu ilin per Via vero. Via vorto estas vero. (Johano 17:17) 

La Biblio ankaŭ instruas, ke Dio ne povas mensogi (Hebreoj 6:18, Tito 1:2). 

Tial oni povas konkludi, ke ĉio, kion Dio diras, estas la vero. 

Nun, ĉi tio estos konsiderata kiel cirkla rezonado, precipe al tiuj, kiuj ja akceptas la Biblion kiel veran. 
Tamen, post kiam vi pruvas, ke ekzistas Dio kaj ke Lia vorto estas vera (kaj ni havas librojn, kiel Ĉu la 
Ekzisto de Dio Logika kaj Pruvo, ke Jesuo estas la Mesio , kiuj faras tion), tiam estas logike konkludi, ke la 
vorto de Dio estas la normo por taksi kio estas vera. 

Mensogo estas io, kio estas kontraŭa al la vero. Tial, io en konflikto kun la originala inspirita vorto de Dio 
ne estas vera, kiom ajn da homoj pretendas kredi ĝin. 

Multaj kredas, ke ili devus "lasi sian konsciencon esti ilia gvidilo". Sed sen la Spirito de Dio, la karna 
menso ne povas distingi la veron kiel ĝi devus (1 Korintanoj 2:14) kiel la koro povas esti senespere 
malbona (Jeremia 17:9). 

Konsideru ankaŭ, ke Jesuo diris: 

4 … “Estas skribite: Ne nur per pano vivos homo, sed per ĉiu vorto, kiu eliras el la buŝo de Dio.” 
(Mateo 4:4). 

Homoj produktas panon el aĵoj kreitaj de Dio. Sed la vera maniero vivi estas sekvante la vorton de Dio. 

La Apostolo Paŭlo skribis: 

13 Tial ni ankaŭ senĉese dankas Dion, ĉar kiam vi ricevis la vorton de Dio, kiun vi aŭdis de ni, vi 
akceptis ĝin ne kiel la vorton de homoj, sed kiel ĝi estas vere, la vorton de Dio, kiu ankaŭ 
efektive. laboras en vi, kiuj kredas. 14. CXar vi, fratoj, farigxis imitantoj de la eklezioj de Dio, kiuj 
estas en Judujo, en Kristo Jesuo. (1 Tesalonikanoj 2:13-14a). 
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 7 ... la vorto de la vero, (2 Korintanoj 6:7) 

13 Al Li vi ankaux fidis, auxdinte la vorton de la vero, la evangelion de via savo; (Efesanoj 1:13) 

5 … la espero, kiu estas konservita por vi en la ĉielo, pri kiu vi antaŭe aŭdis en la vorto de la vero 
de la evangelio, (Kolosanoj 1:5) 

La vero estas mistero por la plimulto , ĉar la plej multaj ne plene fidas la veran vorton de Dio (kp. 
Kolosanoj 1:5, -6,25-27 ; 1 Tesalonikanoj 2:13) nek komprenas multon el la evangelio. de savo. Plej 
multaj fidas al aliaj homoj, kiuj mem estas trompitaj de Satano (Apokalipso 12:9). Jesuo deklaris: 

8 Ĉi tiu popolo alproksimiĝas al Mi per sia buŝo Kaj honoras Min per siaj lipoj; Sed ilia koro estas 
malproksime de Mi. 9 Kaj vane ili Min adoras, Instruante kiel doktrinojn ordonojn de homoj. 
(Mateo 15:8-9) 

Fidi pli al aliaj homoj ol la vorto de Dio kondukas al vana adoro kaj forigas homojn de la vero. 

Tamen, la vero povas esti konata. 

La Apostolo Johano skribis: 

31 Tiam Jesuo diris al tiuj Judoj, kiuj kredis al li: Se vi restas en Mia vorto, vi estas vere Miaj 
disĉiploj. 32 Kaj vi scios la veron, kaj la vero vin liberigos. (Johano 8:31-32) 

46 … Kaj se mi diras la veron, kial vi ne kredas al Mi? 47 Kiu estas el Dio, tiu aŭdas la vortojn de 
Dio; tial vi ne aŭdas, ĉar vi ne estas de Dio. (Johano 8:46-47) 

37 … Mi venis en la mondon, por atesti pri la vero. Ĉiu, kiu estas el la vero, aŭdas Mian voĉon (Joh 
18:37). 

6 Se ni diras, ke ni havas kunulecon kun Li, kaj iras en mallumo, ni mensogas kaj ne praktikas la 
veron. 7 Sed se ni iras en la lumo, kiel Li estas en la lumo, ni havas kunulecon unu kun la alia, kaj 
la sango de Jesuo Kristo, Lia Filo, purigas nin de cxia peko. (1 Johano 1: 6-7 ) 

4 Kiu diras:Mi Lin konas, kaj ne observas Liajn ordonojn, tiu estas mensoganto, kaj la vero ne 
estas en li. 5 Sed kiu observas Lian vorton, vere la amo de Dio estas perfekta en li. Per tio ni scias, 
ke ni estas en Li. 6 Kiu diras, ke li restas en li, tiu mem devas iradi same kiel li iradis. (1 Johano 
2:4-6) 

18 Infanetoj miaj, ni amu ne per vorto aŭ lango, sed per faro kaj vero. 19 Kaj per tio ni scias, ke ni 
estas el la vero, kaj ni certigos nian koron anta Li. (1 Johano 3:18-19) 

3 Ĉar mi tre ĝojis, kiam fratoj venis kaj atestis pri la vero, kiu estas en vi, kiel vi iras en la vero. 4 

Mi ne havas pli grandan gxojon ol auxdi, ke miaj infanoj iras en vero. (3 Johano 3-4) 

Malgraŭ tio, kion diras la Biblio, la rilato inter la vero esti la vorto de Dio kaj esti pli bone komprenita de 
tiuj, kiuj obeas Dion, estas mistero por multaj. 
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Johano ankaŭ skribis la sekvantan: 

3 … Justaj kaj veraj estas Viaj vojoj, ho Reĝo de la sanktuloj! (Apokalipso 15:3) 

Promenado laŭ la vojoj de Dio helpas nin pli bone kompreni la veron dum ni vivas laŭ la vero. 

Kiel kristanoj, sanktigitaj per la vorto de Dio (Johano 17:17), ni devas "ĝuste disdividi la vorton de vero" 
(2 Timoteo 2:15), evitante " mondan kaj malplenan babiladon, ĉar ĝi kondukos al plua. malpieco ” (2 
Timoteo 2:16, NASB). Tial ni evitas kompromisojn kun la religioj de la mondo. 

Sed kio se scienco kontraŭdiras la Biblion, kiel multaj ekspertoj asertas? 

Nu, "Dio estu vera, sed ĉiu mensoganto" (Romanoj 3:4). Kredu la vorton de Dio. 

Eĉ reen en la tempoj de la Nova Testamento, estis tiuj, kiuj nomis eraron 'scienco'. Noto: 

20 Ho Timoteo, gardu tion, kio estas konfidita al via fido, evitante profanajn kaj vanajn babiladon 
kaj kontraŭstarojn de scienco malvere tiel nomataj; 

21 kiujn iuj, konfesante, eraris pri la fido. (1 Timoteo 6:20-21, KJV) 

Do, estis tiuj, kiuj asertis Kriston, kiuj estis erarigitaj de intelektaj gvidantoj, kiuj kontraŭstaris al la vero. 

La Apostolo Johano estis inspirita por skribi: 

26 Tion mi skribis al vi pri tiuj, kiuj provas vin trompi. (1 Johano 2:26) 

Diversaj sciencistoj trompis kaj/aŭ opiniis, ke ili havas faktojn, kiuj malkonsentas kun la vorto de Dio. Ne 
falu pro ilia misinformado. 

Estas Dio (por detaloj, kontrolu la senpagan libron, interrete ĉe ccog.org titolita: Ĉu la Ekzisto de Dio 
Logika?) kaj Lia vorto povas esti fidi sur la vero. La Biblio avertas, ke "[c] ursita estas la homo, kiu fidas la 
homon" (Jeremia 17:5). 

La apostolo Paŭlo skribis la jenon al Timoteo pri kelkaj kiuj estis: 

7 ĉiam lernante kaj neniam kapablaj veni al la scio de la vero. 8 Sed kiel Janes kaj Jambres rezistis 

al Moseo, tiel ankaux cxi tiuj rezistas la veron:homoj koruptaj, malaprobitaj rilate la fido; 9 sed ili 

ne plu progresos, ĉar ilia malsagxeco manifestiĝos al ĉiuj (2 Timoteo 3:7-9). 

Multaj asertas, ke ili iam lernas kaj interesiĝas pri la vero, tamen la plej multaj rezistas la realan veron. 

Vero estis profetita esti pli malabunda varo en la finaj tempoj: 

12 Jes, kaj ĉiuj, kiuj volas vivi pie en Kristo Jesuo, suferos persekuton. 13 Sed malbonaj homoj kaj 
trompantoj fariĝos pli kaj pli malbonaj, trompantaj kaj trompitaj. 14 Sed vi devas resti en la 
aferoj, pri kiuj vi lernis kaj estis certaj, sciante, de kiu vi ilin lernis , (2 Timoteo 3:12-14). 
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Se vi havos sufiĉe de la "amo al la vero" ( 2 Tesalonikanoj 2:10), kaj agos laŭ ĝi, vi povas esti ŝparitaj de 
venanta amasa trompo ( 2 Tesalonikanoj 2:7-12), kaj esti ŝparitaj de terura "horo de provo", kiu venas 
sur la tutan teron (Apokalipso 3:7-10). 

Mistero de Ripozo 

Kvankam ne ŝajnus, ke ripozo estus mistero, ĝi montriĝis por multaj. 

La Biblio montras, ke Dio benis la sepan tagon (Genezo 2:2-3). La Biblio ne instruas, ke Dio benis ajnan 
alian tagon de homa elekto. Homoj devas "obei Dion prefere ol homojn" (Agoj 5:29). 

Dio disponigis semajnan fizikan paŭzon por homoj. Kaj Li faras provizojn por ke homoj povu konservi ĝin 
(kp. Eliro 16:5; Levitiko 25:18-22). 

Multaj surprizas rimarki, ke ili, longtempe, povas fari pli per laboro ses tagojn anstataŭ sep. Sed tio estas 
vera. 

Kaj ĉar homoj ne komprenas la skribaĵojn, ĉi tio estas mistero por la plimulto. 

Dio inspiris la profeton Ezekiel skribi: 

26 GXiaj pastroj malobeis Mian instruon kaj malsanktigis Miajn sanktajxojn; ili ne distingis inter 
sanktulo kaj malsanktajxo, kaj ili ne konigis la diferencon inter malpura kaj pura; kaj ili kasxis 
siajn okulojn for de Miaj sabatoj, tiel ke Mi estas malsanktigita inter ili. (Ezekiel 22:26) 

Multaj religiestroj malobservas la leĝon de Dio kaj ili kaŝis siajn okulojn rilatajn al la sabatoj. Miaj sabatoj 

estas referenco al la semajna sabato same kiel la ĉiujaraj sabatoj, kiuj ankaŭ estas konataj kiel la Sanktaj 

Tagoj de Dio. La sabatoj estas tempo de fizika ripozo/restariĝo kaj spirita rejuniĝo. 

La septtagaj semajnobildoj, kiuj same kiel Dio donis al homoj ses tagojn por fari sian laboron kaj ripozi 

sur la sepa, ke Dio donis al la homaro ses "mil jartagojn" (kp. Psalmo 90:4; 2 Petro 3:8 ) por faru la 

laboron de la homaro, sed poste vivi en la "sepa miljara tago" en la miljara regno (kp. Apokalipso 20:4-

6). 

La 6,000/7,000-jara plano kongruas bone kun la instruoj de la Nova Testamento pri esti en la "lastaj 

tagoj" ( Agoj 2:14-17 ) kiuj komenciĝis ne pli malfrue ol kiam Jesuo finis Sian teran ministerion ( Hebreoj 

1:1-2 ). La lastaj du tagoj de la sesmil jaroj estus la lastaj tagoj de tiu speco de semajno. 

Juda tradicio instruas, ke tiu ĉi 6,000-jara ideo unue estis instruita en la lernejo de la profeto Elija ( 

Babilona Talmudo: Sinedrio 97a). 

En la malfruaj duaj kaj pli fruaj triaj jarcentoj, greko-romiaj sanktuloj kaj episkopoj kiel Ireneo (Ireneo. 

Adversus ). haereses , Libro V, Ĉapitro 28:2-3; 29:2) kaj Hippolytus ( Hippolytus. Sur la HexaËmeron , Aŭ 

Ses Taga Laboro) ankaŭ komprenis kaj instruis la 6,000-7,000 jarojn same kiel raportis ke la semajna 

Ŝabato bildigis la jarmilan ripozon (la sepa el la mil jaroj). 
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Sed post la 4 -a -jarcenta leviĝo de imperiestro Konstantino, multaj aliaj ĉesis instrui tion. Pli pri fruaj 

kredoj troveblas en la senpaga libro, havebla rete ĉe ccog.org, titolita Kredoj de la Origina Katolika 

Eklezio . 

Malgraŭ ke greko-romiaj katolikoj ne plu instruas oficiale la 6000-jaran doktrinon, Dio permesis al la 
Diablo kaj la homaro dum ĉi tiu 6000-jara aĝo elekti iri la malĝustan vojon por minimumigi totalan 
suferon kaj esti parto de la procezo por perfektigi ĉiujn homojn. kiu aŭskultos Lin—ĉu en ĉi tiu epoko aŭ 
en la estonta. 

Kial 6.000 jaroj? 

Ŝajnus, ke Dio konkludis, ke tio estus sufiĉe da tempo por homoj por provi multajn malsamajn 

vivmanierojn, kiujn ili opiniis plej bonaj—kaj pluraj generacioj ekde Adamo kaj Eva havis tiun ŝancon. Do, 

dum miloj da jaroj homoj poste povus pli bone vidi, ke la deklaroj en Proverboj 14:12 kaj 16:25 , "Estas 

vojo, kiu ŝajnas ĝusta al homo, Sed ĝia fino estas la vojo de morto", estas. ĝusta. 

Dio sciis, ke ĉi tiu mondo tiel malbonas je la fino de tiuj 6,000 jaroj, ke "se tiuj tagoj ne estus 

mallongigitaj, neniu karno estus savita" (Mateo 24:22). 

Post la 6,000 jaroj, Jesuo revenos, la sanktuloj releviĝos, la vivo sur la planedo estos savita, kaj la jarmila 

parto de la Regno de Dio estos establita (kp. Apokalipso 20:4-6). 

Kaj ĉi tio ŝajne estis mistero por plej multaj. 

Rimarku ion, ke Jesaja estis inspirita por skribi: 

11 Ĉar per balbutantaj lipoj kaj per alia lango Li parolos al ĉi tiu popolo, 12 Al kiu Li diris: "Ĉi tio 

estas la ripozo, per kiu Vi ripozigos la lacanton," Kaj: "Ĉi tio estas la refreŝiĝo"; Tamen ili ne 

aŭdus. ( Jesaja 28:11-12 ) 

Dio promesas ripozon, sed pro "balbutantaj lipoj kaj alia lango"—malĝustaj instruoj kaj 

tradukproblemoj—la plimulto ne akceptas la refreŝigan ripozon, kiun Dio provizis por ĉiu semajno. 

En la Nova Testamenta libro de Hebreoj, du malsamaj grekaj vortoj estas uzataj kaj ofte tradukitaj en la 

anglan kiel "ripozo". Transliterumitaj en la anglan, ili estas katapausis kaj sabbatismoj . Ĉar multaj 

tradukistoj erare tradukis ambaŭ tiujn vortojn same, multaj konfuziĝis. Sabbatismos estas uzita en 

Hebreoj 4:9, dum katapausis estas uzita en lokoj kiel Hebreoj 4:3. 

Pro la estonta "ripozo" ( katapausis ) -- la Regno de Dio -- en kiu eniros spirita Israelo ( Hebreoj 4:3 ), 

restas por ili sabbatismos -- observado de la sabato nun ( Hebreoj 4:9 ). ). Ĉi tio signifas, ke kristanoj 

eniros la estontan 'ripozon' de la Dia Regno eĉ kiam ili nun konservas la semajnan sabatan ripozon, kiu 

antaŭĝojas ĝin. En ĉi tiu epoko, la popolo de Dio devas diligente ripozi la saman tagon kiel Dio faris 

(Hebreoj 4:9-11a), "por ke iu ne falu laŭ la sama ekzemplo de malobeo" (Hebreoj 4:11b). 

Pro mistradukoj kaj la "kaŝado de okuloj" de religiaj instruistoj koncerne la sabatojn de Dio, biblia ripozo 

daŭre estas mistero por multaj. 

Mistero de Peko 
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Multaj homoj ŝajnas konfuzi pri kio estas peko. 

Multaj agas kvazaŭ ili povas difini ĝin. 

Tamen, estas Dio, kaj ne homoj, kiu difinas pekon. 

Kio estas peko? 

Jen kiel la Biblio difinas ĝin: 

4 Kiu faras pekon, tiu faras maljustecon, kaj peko estas maljusteco. (1 Johano 3:4, NKJV) 

4 Kiu faras pekon , tiu faras ankaŭ maljustaĵon; kaj peko estas maljusteco. (1 Johano 3:4, DRB) 

4 Ĉiu, kiu pekas, malobeas la leĝon, kaj fakte, peko estas maljusteco. (1 Johano 3:4, EOB Nova 
Testamento) 

4 Ĉiu , kiu faras pekon , ankaŭ malobeas la leĝon; ĉar peko estas malobeo de la leĝo. (1 Johano 
3:4, KJV) 

Kia leĝo? 

La leĝo de Dio, kiu estas en Lia vorto (kp. Psalmo 119:11), kaj kiu inkluzivas la Dek Ordonojn (kp. 1 
Johano 2:3-4; Psalmo 119:172; vidu ankaŭ la senpagan libron, havebla rete ĉe www. ccog.org, titolita: La 
Dek Ordonoj: La Dekalogo, Kristanismo, kaj la Besto ). 

Kvankam neniu estis devigita peki, la Biblio instruas, ke ĉiuj pekis (Romanoj 3:23). 

Kial homoj pekas? 

Nu, pro la sama kialo, ke Eva kaj Adamo pekis. Ili estis trompitaj de Satano kaj/aŭ iliaj voluptoj. 

Satano trompis la tutan mondon (Apokalipso 12:9). Li uzis ĉiun malbonan penson, kiun li povis por influi 
kaj trompi la tutan homaron. Satano elsendis sian filozofion malproksimen (kp. Efesanoj 2:2) — 
alvokante vanteco, volupto kaj avideco por influi nin. 

Rimarku la sekvantan de la forpasinta evangeliisto Leroy Neff: 

Ĉiu el ni estis agordita al ĉi tiu trompa bombado de frua aĝo. Satano uzis ĉi tiun metodon por 
enmeti malĝustajn pensojn, kaj li uzas la medion kaj cirkonstancojn por influi nin fari malĝustajn 
decidojn same kiel Adam kaj Eva faris. 

Kiam ni naskiĝis, ni havis neniun malamon aŭ malamikecon kontraŭ Dio aŭ Lia perfekta maniero. 
Ni eĉ ne sciis, ke Dio ekzistas, aŭ ke Li havas ĝustan manieron por ni vivi. Sed ankaŭ ni siatempe 
disvolvis la saman sintenon kiel Satano, de egoismo, de avideco kaj volupto, kaj de voli nian 
propran vojon. 
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Kiam ni estis malgrandaj infanoj, ni eble estis kiel tiuj, pri kiuj Kristo parolis (Mateo 18:3, 4). Ili 
estis humilaj kaj instrueblaj — ankoraŭ ne plene trompitaj de Satano kaj lia socio. … 

Ĉiu homa veo, malfeliĉo, doloro kaj mizero venis kiel rekta rezulto de peko — la malobservo de 
la spiritaj kaj fizikaj leĝoj de Dio. Feliĉo kaj plena abunda vivo estas la aŭtomataj rezultoj de 
obeado al la Leĝo de Dio. (Neff L. Ĉio pri Sin. Morgaŭa Monda Revuo. Aprilo 1972) 

Kaj dum Jesuo mortis pro ĉiuj niaj pekoj, peko havas koston. Kaj la longdaŭra kosto estas, ke ĝi negative 
influas la pekulon kaj la eblon fari eĉ pli da bono. Do, faru ne pensu, ke peki nun estas bona por vi (aŭ 
aliaj), sed espereble ĉiuj lernos lecionojn el siaj pekoj (kp. 2 Petro 2:18-20), konfesos ilin (1 Johano 1:9), 
kaj pentos pri ili ( kp. Akto 2:37-38). 

Pro nedecaj instruoj kaj tradicioj, multaj ne rekonas pekon en ĉi tiu epoko. 

La Apostolo Paŭlo skribis: 

7 Ĉar la mistero de maljusteco jam funkcias; estas nur tiu, kiu nun retenas ĝin, ĝis li eble estos 
elirinta el la mezo. 8 Kaj tiam malkasxigxos la malpiulo, kiun la Sinjoro Jesuo konsumos per la 
spiro de Sia busxo kaj nuligos per la apero de Sia alveno, 9 kies veno estas laux la agado de 
Satano, en cxia potenco kaj en signoj. , kaj en mirindaĵoj de malvero, 10 kaj en ĉiu trompo de 
malboneco al la pereantoj, kontraŭ kiuj ili ne ricevis la amon al la vero, por ke ili estu savitaj. 11 

Kaj pro tio Dio sendos al ili faron de trompo, por ke ili kredu malveran, 12 por ke estu jugxataj 
cxiuj, kiuj ne kredis la veron, sed gxojis en maljusteco. (2 Tesalonikanoj 2:7-12, Berea Literal 
Bible) 

Parto de la "mistero de senleĝeco" ("mistero de maljusteco" DRB) estas ke multaj ne estis instruitaj tiun 
veron pri peko kaj/aŭ estis instruitaj rezoni ĉirkaŭ la leĝoj de Dio kiel la Fariseoj de la tempo de Jesuo kaj 
anstataŭe akcepti nedecajn tradiciojn. (kp. Mateo 15:1-9). Tiuj sen sufiĉa amo al la vero estos kruele 
trompitaj dum ni proksimiĝos al la fino de ĉi tiu epoko. 

La Biblio instruas: "Ne trompu, miaj amataj fratoj" (Jakobo 1:16). 

Tamen, ni homoj emas trompi nin mem (precipe kun la influo de Satano) kaj ne rimarki la amplekson de 
niaj tendencoj devagi. 

La apostolo Jakobo klarigis la jenon pri tento kaj peko: 

12 Felicxa estas la homo, kiu elportas tenton; ĉar kiam li estos aprobita, li ricevos la kronon de 
vivo, kiun la Sinjoro promesis al tiuj, kiuj Lin amas. 13 Neniu diru, kiam li estas tentata: Mi estas 
tentata de Dio; ĉar Dio ne povas esti tentata de malbono, nek Li mem provas iun ajn. 14 Sed çiu 
estas tentata, kiam li estas allogata de siaj propraj deziroj . 15 Tiam, kiam la deziro gravediĝis, ĝi 
naskas pekon; kaj peko, kiam ĝi estas plenkreska, naskas morton. (Jakobo 1:12-15) 

Por rezisti tenton, por eltiri malĝustan penson el via menso, kiu eniras ĝin, plenigu vian menson per 
bonaj pensoj (Filipianoj 4:8) kaj turnu vin al Dio. 
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Kio pli bonaj pensoj ekzistas ol tiuj pri Dio kaj Lia Vorto? Se vi konvene rezistas al Satano, la Biblio diras, 
ke li forkuros (Jakobo 4:7). 

Rezistado igas vin spirite pli forta, dum indulgi vin pri peko igas vin pli malforta. 

Peko helpas montri, por tiuj, kiuj volas kredi, ke ni bezonas Dion kaj Liajn vojojn. 

Dio komprenis pri la influo de la trompo de Satano, kaj ankaŭ pri homaj voluptoj, kaj evoluigis planon de 
savo, kiu enkalkulas tion (por pliaj detaloj pri tio, bonvolu kontroli la senpagan interretan libron: 
Universala OFERTO de Savo. Apokatastazo: Ĉu Dio povas. savi la perditajn en estonta epoko? Centoj da 
skribaĵoj malkaŝas la planon de savo de Dio ). 
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3.  Kion Instruas la Mondaj Religioj? 

Diversaj kredoj havas siajn kredojn pri kio la celoj estas por la kreado. Do, ni rigardu kelkajn deklarojn de 
tiuj, kiuj tenas al diversaj orientaj kaj okcidentaj religioj. 

Sed unue, ni konsideru ateistojn. Ateistoj ne kredas, ke homoj havas ajnan celon, krom eble ĝuo aŭ ia 
formo de persona plenumo. 

Estas kelkaj (kiuj povas aŭ ne konsideri sin kiel ateistoj) kiuj kredas ke estus pli bone Se malpli homoj 
ekzistus: 

Kontraŭnaskismo estas la kredo, ke la homa vivo estas objektive senvalora kaj sencela. Kiel The 
Guardian klarigas, kontraŭnatalistoj asertas ke homa reproduktado kaŭzas nepravigeblan 
damaĝon al homa socio (kiu ne devus ekzisti komence, laŭ tiu pensmaniero) kaj la planedo. 
Krome, gepatroj estas kulpaj pri morala krimo trudante ekziston al infanoj, kiuj ne konsentis pri 
sia ekzisto. … 

kontraŭnatalistoj ofte asertas, ke ilia kredo je la senvaloro de homa vivo estas instigita de 
kompato por homa vivo ... 

kontraŭnatalistoj deziras protekti la homaron kontraŭ damaĝo certigante ĝian forigon ... (Walsh 
M. Kreskanta "Kontraŭnatalisma" Movado Alvokas La Formorton de Homaro... Ĉiutaga Drato, la 
15-an de novembro 2019) 

Esence, kontraŭnatalistoj kredas, ke homoj kaŭzas pli da damaĝo ol bono, la vivo estas malfacila, kaj tiel 
homoj ne devus alporti pli da homoj en la mondon ĉar fari tion pliigos totalan suferon kaj doloron. 

Sed ili eraras pri homa valoro. 

Homoj ja havas valoron. Kaj dum estas suferoj, homoj estis faritaj por kontribui kaj helpi. Estas signifo de 
vivo. 

Nun, ni vidu, kion hinduismo diras pri la celo de la homaro. 

Laŭdire estas iomete pli ol unu miliardo da hinduoj. Jen informoj pri la kredoj de tiu kredo: 

Laŭ hinduismo, la signifo (celo) de vivo estas kvarobla: atingi Darmon, Artha , Kama, kaj Moksha. 
La unua, darmo, signifas agi virte kaj juste. ... La dua signifo de vivo laŭ hinduismo estas Artha , 
kiu rilatas al la serĉado de riĉeco kaj prospero en sia vivo. ... La tria celo de la vivo de hinduo 
estas serĉi Kama. En simplaj esprimoj, Kama povas esti difinita kiel akirado de ĝuo de vivo. La 
kvara kaj lasta signifo de vivo laŭ hinduismo estas Moksha, klerismo. Senkompare la plej 
malfacila signifo de vivo atingi, Moksha povas preni individuon nur unu vivdaŭron por plenumi 
(malofte) aŭ ĝi povas preni plurajn. Tamen, ĝi estas konsiderita la plej grava signifo de vivo kaj 
ofertas tiajn rekompencojn kiel liberigo de reenkarniĝo, memrealiĝo, klerismo aŭ unueco kun 
Dio. ( Sivakumar A. La Senco de Vivo Laŭ Hinduismo, la 12-an de oktobro 2014) 



30 
 

Do, esence hinduismo instruas strebi vivi juste, serĉi prosperon, ĝui vivon kaj atingi iluminiĝon, kiu laŭ 
hinduo, kiun mi aŭdis paroli, ankaŭ inkluzivas diigon. Dum tiuj hinduaj kredoj povas esti kongruaj kun la 
Biblio, ili ne klarigas kial devus ekzisti vivo en la unua loko. 

Laŭdire estas iom pli ol duonmiliardo da budhanoj. Budhismo prenas malsaman vidon ol hinduismo: 

Budhismo neas ke ekzistas ajna permanenta kaj absoluta signifo de vivo, kaj priskribis vivon kiel 
nekontentigan (s. dukkha) kaj malplenon (s. sunyata). Tamen, Budho agnoskis, ke ekzistas 
relativa signifo de vivo, kaj ĝuste per ĉi tiu relativa kaj kondiĉigita naturo de vivo ni povas atingi 
kaj realigi la universalan veron. Laŭ la paroladoj de la Budho, niaj vivoj, kaj la mondo, estas nenio 
krom fenomenoj, kiuj leviĝas kaj falas. Ĝi estas procezo de formado kaj degenerado. (Kio estas la 
Signifo de Vivo? Buddhanet.net, prenita 03/21/19) 

Dum hinduismo havas multajn diojn, budhismo ne havas tian. Kaj, se ne ekzistas Dio, tiam la budhanoj 
(kiel aliaj ateistoj) pravas, ke la vivo ne havas absolutan signifon. 

Sed se ekzistas dia Spirito-Estaĵo, kaj jes estas logike konkludi, ke ekzistas (havi informojn, kiuj tion 
pruvas, vidu ankaŭ nian senpagan libreton, rete ĉe ccog.org, Ĉu la Ekzisto de Dio Logika? ), tiam ĝi farus 
pli sento, ke dia Kreinto havis realan kaj signifan celon. 

Nun, kaj budhismo kaj hinduismo instruas ideon nomitan Karmo. Jen kelkaj informoj de budhana fonto: 

Karmo estas la leĝo de morala kaŭzado. La teorio de Karmo estas fundamenta doktrino en 
budhismo. … En ĉi tiu mondo nenio okazas al homo, kion li ial aŭ alia ne meritas. … La palia 
termino Karmo laŭvorte signifas agon aŭ faron. Ajna speco de intencita ago ĉu mensa, parola aŭ 
fizika, estas rigardita kiel Karmo. Ĝi kovras ĉion, kio estas inkluzivita en la frazo "penso, vorto kaj 
faro". Ĝenerale parolante, ĉiu bona kaj malbona ago konsistigas Karmon. En sia finfina signifo 
Karmo signifas ĉian moralan kaj malmoralan volon. ( Sayadaw M. The Theory of Karma . 
Buddhanet.net , prenita 07/22/19) 

Kvankam la Biblio ne uzas la terminon "Karma" ĝi ja instruas, ke oni rikoltos tion, kion oni semas 
(Galatianoj 6:7-8). Sed male al budhismo, la Biblio instruas, ke Dio direktas aferojn ( Proverboj 16:9) do 
finfine ĝi funkcios bone por tiuj, kiuj akceptas Lian volon (kp. Romanoj 8:28). Kaj ne finos la kresko de 
paco (Jesaja 9:7). 

Nun oni tamen atentigu, ke hinduismo kaj budhismo volas, ke la mondo estu pli bona loko. Sed ili ne 
komprenas, kiel la Biblio instruas, ke tio okazos. 

Male al budhanoj, islamanoj kredas je dia Kreinto, kiu havas celon por homoj. Estas laŭdire 1,8 miliardoj 
da islamanoj. Jen unu islama vido rilata al kial Dio kreis homojn: 

Nia korpo, nia spirito, nia dispozicio adori Dion, kaj nia lumo estas donacoj senditaj rekte de Dio 
por servi kiel kritikaj rimedoj por atingi la homan perfektecon. Tiu perfekteco kuŝas en kultivado 
de tiuj aspektoj de la spirito, kiuj transcendas ĝiajn animajn kvalitojn, aktualigante nian 
dispozicion al adoro kaj rafinante nian lumon. Kiam tio okazas, la homo estas bela estaĵo, kaj kiel 
tia, taŭga objekto de dia amo, ĉar kiel menciis nia Profeto , "Vere, Dio estas bela kaj amas 
belecon." (Shakir A. La Homo en la Korano. Ĵurnalo de la Zaytuna Kolegio, 5-a de junio 2018) 
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Nun dum Jesuo ankaŭ atentigis, ke perfekteco devus esti la celo (Mateo 5:48), ĉi-supra ne vere klarigas 
kial Dio faris homojn. Tamen, la sekva islama fonto donas kialon: 

Dio kreis la homon por servi al Li, tio signifas, ke homoj devas kredi je la Unu Dio kaj fari bonon. 
Ĉi tio estas la objekto de la homa vivo. Dio diras: "Mi ne kreis homojn krom por ke ili servadu al 
Mi." (The Winds That Scatter, 51:56) (Kio estas la celo de homa vivo en Islamo? Muslim Converts 
Association de Singapuro, alirita 03/21/19) 

Dum homoj devus fari bonon , multe de la resto de la supre similas al certaj protestantaj vidoj pri kial 
Dio faris homojn, kiujn ni rigardos poste. 

Kelkaj Protestantaj Vidoj 

Estas malsamaj vidoj pri kial Dio kreis homojn ene de la religioj jam menciitaj. 

Kaj la sama estas vera inter protestantoj. 

Estas laŭdire iom pli ol 800 milionoj da protestantoj, kaj ili estas dividitaj de multaj konfesioj, ministerioj 
kaj sektoj (notu: la Daŭra Eklezio de Dio NE estas protestanta—detaloj pri kial troviĝas en niaj senpagaj 
interretaj libroj: The Continuing History of the) . Preĝejo de Dio kaj Espero de Savo: Kiel la Daŭra Preĝejo 
de Dio Devias de Protestantismo ). 

Tamen, malgraŭ la vario de protestantoj, ŝajnas esti iuj ĝeneralaj interkonsentoj pri kial Dio faris ion ajn. 

Rimarku unu protestantan vidon pri kial Dio faris homojn: 

Kial Dio Kreis Homojn? 

Li faris tion por doni al si gloron. Dio kreis nin por vivi kaj ĝui rilatojn kiel Li faris. Jesuo diris: "Mi 
diris tion al vi, por ke mia ĝojo estu en vi kaj por ke via ĝojo estu kompleta" (Joh 15:11). ... 

Gloron al Dio — tio estas, altigi lin, levi lin, doni al li laŭdon, pripensi lin honore — estas fakte nia 
celo en la vivo. (Bell S. Josh McDowell Ministry. afiŝita la 11-an de aprilo 2016) 

Ni en la CCOG malkonsentus. Dio ne kreis nin ĉar Li estas iu spirita ento impulsata de egoo, kiu bezonis 
homojn por doni al Li gloron. Nek doni gloron al Dio estas la celo de la homa vivo. Sed estas vere, ke Dio 
volis pliigi ĝojon. 

Jen alia, iom simila protestanta respondo: 

Kial Dio kreis unue? Ĉu Li estis enuigita? Ĉu Li estis soleca? Kial Dio trapasis la problemon krei 
homojn? 

La Biblio diras al ni, ke la fina celo de Dio por la universo estas malkaŝi Lian gloron. La Biblio diras 
al ni, ke la fina celo de Dio por la homaro estas malkaŝi Lian amon. (Was God Bored? All About 
God Ministries, alirita la 21/03/19) 
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Nu, ĉi tio estas iomete pli proksima ĉar amo estas parto de ĝi, sed denove la implico estas, ke Dio faris 
ĉion pro Sia bezono havi Sian egoon karesata. Dio ne estas vana kaj ne bezonas tion. 

Jen vidoj de du aliaj protestantoj: 

Kial Dio Kreis la Mondon? 

La mallonga respondo, kiu resonas tra la tuta Biblio kiel ruliĝanta tondro estas: Dio kreis la 
mondon por sia gloro . (Piper J. la 22-an de septembro 2012. 
https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world alirita 01/16/19) 

Kial Dio Kreis? 

Dio ne kreis pro ia limigo en Si mem. Anstataŭe, Li kreis ĉion el nenio por montri Sian gloron por 
la ĝojo de Siaj kreitaj estaĵoj kaj por ke ili deklaru Lian grandecon. (Lawson J. Ligonier Ministries, 
julio 3, 2017) 

Du pliaj asertante ke Dio faris aferojn por Sia persona gloro. 

Do, tiuj protestantaj (inkluzive de baptistaj) fontoj ŝajnas konsenti. Sed ni en CCOG ne kredas, ke ili vere 
komprenas la misteron de la plano de Dio. 

Vidoj de la Romkatolika Eklezio kaj la Atestantoj de Jehovo 

Kio pri romkatolikoj? 

La Katekismo de la Romkatolika Eklezio instruas: 

293 Skribo kaj Tradicio neniam ĉesas instrui kaj festi ĉi tiun fundamentan veron: "La mondo estis 
farita por la gloro de Dio". 134 Sankta Bonaventuro klarigas, ke Dio kreis ĉion « ne por pligrandigi 
sian gloron, sed por ĝin montri kaj por ĝin komuniki », 135 ĉar Dio ne havas alian kialon por krei ol 
sia amo kaj boneco: «La kreitaĵoj ekestis kiam la ŝlosilo de amo malfermis lian manon.” 136 La 
Unua Vatikana Koncilio klarigas: 

Ĉi tiu, vera Dio, de sia propra boneco kaj "ĉiopova", ne por pliigi sian propran beaton, nek por 
atingi sian perfektecon, sed por manifesti ĉi tiun perfektecon per la profitoj, kiujn li donas al la 
kreitaĵoj, kun absoluta libereco de konsilo. “kaj de la komenco de la tempo, faris el nenio ambaŭ 
ordojn de kreitaĵoj, la spirita kaj la korpa. . . ” 137 

294 La gloro de Dio konsistas en la realigo de tiu ĉi manifestiĝo kaj komunikado de Lia boneco, 
por kiu la mondo estis kreita. Dio igis nin “esti liaj filoj per Jesuo Kristo, laŭ la celo de sia volo, 
por la laŭdo de sia glora graco ”, 138 ĉar “la gloro de Dio estas homo plene viva; krome la vivo de 
homo estas la vizio de Dio: se la revelacio de Dio per la kreado jam akiris vivon por ĉiuj estaĵoj, 
kiuj loĝas sur la tero, des pli la manifestiĝo de la Vorto de la Patro akiros vivon por tiuj, kiuj vidas 
Dion”. 139 La finfina celo de la kreado estas, ke Dio "kiu estas la kreinto de ĉio povas finfine fariĝi 
"ĉio en ĉio", tiel samtempe certigante sian propran gloron kaj nian beaton. 
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Nun, pro la mencio de amo, ĉi-supra estas pli proksima ol iuj aliaj fontoj, kvankam ĝi ne estas sufiĉe 
kompleta ĉar ĝi forlasas gravan kialon. 

La forpasinta kardinalo John Henry Newman venis pli proksimen kiam li skribis la sekvantan: 

Mi estas kreita por fari ion aŭ por esti io por kio neniu alia estas kreita. Mi havas lokon en la 
konsiloj de Dio, en la mondo de Dio, kiun neniu alia havas... Se, efektive, mi malsukcesas, Li 
povas levi alian, kiel Li povus fari la ŝtonojn filoj de Abraham. Tamen mi havas parton en ĉi tiu 
granda laboro... Li ne vane kreis min. (Newman JH. Meditations and Devotions of the Late 
Cardinal Newman. Longmans, Verda, 1903, p. 301) 

Ĉi-supra estas esence ĝusta, kvankam ĝi ankoraŭ ne estas kompleta. Iuj protestantoj ankaŭ rimarkas, ke 
Dio havos laboron por Siaj sanktuloj dum eterneco, sed ili tendencas esti malprecizaj pri kia laboro aŭ 
kial. 

Nun, jen kion instruas la Atestantoj de Jehovo en la Leciono 2.3 de siaj interretaj bibliaj instruoj titolita 
Kial Dio Kreis Homojn ? : 

Jehovo kreis homojn por ĝui la vivon sur la tero eterne kaj koni lin kiel ilian aman Patron. 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god-create-man-purpose/#78 alirita 01/16/ 19) 

... kial la tero ekzistas? ... Ĝi estis kreita por esti bela hejmo por homoj 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85 alirita la 16/01/19). 

1. Dio kreis la teron por esti konstanta hejmo por homoj 
2. Dio kreis homojn por vivi eterne sub sia ama direkto. Li plenumos tiun celon 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god-create-man-purpose/#131 ) 

Kvankam estas vere, ke Dio kreis la teron por esti hejmo por homoj, kaj ke Dio donos al tiuj, kiuj konvene 
pentos kaj akceptos Jesuon eternan vivon, tio vere ne klarigas KIAL Dio kreis homojn en la unua loko. 

La Beata Vizio 

Iuj sentas, ke eterneco estos elspezita ĉefe rigardante la vizaĝon de Dio. Ĉi tio estas konata kiel la 
'Beatifika Vizio.' 

Dum la Biblio instruas, ke ni povas vidi la vizaĝon de Dio eterne (Psalmo 41:12), la Beata Vizio estas 
instruata de iuj kiel la kristana rekompenco kaj celo de la kreado. 

Jen kiel la Nova Monda Enciklopedio priskribas ĝin: 

La Beatifika Vizio estas esprimo en katolika teologio priskribanta la rektan percepton de dio 
ĝuita fare de tiuj kiuj estas en la Ĉielo, aldonante superan feliĉon aŭ feliĉon. Laŭ ĉi tiu vidpunkto, 
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la kompreno de homoj pri Dio vivante estas nepre nerekta (perita), dum la Beata Vizio estas 
rekta (tuja). ... 

Tomaso de Akvino klarigis la Beatigan Vizion kiel la finfinan celon de homa ekzisto post fizika 
morto. La formulo de Aquinas de vidi Dion en Ĉielo egalas la priskribon de Platono de vidi la 
Bonon en la mondo de la Formoj, kio ne estas ebla dum daŭre en la fizika korpo. ... 

La filozofio de Platono aludas la koncepton de la Beatifika Vizio en la Alegorio de la kaverno, kiu 
aperas en la Respublika Libro 7 (514a-520a), parolante tra la karaktero de Sokrato: 

Mia opinio estas, ke en la mondo de la scio la ideo de bono (la Bono) aperas lasta de 
ĉiuj, kaj vidiĝas nur kun peno; kaj, kiam vidite, estas ankaŭ konkludita kiel la universala 
verkinto de ĉio bela kaj ĝusta, gepatro de lumo kaj de la sinjoro de lumo en ĉi tiu videbla 
mondo, kaj la tuja fonto de racio kaj vero en la intelektulo (517b ,c ) . 

Por Platono, la Bono ŝajnas egalrilati al dio en kristana teologio. ... 

Sankta Cipriano de Kartago (tria jarcento) skribis pri la savita vidanta Dion en la Ĉiela Regno: 

Kiel grandaj estos via gloro kaj feliĉo, por esti permesita vidi Dion, por esti honorita kun 
kundivido de la ĝojo de savo kaj eterna lumo kun Kristo, via Sinjoro kaj Dio... por ĝui la 
ĝojon de senmorteco en la Ĉiela Regno kun la justuloj. kaj la amikoj de Dio. ... 

En la dektria jarcento, filozofo-teologo Tomaso de Akvino, sekvante sian instruiston Albertus 
Magnus, priskribis la finfinan celon de homa vivo kiel konsistante el la intelekta Beatifica Vizio de 
la esenco de dio post morto. Laŭ Akvino, la Beata Vizio superas kaj kredon kaj racion. ... 

Hindua kaj budhana penso longe parolis pri la sperto de samadhi, en kiu la animo trovas union 
kun la dio ankoraŭ en la korpo. La mistika tradicio en Islamo parolas pri laŭvorte vidi per la 
okuloj de Dio: “Kiam mi amas lin, mi estas lia aŭdo, per kiu li aŭdas; kaj lian vidpovon, per kiu li 
vidas; lian manon, per kiu li batas; kaj lian piedon, per kiu li iras” (Hadito de An-Nawawi 38). 

George Fox kaj la aliaj fruaj kvakeroj kredis ke rekta sperto de dio estis havebla al ĉiuj homoj, sen 
mediacio. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision alirita 04/16/19) 

Notu: La Biblio estas klara, ke Dio malsupreniros sur la teron (Apokalipso 21:1-3), tial la Skribo neas la 

vidon de beata vizio en la ĉielo. 

La redaktisto de la Lutheran Journal of Ethics skribis: 

Sed la fina celo de la celo de Dio por la homa estaĵo brilas per eskatologia kompreno de 

sanktigo, kie al ni estas promesita la beata vizio de sankteco kaj plena komuneco kun Dio en 

eterneco. (Santos C. Enkonduko de Redaktoro: Luteranoj kaj Sanktiĝo. © Septembro/Oktobro 

2017. Journal of Lutheran Ethics, Volumo 17, Numero 5) 
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Multaj protestantoj kiuj kredas je la Beatifika Vizio klinas al la vido ke ĉi tiu vizio estas spirita, ne fizika 
vido (ekz . Ortlund G. Why We Misunderstand the Beatific Vision. Unua Baptistpreĝejo de Ojai, 26 
septembro 2018). 

Tiuj, kiuj akceptas versiojn de la Beata Vizio kiel la fincelon, emas pensi, ke vidi Dion plenigos ilin per sia 
propra feliĉo. 

Jen kontraŭa vido de tiu vizio de iama verkisto de Eklezio de Dio: 

Se la eterneco estas pasigita por feliĉe rigardi la vizaĝon de Dio, aŭ havi ĉiun nian deziron tuj 
plenumita - kiel multaj religioj instruas - post kelkaj monatoj (aŭ post kelkaj okmilionoj da jaroj, 
ne vere gravas), la vivo enuiĝus. . Kaj post kiam la vivo enuiĝus, ĝi estus malsanige kaj diable 
terura. Ĉar restos nenio krom senfina eterneco de enuo estonta - kun morto mirinda sed neebla 
eskapo (vidu Luko 20:35-38). Ĉi tio ja estus la finfina torturo. 

Sed nia Eterna Patro havas pli bonan ideon. Li desegnis planon, en kiu la eterneco ne fariĝos iom 
post iom pli enuiga. Sed, kiom ajn nekredeble ŝajnas, la eterneco fariĝos iom post iom pli 
ekscita, pli scintila kaj pli ĝuebla dum ĉiu eono sekvas eon. (Kuhn RL. The God Family - Part 
Three: To Inhabit Eternity. Good News, julio 1974) 

Jes, Dio faris tion, kion Li faris, por ke eterneco estu pli bona. Rimarku ion de forpasinta verkisto de 
Eklezio de Dio: 

La Dio, kiu kunmetis ĉi tiun mondon, faris tion kun plano en menso. Tiu plano ne estis la 
senespera Nirvano de unu grava religio de la mondo, kiu promesas, ke vi fariĝos senkonscia 
parto de la granda tutaĵo de nenio sen zorgoj por ĉiam — ĉar vi ne havas individuan konscion 
por ĉiam. Ne estas la feliĉo de dormado en hamako ĵetita inter du daktilpalmoj en oazo, esti 
nutrita de voluptaj junulinoj por ĉiam, kies promeso estas certigitaj la sekvantoj de Alaho. Ĝi ne 
estas promeni la orajn stratojn kun oraj pantofloj, strumado per harpo kun via sola zorgo kiel 
teni vian aŭreolon rekta, kiel ŝajnas esti la promeso de la plimulto de protestantaj grupoj. Plej 
certe ne estas la promeso, ke finfine povu rigardi en la vizaĝon de Dio kaj aprezi la beatifikan 
vizion (kio ajn tio estas), kiel estas la promeso al tiuj, kiuj sekvas la katolikan kredon: Kion 
proponas la Dio, kiu ĉion kreis, estas venigu vin en Lian familion mem. Esti Dio kiel Dio estas Dio! 
Ne nur por esti Dio en la eŭfemisma senco de ni ĉiuj estas fratoj kaj fratinoj kun Dio kiel nia 
figuro de patro, sed por kunhavi Lian dian naturon tute. … 

La vera plano de Dio estas praktika. Li diras pri Sia familia Regno, ke neniam estos fino de ĝia 
ekspansio. Lia plano estas daŭre aldoni filojn kaj filinojn, kiuj aspektas, sentas, agas kiel Li kaj kiuj 
estas kunmetitaj de la sama memregenera eterna spirita vivo kiel Li, por ĉiam! Tial la celo, kiun 
Dio starigis antaŭ Si, estas espero, kiun eĉ Li neniam plenumos. Senfina, eterna, eterne kreanta 
ĉiam plivastiĝantan familion por ĝui kaj regi la grandan kreaĵon kiun Li jam faris — kaj havi vin 
kaj mi partopreni en estontaj kreaĵoj senfine. Okupita, praktika, interesa, defia, daŭranta plano, 
kiu donas eternan kialon por vivi. 

Ne estas enuo en tiu plano. Neniam tempo, kiam via intereso elĉerpiĝos. Neniu mita, religi-sona 
dosierujo pri iu spirita neniam neniam lando, kie oni faras nenion por ĉiam — sed eternan 
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laboron krei, regi! solvado de problemoj kun videbla profito. … Li havas la potencon revivigi vin 
… (Hill DJ. Kion la Mondo Bezonas Nun Estas... ESPERO. Simpla Vero, februaro 1979) 

Rimarku ion de forpasinta gvidanto de la Eklezio de Dio: 

"Se viro mortas, ĉu li vivas denove?" (Ijob 14:14). Ĉi tio estu tempo de ESPERO, ĉar eĉ se ĈI TIU 
MONDO mortos — kaj ĝi estos — sekvos REVIVIĜO de nova kaj pli bona mondo — mondo en 
PACO — mondo de kontento, feliĉo, abundo, ĜOJO! Dio helpu nin kompreni! Ne nur daŭra 
ekzistado — sed la plena, feliĉa, interesa, Abunda vivo! Jes — kaj tio por ĈIA ETERNO! 
(Armstrong HW. Kio Estas la Celo de la Resurekto? Bona Novaĵo, marto 1982) 

Ĉar multaj ne plene komprenas skribon, ili reklamis vidojn, kiel kiel ili instruas la beatigan vizion, kiuj ne 
estas plene kongruaj kun la plano de Dio. 

Ni rigardante Dion ne per si mem plibonigas la eternecon. Kvankam Li benante nin eterne certe faros 
tion (kp. Psalmo 72:17-19). 

Ĉiuj Aĵoj Kreitaj por Jesuo 

La Nova Testamento instruas tion rilate al Jesuo kaj la kreado: 

15 Li estas la bildo de la nevidebla Dio, la unuenaskito super la tuta kreitaro. 16 Ĉar per li estis 
kreitaj ĉio, kio estas en la ĉielo kaj sur la tero, videblaj kaj nevideblaj, ĉu tronoj, ĉu regadoj, ĉu 
princlandoj, ĉu potencoj. Ĉio estis kreita per Li kaj por Li. Kolosanoj 1:15-16) 

2 … Lia Filo, kiun Li faris heredonton de ĉio, per kiu Li ankaŭ kreis la mondojn; 3 kiu estante la brilo 
de Sia gloro kaj la esprima bildo de Lia persono, kaj subtenanta ĉion per la vorto de Sia potenco 
(Hebreoj 1:2-3) 

Nun, ĉu ni simple kreitaj por rigardi Jesuon eterne? 

Ne. 

Rimarku kial Jesuo diris, ke Li venis: 

10 … Mi venis, por ke ili havu vivon, kaj por ke ili havu ĝin pli abunde. (Johano 10:10) 

Havante "vivon" kaj havante ĝin "pli abunde", Jesuo instruas, ke Li venis por ke ni havu pli bonan 
eternecon kaj ke ni povus helpi plibonigi eternecon. 

Dio ne kreis homojn por la celo, ke homoj rigardu Lin por la tuta eterneco. 
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4.  Kial Dio Permesas Suferon? 

Se Jesuo venis por ke ni povu havi vivon "pli abunde" (Joh 10:10), ĉu Dio permesas suferon? 

Jes. 

Ĉu estas celo por ĝi? 

Jes. 

31 Ĉar la Eternulo ne forĵetos por ĉiam. 32 Kvankam Li kauxzas, Tamen Li kompatos Laux la 
multeco de Siaj kompatemoj. 33 Ĉar Li ne afliktas volonte, Nek ĉagrenas la homidojn. (Lamentoj 
3:31-33) 

Rimarku, ke Dio ne volonte afliktas nek afliktas nin. Li volas, ke ni faru bone (kp 3 Johano 2). 

Ŝajne malbonaj aferoj okazas al decaj homoj. 

Jesuo neniam pekis (Hebreoj 4:15), sed suferis pro ni (1 Petro 2:21). Kaj "kvankam Li estis Filo, tamen Li 
lernis obeadon per tio, kion Li suferis" (Hebreoj 5:8). 

Kial Dio permesas homojn suferi? 

Estas kelkaj kialoj. Unu estas kiel puno por/rezulto de niaj pekoj instigi nin ne peki kaj reveni al Dio 
(Lamentadoj 3:39-40; Levitiko 26:18). Kaj, ni devus kompreni, ke la Biblio instruas, ke Dio punas nin 
malpli ol niaj malbonagoj meritas (kp. Ezra 9:13; Ijob 11:6). Nun, eĉ homoj, kiuj kredas almenaŭ tiujn 
partojn de la Biblio, rimarkas tion. 

Sed estas alia, pli komplika, kialo. 

La apostolo Paŭlo diras al ni, ke "la kreaĵo estis submetita al vaneco, ne volonte, sed pro Tiu, kiu 
submetis ĝin en espero" (Romanoj 8:20). Li ankaŭ skribis: 

16 Tial ni ne malkuragxas. Kvankam nia ekstera homo pereas, tamen la interna homo renoviĝas 
ĉiutage. 17 Çar nia malpeza aflikto, kiu estas nur momenta, agas al ni multe pli superan kaj 
eternan pezon de gloro, 18 dum ni rigardas ne la videblajn, sed la nevideblajn. Ĉar la vidataj 
aferoj estas provizoraj, sed la nevideblaj estas eternaj. (2 Korintanoj 4:16-18) 

Homoj estas en la procezo de esti rafinitaj—kio inkluzivas malĝojon kaj aflikton—tamen ekzistas espero. 
Tiuj ne vokitaj en ĉi tiu epoko estas rafinitaj unumaniere ( Jesaja 48:10 ; Jeremia 9:7 ), dum tiuj vokitaj 
estas rafinitaj kaj purigitaj pli kiel arĝento kaj/aŭ oro ( Zeĥarja 13:9 ; Psalmo 66:10 ; Daniel ) 11:35, 
12:10; 1 Petro 1:7; kp. Apokalipso 3:18). Tial estas "fajraj" provoj en ĉi tiu epoko (1 Petro 1:7; 4:12). 

Estas espero por kio estos pli bona: 

9 Sed, amataj, ni fidas pri pli bonaj aferoj pri vi, jes, aferoj, kiuj akompanas savon, kvankam ni tiel 
parolas. 10 Ĉar Dio ne estas maljusta forgesi vian laboron kaj amon, kiujn vi montris al Lia nomo, 
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per tio, ke vi servas al la sanktuloj kaj servas. 11 Kaj ni deziras, ke ĉiu el vi montru la saman 
diligenton ĝis la plena certigo de espero ĝis la fino, 12 ke vi ne maldiligentiĝu, sed imitu tiujn, kiuj 
per fido kaj pacienco heredas la promesojn. (Hebreoj 6:9-12) 

Tiel, ni devas esti paciencaj kaj certaj, ke la vojoj de Dio rezultos en "pli bonaj aferoj". 

Pacience elteni suferon estas signo de amo: 

4 Amo estas pacienca, ĝi estas bonkora, amo ne envias, amo ne fanfaronas, ne ŝveliĝas, 5 ne agas 
maldece, ne serĉas siajn aferojn, ne incitas, ne imputas malbonon, 6 ne ĝojas pri maljusteco, kaj 
ĝojas pri la vero; ĝi portas ĉion, 7 ĝi kredas ĉion, ĝi esperas ĉion, ĝi elportas ĉion. 8 Amo neniam 
mankas; (1 Korintanoj 13:4-8, Literal Standard Version) 

La greka vorto tradukita kiel amo estas transliterumita kiel 'agape'—kaj ĉi tiu speco de amo ĝojas pri la 
vero kaj portos ĉion. Mistero de vera amo estas, ke sufero povas esti implikita en la evoluo de amo. La 
vera amo ne malsukcesos. 

Foje homoj suferas pro bonfarado: 

17 Çar pli bone estas , se estas la volo de Dio, suferi pro bonfarado ol pro malbonfarado. (1 Petro 
3:17) 

Rimarku, ke ĉi-supra NE Diras, ke estas la volo de Dio kaŭzi suferon al ni mem, por ke ni estu mizeraj. La 
vojoj de Dio estas pli altaj ol niaj vojoj ( Jesaja 55:8-9 ) kaj aspektoj de amo estas mistero en la plano de 
Dio (kp. Efesanoj 5:25-32). 

Nun, la Biblio estas klara, ke estas profitoj kiuj ekestiĝos de la sufero, kiu afliktas nin: 

3 Pli bona estas malĝojo ol rido; Ĉar per malĝoja mieno la koro pliboniĝas. 4 La koro de sagxuloj 
estas en la domo de funebro, Sed la koro de malsagxuloj estas en la domo de gxojo. ( Eklezio 
7:3-4 ) 

16 La Spirito mem atestas kune kun nia propra spirito, atestante, ke ni estas filoj de Dio. 17 Sed se 
ni estas infanoj, ni ankaux estas heredantoj, vere, heredantoj de Dio kaj kunheredantoj kun 
Kristo; se ni suferas kune kun Li, por ke ni ankaux estu glorataj kune kun Li. (Romanoj 8:16-17, 
AFV) 

18 Çar mi opinias, ke la suferoj de la nuna tempo ne estas kompareblaj kun la gloro, kiu estos 
malkasxita en ni. (Romanoj 8:18) 

12 Amataj, ne opiniu strange pri la fajra elprovo, kiu vin provas, kvazaux io stranga okazus al vi; 13 

sed gxoju tiom, kiom vi partoprenas en la suferoj de Kristo, por ke, kiam Lia gloro malkasxigxos, 
vi ankaux gxoju kun treega gxojo. (1 Petro 4:12-13) 

11 Mia filo, ne malsxatu la punon de la Eternulo, Ne abomu Lian punon; 12 Ĉar kiun la Eternulo 
amas, Li punas, Kiel patron la filon, kiun Li ĝojas. (Proverboj 3:11-12) 
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5 Kaj vi forgesis la admonon, kiu parolas al vi kiel al filoj: Mia filo, ne malsxatu la punon de la 
Eternulo, Ne senkuragxigxu, kiam vi estas riprocxata de Li; 6 Ĉar kiun la Eternulo amas, Li punas, 
Kaj skurĝas ĉiun filon, kiun Li akceptas. 

7 Se vi elportas punon, Dio agas kun vi kiel kun filoj; ĉar kia filo estas, kiun patro ne punas? 8 Sed 
se vi estas sen puno, el kiu ĉiuj fariĝis partoprenantoj, tiam vi estas eksterleĝaj kaj ne filoj. 9 

Cetere ni havis homajn patrojn, kiuj nin punis, kaj ni respektis ilin. Ĉu ni ne multe pli facile 
submetiĝos al la Patro de la spiritoj kaj vivu? 10 Çar ili ja dum kelke da tagoj punis nin, kiel al ili 
placxas, sed Li por nia profito, por ke ni partoprenu en Lia sankteco. 11 Nun neniu puno ŝajnas 
ĝoja nuntempe, sed dolora; tamen, poste ĝi donas la pacan frukton de justeco al tiuj, kiuj estis 
trejnitaj de ĝi. (Hebreoj 12:5-11) 

Sufero estas permesita, por ke homoj estu korektitaj, trejnitaj, konstruu karakteron kaj estu pli bonaj el 
ĝi (vidu ankaŭ Romanoj 5:3-4, 8:17; 2 Tesalonikanoj 1:3-5; Jakobo 1:2-4; 2 Petro 1:5-8; Apokalipso 21:7-8 
). Provoj kaj problemoj helpas konstrui fidon, instrui humilecon, instrui al ni lecionojn kaj povas helpi nin 
proksimiĝi al Dio. 

Kvankam ĝi povas ŝajni superforta nun, Dio komprenas kaj faras ĝin por ke Lia popolo povu elporti ĝin (1 
Korintanoj 10:13). Jesuo esence instruis preni ĝin unu tagon samtempe (Mateo 6:34). Kaj tio, kion Li 
planis en la estonteco, estas tiel preter tio, kiaj fizikaj suferoj estos en ĉi tiu vivo ( Romanoj 8:18 ). 

Jesuo kaj la popolo de Dio suferis: 

1 Tial, ĉar ni ankaŭ estas ĉirkaŭitaj de tiel granda nubo da atestantoj, lasante post la tuta pezo de 
la peko, kiu nin ĉirkaŭas, ni kuru kun pacienco la vetkuron, kiu estas metita antaŭ ni, 2 kun la 
okuloj fiksitaj sur Jesuo; la aŭtoro kaj fininto de nia kredo, kiu ofertinte ĝojon, eltenis la krucon 
{Gr. stauros – paliso}, malestimante la honton kaj sidis dekstre de la trono de Dio. 3 Ĉar 
konsideru tiun, kiu elportis tian kontraŭdiron de pekuloj kontraŭ si, por ke vi ne laciĝu en viaj 
animoj kaj senfortiĝu. (Hebreoj 12:1-3, Jubilea Biblio) 

Sufero finiĝos: 

12 … Eĉ se Mi premos vin, Mi ne plu premos vin; 13 Ĉar nun Mi deprenos de vi lian jugon Kaj 
dissxiris viajn ligilojn. (Naĥum 1:12-13) 

Dum tio estis donita kiel profetaĵo rilata al Nineve, aliaj skribaĵoj konfirmas, ke sufero finiĝos (Apokalipso 
21:4) kaj la jugo de Satano estos rompita ( Jesaja 14:12-17; Apokalipso 20:1-3). 

Necesas atentigi, ke sufero ne ĉiam rezultas el niaj agoj. Ni, kiel Jesuo, povas suferi maljuste: 

19 Ĉar ĉi tio estas laŭdinda, se pro konscienco antaŭ Dio oni elportas malĝojon, suferante 
maljuste. 20 Ĉar kia merito estas, se, batataj pro viaj malbonagoj, vi pacience prenas ĝin? Sed 
kiam vi faras bonon kaj suferas, se vi prenas ĝin pacience, ĉi tio estas laŭdinda antaŭ Dio. 

21 Ĉar al tio vi estis vokitaj, ĉar ankaŭ Kristo suferis pro ni, lasante al ni ekzemplon, por ke vi 
sekvu Liajn paŝojn; 
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22 Kiu ne faris pekon, Kaj trompo ne troviĝis en Lia buŝo; 

23 kiuj, kiam Li estis insultata, ne insultis; suferinte, Li ne minacis, sed sin konfidis al Tiu, kiu juĝas 
juste; (1 Petro 2:19-23) 

Jesuo donis al ni ekzemplon pri sufero (1 Petro 2:21-24). Kiel faris la profetoj (Jakobo 5:10-11). 

Ni devas imiti Jesuon (1 Petro 2:21-24), same kiel la profeton Paŭlo (1 Korintanoj 13:2) kiel li imitis 
Jesuon (1 Korintanoj 11:1). 

Infanoj 

Kio pri infanoj kiuj suferas? 

La Biblio rakontas pri infanoj kiuj suferas. Almenaŭ unu viro naskiĝis blinda, por ke "por ke la faroj de Dio 
estu malkaŝitaj en li" (Joh 9:3). Sed la alia kialo estas tiel ke ili konstruos karakteron ankaŭ. 

Dio havas planon por ni, eĉ antaŭ ol ni naskiĝas: 

16 Viaj okuloj vidis mian havon, ankoraû senforma. Kaj en Via libro ili cxiuj estis skribitaj: La tagoj 
formigxis por Mi, Kiam ankoraux neniu el ili estis. (Psalmo 139:16) 

Kio pri infanoj, kiuj mortas, estas abortitaj aŭ mortigitaj en frua aĝo? 

Dum tiuj estas homaj tragedioj, Dio havas planon por ili—Li ne forgesis ilin (kp. Jesaja 49:15). Ili, kiel aliaj 
nevokitaj kaj neelektitaj en ĉi tiu epoko, estos parto de la dua resurekto (Apokalipso 20:5, 11). Kaj, la 
Biblio diras, ke ili vivos denove—sed tiu tempo dum 100 jaroj laŭ Jesaja 65:20. 

Movante Al Perfekteco 

En la Malnova Testamento, Moseo skribis ke la "laboro de Dio estas perfekta" ( Readmono 32:4 ). En la 
Nova Testamento, la apostolo Jakobo skribis: 

2 Miaj fratoj, konsideru tion ĉia ĝojo, kiam vi falas en diversajn provojn, 3 sciante, ke la provo de 
via fido produktas paciencon. 4 Sed la pacienco havu sian perfektan faron, por ke vi estu 
perfektaj kaj kompletaj, nenio mankantaj. 5 Se al iu el vi mankas saĝo, tiu petu Dion, kiu donas al 
ĉiuj malavare kaj senriproĉe, kaj ĝi estos donita al li. (Jakobo 1:2-5) 

Sufero ŝajnas esti parto de moviĝado al perfekteco. Ĉi tio NE signifas, ke ni devas torturi nin intence kiel 
iuj faras, sed pacience elteni la provojn kaj suferojn, kiujn ni renkontas. 

Kaj jes, tio estas pli facile skribi ol sperti—kaj Dio scias tion (kp. Hebreoj 12:11): 

8 La Eternulo perfektigos tion, kio koncernas min; (Psalmo 138:8) 

Dio laboras por perfektigi VIN! 



42 
 

Konsideru, ke la Biblio instruas, ke Jesuo lernis obeon de sufero: 

8 kvankam Li estis Filo, tamen Li lernis obeadon per tio, kion Li suferis. 9 Kaj perfektiĝinte, li fariĝis 
aŭtoro de eterna savo por ĉiuj, kiuj Lin obeas, (Hebreoj 5:8-9). 

Liaj sekvantoj devus lerni tion ankaŭ. 

Jesuo instruis: 

48 Tial vi estos perfektaj, kiel via Patro en la cxielo estas perfekta. (Mateo 5:48) 

Ĉu tio signifas, ke kristanoj nun estas perfektaj? 

Ne. 

La Apostolo Johano klare instruis, ke veraj kristanoj ankoraŭ pekas kaj bezonas pardonon (1 Johano 1:8-
10). 

Do, ĉu ĉi tio signifas, ke kristanoj devas nur konkludi, ĉar ĉi tio estas neebla, ke estas bone ne provi? 

Ne. 

Kristanoj devas venki per la helpo de Dio (Romanoj 12:21; Filipianoj 4:13; 1 Johano 4:4) la provojn kaj 
provojn en ĉi tiu vivo, kiu helpas nin pli proksimigi al perfekteco (Jakobo 1:2-4). 

La apostolo Paŭlo, suferante pro aflikto, rakontis ion, kion Jesuo diris al li: 

9 Kaj Li diris al mi: Mia graco sufiĉas por vi, ĉar Mia forto perfektiĝas en malforteco. (2 Korintanoj 
12:9) 

Ni perfektiĝas nun per tio, kion ni trapasas. 

Estas kiam kristanoj reviviĝos kiel infanoj de Dio, ke ili plene perfektiĝos (kp. Efesanoj 4:13; Hebreoj 
11:40). 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

5.  Kial Dio Faris VIN? 

Kio estas via celo? 

VI ne estas la sama kiel iu ajn alia. La Biblio instruas, ke "ne ĉiuj membroj havas la saman funkcion ... 
individue ... Dio metis la membrojn, ĉiun el ili, en la korpon, kiel Li volis" (Romanoj 12:4-5, 1 Korintanoj 
12:18) . 

Do, vi estas malsama. Via destino estas unika kaj grava. Via vivo havas signifon. 

Kio estas la biblia signifo de via vivo? 

Kiu vi estas? 

VI estas tiu, kiu povas doni amon en unika maniero. 

Kaj tion vi povos eterne fari. 

En la mezo de la lasta jarcento, la Eklezio de Dio (Sepa Tago) publikigis: 

La kristano vivas ne nur por hodiaŭ; li antaŭvidas pli bonan morgaŭon. (Kion Kredas la Eklezio de 
Dio. La Biblia Advocato kaj Heroldo de la Venanta Regno. 3-a de oktobro 1949, p. 7) 

Sed kristano ne simple antaŭvidas pli bonan morgaŭon. Vera kristano konstruas karakteron nun per la 
provoj, ŝancoj kaj provoj en la vivo (kp. Romanoj 5:1-4), kiuj helpos al la kristano povi persone kontribui 
al la "pli bona morgaŭ". 

Finfine Dio havas specialajn planojn por VI persone. 

Dio faris vin doni amon laŭ via propra maniero (kp. 1 Korintanoj 12:20-13:10). 

Sed kiel? 

Esence, nun vivante per fido kaj obeemo al Dio en ĉi tiu vivo. 

Estante obeemaj, farante bibliajn elektojn, havante fidon, praktikante amon kaj eltenante ĝis la fino, 
kristanoj ne nur konstruos karakteron sed faros eternecon pli bona por si mem kaj aliaj. 

Koncerne la fido, ĉar la ekzisto de Dio estas fakto (kp. Romanoj 1:20; vidu ankaŭ la senpagan libron, 
haveblan ĉe ccog.org, Ĉu la Ekzisto de Dio estas Logika?), ne necesas fido por kredi, ke ekzistas Dio. Eĉ la 
demonoj kredas kaj tremas (Jakobo 2:19). Tamen necesas fido por fidi, kredi kaj obei Dion. Tio estas 
parto de la "mistero de fido" (kp. 1 Timoteo 3:9; pli pri fido troveblas en la senpaga libreto, disponebla 
interrete ĉe ccog.org, Fido por tiuj, kiujn Dio vokis kaj elektis ). 

Dio donas Sian Sanktan Spiriton al tiuj, kiuj “ obeas Lin” (Agoj 5:32). Tio, la Spirito de Dio, estas kio faras 
oni vera kristano (Romanoj 8:9-11). 
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Kristanoj, mem, poste estos ŝanĝitaj kaj perfektigitaj ĉe la unua resurekto (1 Korintanoj 15:50-54; 
Revelacio 20:5-6) por helpi doni amon kaj efektive plibonigi eternecon. Ĉi tiu resurekto koincidas kun la 
sepa kaj lasta trumpeto (1 Korintanoj 15:52), kiu estas la tempo, kiam parto de la mistero de Dio estos 
finita (Apokalipso 10:7). 

La apostolo Paŭlo nomis la ŝanĝon mem "mistero" (1 Korintanoj 15:51). 

Tiuj, kiuj estas nuntempe nekristanoj, havos ĉi tiun ŝancon por ŝanĝi post kiam ili poste reviviĝos (vidu 
ankaŭ la senpagan libron, interrete ĉe ccog.org, Universala OFERTO de Savo, Apokatastazo: Ĉu Dio povas 
savi la perditajn en estonta epoko? Centoj? de skribaĵoj malkaŝas la planon de Dio de savo ). 

Faru Bonon 

Dio estas bona (Marko 10:18; Psalmo 143:10) kaj faras tion, kio estas ĝusta (kp. Genezo 18:25). 

Dio ankaŭ volas, ke ni faru bonon, kiel ĉi tio plaĉas al Li (Psalmo 34:14; Hebreoj 13:16). 

19 Vi estas granda per konsilo kaj potenca per laboro, cxar viaj okuloj estas malfermitaj al cxiuj 
vojoj de la homidoj, por doni cxiun laux lia konduto kaj laux la frukto de liaj agoj. (Jeremia 32:19) 

9 Kaj ni ne laciĝu dum la bonfarado, ĉar ni rikoltos ĝustatempe, se ni ne malkuraĝiĝos. 10 Tial, laŭ 
la okazo, ni faru bonon al ĉiuj , precipe al tiuj, kiuj estas el la familio de fido. (Galatoj 6:9-10) 

5 … Dio, 6 kiu “redonos al ĉiu laŭ siaj faroj”: 7 eternan vivon al tiuj, kiuj per pacienco en bonfarado 
serĉas gloron, honoron kaj senmortecon; (Romanoj 2:5-7) 

Dio volas bonon por vi kaj se vi vere amas kaj "obeas Lin" (Agoj 5:32; Hebreoj 5:9), tiel ĉio rezultos 
(Romanoj 8:28). 

Rimarku la jenon: 

24 Nenio estas pli bona por homo, ol ke li manĝu kaj trinku, kaj ke lia animo ĝuu bonon en sia 
laboro. Ankaŭ ĉi tio, mi vidis, estis el la mano de Dio. ( Eklezio 2:24 ) 

12 Mi scias, ke nenio estas pli bona por ili, ol gxoji kaj fari bonon en ilia vivo; 13 kaj ankaux ke cxiu 
mangxu kaj trinku kaj gxuu la bonon de sia tuta laboro, tio estas donaco de Dio. 14 Mi scias, ke 
cxio, kion Dio faros, gxis eterne. ( Eklezio 3:12-14 ) 

Ĉi-supra estas vera, esence ĉar esti produktiva en laboro celas plibonigi aferojn. Kaj homoj devus ĝui esti 
produktivaj. 

Krome, la plano de Dio konsideras tion, kio okazis al vi. Rimarku malnovtestamentajn instruojn rilatajn al 
tio: 

11 La decido de la Eternulo restas eterne, La planoj de Lia koro por ĉiuj generacioj. 12 Feliĉa estas 

la nacio, kies Dio estas la ETERNULO , La popolo, kiun Li elektis kiel Sian heredaĵon. 13 La ETERNULO 

rigardas el la cxielo; Li vidas ĉiujn homidojn. 14 De la loko de Sia logxado Li rigardas cxiujn 
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logxantojn de la tero; 15 Li formas iliajn korojn unuope; Li konsideras ĉiujn iliajn verkojn . 

(Psalmo 33:11-15) 

1 Cxar cxion cxi tion mi pripensis en mia koro, por ke mi cxion rakontu:ke la virtulo kaj la sagxulo 
kaj iliaj faroj estas en la mano de Dio. (Eklezio 9:1a) 

9 La koro de homo planas lian vojon, Sed la ETERNULO direktas liajn paŝojn. (Proverboj 16:9) 

24 De la ETERNULO estas la pasxoj de homo ; Kiel do homo povas kompreni sian propran vojon? 
(Proverboj 20:24) 

73 Viaj manoj min kreis kaj formis; (Psalmo 119:73) 

17 ... “Dio juĝos virtulon kaj malvirtulon, Ĉar estas tempo tie por ĉiu celo kaj por ĉiu laboro.” ( 
Eklezio 3:17 ) 

Rimarku, nun, paŝojn en la Nova Testamento: 

11 Sed la unu sama Spirito agas en ĉiuj ĉi aferoj, dividante aparte al ĉiu, kiel Dio mem volas. … 27 

Nun vi estas la korpo de Kristo, kaj vi ĉiuj estas unuopaj membroj. (1 Korintanoj 12:11, 27, AFV) 

7 Ne trompiĝu, Dio ne estas mokita; cxar kion ajn homo semas, tion li ankaux rikoltos. 8 Ĉar kiu 
semas al sia karno, tiu el la karno rikoltos putrecon; sed kiu semas al la Spirito, tiu rikoltos el la 
Spirito eternan vivon. (Galatoj 6:7-8) 

10 Ĉar Dio ne estas maljusta forgesi vian laboron kaj laboron de amo, kiujn vi montris al Lia 
nomo... (Hebreoj 6:10) 

Dio havas planon por ĈIUJ! Tio inkluzivas VIN INDIVIDUE ĉu vi estas vokita en ĉi tiu epoko aŭ ne. Kaj Li 
konsideras ĈIUJN VIAJ VERKOJN. 

Ĉio, kion vi travivis, ĉio, kion vi suferis, ĉio, kion vi plenumis, ktp., preparas VIN por plibonigi la eternecon 
(krom se vi finfine rifuzos subteni la Regnon de Dio). Ĉio, kion vi travivis, preparis vin por la voko kaj 
laboro, kiun Dio havas por vi! VI povos doni en unika maniero kaj helpi plibonigi eternecon! 

La Biblio mencias, ke same kiel la korpo havas partojn kiel manojn kaj okulojn kaj partojn por flari, aŭdi 
kaj aliajn aferojn (1 Korintanoj 12:12-26), ni ĉiuj havas nian unikan parton en la eterna plano, kiun Dio 
havas. Jes, via rolo povus esti tute malsama ol la aliaj miliardoj da homoj—ne pensu, ke Dio ne havas 
veran planon por VI. 

Krome, vi respondecas pri tio, kion vi faras (Romanoj 14:12). Dio juĝos laŭ tio, kion vi faras ( Eklezio 
12:14 ; Apokalipso 20:12 ) same kiel kion vi malsukcesas fari (Mateo 25:24-30). Ju pli vi faras tion, kion vi 
devus fari, des pli vi faros eternecon pli bona por vi mem kaj aliaj. Ju pli vi ne faras tion, kion vi ne devus 
fari, vi faros eternecon pli bona por vi mem kaj aliaj. Dio estas justa juĝisto (2 Timoteo 4:8). 

La Biblio instruas, ke ni estos rekompencitaj laŭ niaj faroj (Mateo 16: 2 7; Romanoj 2:6; Proverboj 24:12; 
Jeremia 17:10; Apokalipso 22:12)! Kaj ni povos helpi pli da homoj pro tio (kp. Luk 19:15-19). La Biblio 
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diras, ke post la morto, niaj laboroj sekvas nin (kp. Apokalipso 14:13)—kio esence signifas, ke tio, kion ni 
lernis kaj evoluigis dum fiziko, formos kiel ni povos doni kaj labori tra la eterneco. 

Ĉio, kion Dio faris, Li havis kialon (Ezekiel 14:23). Inkluzive de la longeco de nia vivo, kiu kutime estas 
mistero por ni (kp. Eklezio 9:12). 

"Havu fidon al Dio" (Marko 11:22) ĉar Li havas mirindajn kialojn por ĉio, kion Li faras—eĉ kiam ĝi ne ĉiam 
ŝajnas al ni tiel (kp. Hebreoj 12:11; Romanoj 8:28). 

Multaj erare juĝis Dion surbaze de siaj propraj konkludoj, tamen la Biblio ankaŭ instruas: 

5 Tial juĝu nenion antaŭ la tempo , ĝis venos la Sinjoro, kiu kaj ellumigos la kaŝitajn aferojn de 
mallumo kaj malkaŝos la konsilojn de la koroj. Tiam la laŭdo de ĉiu venos de Dio. (1 Korintanoj 
4:5) 

Kelkaj aferoj estis kaŝitaj. Ni ankaŭ ne scias ĉion pri iu ajn homo. 

Ĉiuj homoj ne estas samaj. Dio havas individuan planon por ĉiu el ni (1 Korintanoj 12:4-12). 

Dio laboras kun ĉiuj, por ke ĉiu el ni havu nian parton en la eterneco! Kiel la Skribo instruas: 

17 La faro de justeco estos paco, Kaj la efiko de justeco, trankvilo kaj certigo eterne. ( Jesaja 32:17 
) 

11 Vi montros al mi la vojon de la vivo; En Via ĉeesto estas pleneco de ĝojo; Dekstre de Via estas 
plezuroj eterne. (Psalmo 16:11) 

Paco kaj plezuroj por ĉiam. Pli bona eterneco! 

Kio estas io, kion VI FARU? 

11 Venu, infanoj, aŭskultu min; Mi instruos al vi la timon antaŭ la Eternulo. 12 Kiu estas la homo, 
kiu deziras vivon Kaj amas multajn tagojn, Por vidi bonon? 13 Gardu vian langon kontraux 
malbono, Kaj viajn lipojn kontraux malverajxoj. 14 Foriru de malbono kaj faru bonon; Serĉu pacon 
kaj persekutu ĝin. (Psalmo 34:11-14) 

3 Fidu la Eternulon kaj faru bonon; Loĝu en la tero, kaj manĝu Lia fideleco. 4 Ĝuu vin ankaŭ en la 
Eternulo, Kaj Li donos al vi la dezirojn de via koro. (Psalmo 37:3-4) 

FARU BON! FIDU DION. 

Kion ĉio ĉi signifas? 

Ĝi signifas, ke Dio kreis tion, kion Li faris, por ke Lia kreaĵo povu fari bonon. 

Aŭ pli specife, Dio kreis ĉion, kion Li faris, por ke eterneco estu pli bona! 
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Ĉu tio ne estas bonega? 

3 … Grandaj kaj mirindaj estas Viaj faroj, Sinjoro, la Plejpotenca! (Apokalipso 15:3) 

19 Ho, kiel granda estas Via boneco, kiun Vi metis por tiuj, kiuj Vin timas, kiun Vi pretigis por tiuj, 
kiuj Vin fidas, Antaŭ la homidoj! (Psalmo 31:19) 

La boneco de Dio estas granda pro tio, kion Li preparis por ke ni venos. 

En Hebreoj 11:4-12, komencante de Habel, ni lernas pri diversaj nomitaj de Dio en la Malnova 
Testamento. Kaj rilatante al ili, rimarku, kion instruas la sekvaj versoj: 

13 Ĉi tiuj ĉiuj mortis en fido, ne ricevinte la promesojn, sed vidinte ilin de malproksime, ili estis 
certigitaj pri ili, ĉirkaŭprenis ilin kaj konfesis, ke ili estas fremduloj kaj pilgrimantoj sur la tero. 14 

Ĉar tiuj, kiuj diras tiajn aferojn, deklaras klare, ke ili serĉas patrujon. 15 Kaj vere, se ili 
rememorigus tiun landon, el kiu ili eliris, ili havus okazon reveni. 16 Sed nun ili deziras pli bonan, 
tio estas, landon ĉielan. Tial Dio ne hontas esti nomata ilia Dio, cxar Li pretigis por ili urbon . 
(Hebreoj 11:13-16) 

Do almenaŭ ekde la tempo de Habel, homoj havis fidon, ke Dio havis planon por io pli bona, kaj ke Dio 
estas la Dio de tiuj, kiuj vere komprenis tion. La "urbo" estas Nova Jerusalemo, kiu malsupreniros sur la 
teron de la ĉielo (Apokalipso 21:2). 

La plano estas ke aferoj pliboniĝu. 

Konsideru la jenon el la Nova Testamento: 

17 Tial, kiu scias bonfari kaj ne faras , tiu estas peko. (Jakobo 4:17) 

Ĉu tio ne signifas, ke kristanoj devas fari bonon? 

Bonfari estas plibonigi aferojn. 

Fruaj Ekleziaj Verkistoj pri Bonfarado kaj Diigo 

Fruaj ekleziaj verkistoj havis iom da kompreno kaj donis indicojn pri la celo de la mistero de la plano de 
Dio. 

En la dua jarcento (p.K.) Polikarpo de Smyrna, kiu estis ordinita fare de unu aŭ pluraj el la originaj 
apostoloj, skribis: 

Ni estu fervoraj en la serĉado de tio, kio estas bona (Letero de Polikarpo al la Filipianoj, Ĉapitro 
6) 

Li {Jesuo} instruas ... por la frukto de la eterna rekompenco. (Polikarpo, Fragmentoj de Venkinto 
de Capua, sekcio 4) 
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Simile, Melito de Sardeso, kiu estis pli posta posteulo al Polikarpo, skribis: 

Li donis al vi menson dotitan per libereco; Li starigis antaŭ vi objektojn en granda nombro, por 
ke vi diferencigu la naturon de ĉiu afero kaj elektu por vi tion, kio estas bona; (Melito. A 
Discourse Which Was in the Presence of Antoninus Caesar. En Ante-Nicene Fathers de Roberts 
kaj Donaldson, Volumo 8, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), printado 1999, p. 755) 

Lerni fari bonon konstruas karakteron. Kiam ni elektas fari tion, kio estas bona, ni helpas plibonigi 
aferojn. 

Melito komprenis, ke Dio donis al homoj liberecon de elekto kaj ni devas elekti kio estas bona. Malgraŭ 
Adamo kaj Eva elektis malobei, kiu en esenco alportis sklavecon (kp. Romanoj 6:16-17), Melito klarigis: 

Sed la homo, kiu laŭ naturo kapablas ricevi bonon kaj malbonon kiel grundo de la tero kapablas 
ricevi semojn de ambaŭ flankoj, bonvenigis la malamikan kaj avidan konsiliston, kaj tuŝinte tiun 
arbon malobeis la ordonon, kaj malobeis Dion. (Melito. La Homilio Pri la Pasko de Melito, linio 
48) 

Melito ankaŭ komprenis, ke Jesuo estis parto de la plano liberigi nin el la sklaveco de peko: 

La mistero de la Pasko estas nova kaj malnova, eterna kaj tempa, koruptebla kaj neputreble, 
morta kaj senmorta... Nu, la vero de la afero estas, ke la mistero de la Sinjoro estas kaj malnova 
kaj nova... Ĉar estis per la voĉo de profetaĵo, ke la mistero de la Sinjoro estis proklamita. … Ĉi tiu 
estas tiu, kiu liberigis nin de sklaveco en liberon, de mallumo en lumon, de morto en vivon, de 
tiraneco en eternan regnon, kaj kiu faris nin nova pastraro, kaj speciala popolo por ĉiam. 
(Melito. La Homilio Pri la Pasko de Melito, linioj 2 ,58,61,68 ) 

Jes, la regno estas eterne, por eterne. Kaj estis per la mistero de profetado—profecioj kiuj ne estis 
komprenitaj tiel bone kiel ili devus esti de religiaj gvidantoj de la tempo de Jesuo—Jesuo estis proklamita 
antaŭ ol Li venis (por centoj da tiuj profetaĵoj, kontrolu la senpagan libron, rete ĉe www.ccog.org titolita: 
Pruvo, ke Jesuo estas la Mesio ). Alia mistero asociita kun la Pasko estas, ke Jesuo rompis panon kaj donis 
al ĉiu el la disĉiploj unikan pecon (kp. Luk 24:30), kiu, por tiuj, kiuj ĝuste observas la kristanan Paskon 
(kiu foje estas nomata Eŭkaristio), helpas hodiaŭ. montru, ke Dio havas ion unikan por ĉiu el ni kaj ni ĉiuj 
estas specialaj homoj. 

Ireneo de Lyon asertis estinti instruita fare de Polikarpo de Smyrna. Ireneo skribis ke kristanoj havas "la 
esperon de la resurekto al eterneco" (Ireneo. Kontraŭ Herezoj, Libro IV, Ĉapitro 18, para 5). Kaj jes, 
resurektitaj kristanoj vivos tra la eterneco. 

La Psalmoj instruas: 

20 Vi, kiu montris al mi grandajn kaj severajn mizerojn, Revivigos min Kaj revenigos min el la 
profundo de la tero. 21 Vi pligrandigos mian grandecon Kaj konsolos min cxirkauxe. (Psalmo 
71:20-21) 

Post la resurekto (ankaŭ nomata revivigo) Dio pliigos la grandecon de Siaj servantoj. 
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Kiom do? 

Jesuo citis la "vi estas Dioj" (Johano 10:34) parto de Psalmo 82:6 kiu estas instruo rilata al finfina diigo al 
tiuj kiuj volos vivi la vojon de Dio. 

Ireneo ankaŭ instruis tion: 

... ekzistas neniu alia nomata Dio per la Skriboj krom la Patro de ĉiuj, kaj la Filo, kaj tiuj, kiuj 
posedas la adopton (Ireneo. Adversus ). haereses , Libro IV, Antaŭparolo, Verso 4) 

“Mi diris: Vi ĉiuj estas filoj de la Plejaltulo kaj dioj; sed vi mortos kiel homoj.” Li sendube diras 
tiujn vortojn al tiuj, kiuj ne ricevis la donacon de adopto, sed kiuj malestimas la enkarniĝon de la 
pura generacio de la Vorto de Dio, fraŭdas homan naturon de promocio al Dio, kaj pruvas sin 
nedankemaj al la Vorto de Dio, kiu. farigxis karno por ili. Ĉar por tio la Vorto de Dio fariĝis homo, 
kaj Tiu, kiu estis la Filo de Dio, fariĝis Filo de homo, por ke la homo, preninte en la Vorton, kaj 
ricevinte la adopton, fariĝu Filo de Dio. . Ĉar per neniu alia maniero ni povus atingi neputrecon 
kaj senmortecon, krom se ni estus kunigitaj al neputreco kaj senmorteco. Ireneo. Adversus 
haereses , Libro III, Ĉapitro 19, Verso 1). 

La Apostolo Johano skribis: 

2 Amataj, nun ni estas filoj de Dio, kaj tio, kio ni estos, ankoraû ne estas elmontrita; ni scias, ke se 
montriĝos, ni estos similaj al li, ĉar ni vidos lin tia, kia li estas. (1 Johano 3:2, Darby Bible 
Translation) 

Ĉar Jesuo ankoraŭ ne revenis, kristanoj ankoraŭ ne ŝanĝiĝis por esti kiel Li—sed esti tiel ŝanĝita estas 
parto de la plano (kp. 1 Korintanoj 15:50-53). Estas ankoraŭ iu mistero koncerne kiel ni aspektos (1 
Korintanoj 13:12), sed la plano de Dio implikas diigon (Romanoj 8:29; Agoj 17:29; Mateo 5:48; Efesanoj 
3:14-19; Malaĥia 2). :15). 

En la frua dua jarcento, Ignaco de Antioĥio skribis: 

Ĉar ne estas mia deziro agi al vi kiel homoplaĉa, sed kiel plaĉi al Dio, kiel ankaŭ vi plaĉas al Li. Ĉar 
mi neniam havos tian [alian] ŝancon atingi Dion ... rajtigitan al la honoro de pli bona laboro ... 
Estas bone starigi de la mondo al Dio, por ke mi releviĝu al Li. ... Permesu al mi fariĝi manĝaĵo 
por la sovaĝaj bestoj, per kies ilo estos donite al mi atingi Dion ... Mi deziras la trinkaĵon de Dio, 
nome Lian sangon, kiu estas nekoruptebla amo kaj eterna vivo. (Ignaco. Letero al la Romanoj, 
Ĉapitroj 2,4). 

Li estas la pordo de la Patro, per kiu eniras Abraham, kaj Isaak, kaj Jakob, kaj la profetoj, kaj la 
apostoloj, kaj la Eklezio. Ĉiuj ĉi havas kiel celon la atingon de la unueco de Dio (Ignaco. Letero al 
la Romanoj, Ĉapitro 9). 

Do, Ignaco instruis ke la celo por la popolo de Dio estas diigo kaj fari pli bonan, eternan, laboron. 

Poste en la dua jarcento, Teofilo de Antioĥio skribis: 
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Al tiuj, kiuj per pacienco en bonfarado serĉas senmortecon, Li donos eternan vivon, ĝojon, 
pacon, ripozon kaj abundon da bonaĵoj, kiujn nek okulo vidis, nek orelo aŭdis, nek eniris en la 
koron de homo. gravedi. (Teofilo. Al Autolycus, Libro I, Ĉapitro 14) 

Tial ankaŭ, kiam la homo estis formita en ĉi tiu mondo, estas mistike skribita en Genezo, kvazaŭ 
li estus dufoje metita en Paradizon; tiel ke la unu plenumigxis, kiam li estis tien metita, kaj la dua 
plenumigxos post la relevigxo kaj jugxo. Ĉar same kiel vazo, kiam ĝi estas formita, ĝi havas ian 
difekton, estas reformita aŭ refarita, por ke ĝi fariĝu nova kaj tuta; tiel ankaŭ okazas al la homo 
per morto. Ĉar iel aŭ alie li estas disrompita, por ke li releviĝu tute en la releviĝo; Mi volas diri 
senmakula, kaj justa, kaj senmorta. ... 

Ĉar se Li farus lin senmorta de la komenco, Li farus lin Dio ... tiel ke se li kliniĝus al la aferoj de 
senmorteco, observante la ordonon de Dio, li ricevus de Li kiel rekompencon senmortecon, kaj 
fariĝus; Dio ... Ĉar Dio donis al ni leĝon kaj sanktajn ordonojn; kaj ĉiu, kiu konservas ĉi tiujn, 
povas esti savita, kaj, akirante la resurekton, povas heredi senkoruptecon (Teofilo el Antioĥio. Al 
Autolycus, Libro 2, Ĉapitroj 26, 27, p. 105). 

kiu agas juste, tiu eskapos de la eternaj punoj, kaj estos rigardata inda je la eterna vivo de Dio. 
(Teofilo. Al Autolycus, Libro II, Ĉapitro 34) 

Sed tiuj, kiuj adoras la eternan Dion, Ili heredos eternan vivon, (Teofilo. Al Autolycus, Libro II, 
Ĉapitro 36) 

Kaj ni lernis sanktan legxon; sed ni havas kiel leĝdonanton Tiun, kiu estas vere Dio, kiu instruas 
nin agi juste kaj esti piaj kaj fari bonon. (Teofilo. Al Autolycus, Libro III, Ĉapitro 9) 

Do, Teofilo instruis diigon kaj bonfaradon por tiuj, kiuj estis veraj kristanoj. 

En la tria jarcento, la katolika sanktulo kaj Episkopo Hippolytus de Romo skribis: 

La Patro de la senmorteco sendis la senmortan Filon kaj Vorton en la mondon, kiu venis al la 
homo, por lavi lin per akvo kaj la Spirito; kaj Li, naskante nin denove al senkoruptiĝo de animo 
kaj korpo, enspiris en ni la spiron (spiriton) de vivo, kaj surhavis nin per neputrebla panoplio. Se 
do la homo fariĝis senmorta, li ankaŭ estos Dio. Kaj se li fariĝas Dio per akvo kaj la Sankta Spirito 
post la regenerado de la tavolo, li estas trovita kiel ankaŭ kunheredanto kun Kristo post la 
releviĝo el la mortintoj (Hipolito. La Diskurso pri la Sankta Teofanio, Ĉapitro 8).  

Ĉar, progresante en virto, kaj atingante pli bonajn aferojn, "atingante la antaŭajn aferojn," 
{Filipianoj 3:13, KJV} laŭ la vorto de la beata Paŭlo, ni ĉiam altiĝas al la pli alta beleco. Mi tamen 
volas diri, kompreneble, spiritan belecon, por ke ankaŭ al ni oni diru poste: "La Reĝo tre deziris 
vian belecon." (Hipolito. Fragmentoj el la Bibliaj Komentaĵoj de Hippolito) 

Tiel, Hippolito instruis diigon kaj ke kristanoj, progresante en virto, atingas pli bonajn aferojn. 

En la 4 -a jarcento, la greko-romia sanktulo kaj episkopo Ambrozio de Milano instruis: 
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Tiam Virgulino gravediĝis, kaj la Vorto fariĝis karno, por ke karno fariĝu Dio (Ambrozio el Milano. 
Pri Virguleco (Libro I, Ĉapitro 11). 

En la 4 -a jarcento, la greko-ortodoksa sanktulo kaj episkopo Johano Krizostomo skribis: 

... la homo povas fariĝi Dio, kaj infano de Dio. Ĉar ni legas: "Mi diris: Vi estas dioj, kaj vi ĉiuj estas 
filoj de la Plejaltulo" (Johano Krizostomo. Homilio 32 pri la Agoj de la Apostoloj). 

Diigo estis komprenita kiel celo por homoj ekde almenaŭ la tempo de Jesuo. 

Mistero de Raso? 

Homoj venas en diversaj koloroj, formoj kaj aspektoj. 

Neniu raso estas pli alta ol iu alia raso. 

Multaj homoj vivas en landoj kie ilia raso dominas. Ili lernas diversajn lecionojn. 

Kelkaj homoj vivas en landoj kie ilia raso estas tre diskriminaciata. Ili lernas diversajn lecionojn. 

Iuj estas miksaĵo de pli ol unu raso. Ili lernas diversajn lecionojn. 

Iuj homoj vivas en landoj pli akceptantaj plurajn rasojn. Ili lernas diversajn lecionojn. 

Kaj estas variaĵoj inter tiuj scenaroj, kiuj parte rezultigas lernadon de diversaj lecionoj. 

Ni ĉiuj devenis de Adamo kaj Eva (Genezo 3:20), kaj poste de la posteuloj de la filo de Noa kaj iliaj 
edzinoj. 

Dum estis hominidoj de diversaj specoj antaŭ Adamo kaj Eva, ĉiuj modernaj homoj devenis de Adamo 
kaj Eva—do, jes, ni ĉiuj estas parto de la homa raso, de la familio de Adamo kaj Eva. 

La Nova Testamento mencias "misteron inter la nacianoj" (Kolosanoj 1:27). 

La unua loko, kiun ni renkontas la esprimon Gentiles, estas en Genezo 10 kie kiu montras ke post la 
inundo, la infanoj de Noa havis infanojn kaj moviĝis al malsamaj lokoj kaj estis la prapatroj de la 
malsamaj rasoj kaj multaj etnoj. 

De savperspektivo, ekzistas neniu diferenco inter judo aŭ naciano, hebreido aŭ ne-israelido (Kolosanoj 
3:9-11), "ĉar ne ekzistas partieco kun Dio" (Romanoj 2:11). "Ili venos el la oriento kaj el okcidento, el la 
nordo kaj el sudo, kaj sidiĝos en la regno de Dio" (Luko 13:29). 

Dirite, kial la varioj? 

Nu, tio tendencas rezultigi homojn havantajn malsamajn spertojn. 

Sed kio pri individuoj, ne nur aroj da homoj? 
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La plano de Dio konsideras ĈIUJN viajn individuajn spertojn ( Galatoj 6:7-8; Hebreoj 6:10; Psalmo 33:11-
15 ). 

La Biblio mencias, ke same kiel la korpo havas partojn kiel manoj kaj okuloj kaj partoj por flari, aŭdado 
kaj aliaj aferoj, ĉio en la korpo havas rolon: 

14 Ĉar efektive la korpo estas ne unu membro, sed multaj. 

15 Se la piedo dirus: Ĉar mi ne estas mano, mi ne estas el la korpo, ĉu do ne estas el la korpo? 16 
Kaj se la orelo diros: Ĉar mi ne estas okulo, mi ne estas el la korpo, ĉu do ne estas el la korpo? 17 

Se la tuta korpo estus okulo, kie estus la aŭdado? Se la tuto estus aŭdante, kie estus la odoro? 18 

Sed nun Dio metis la membrojn, ĉiun el ili, en la korpon, kiel Li volis. 19 Kaj se ili ĉiuj estus unu 
membro, kie estus la korpo? 

20 Sed nun ja estas multaj membroj, tamen unu korpo. 21 Kaj la okulo ne povas diri al la mano: Mi 
ne bezonas vin; nek denove la kapon al la piedoj: "Mi ne bezonas vin." 22 Ne, pli ĝuste, tiuj 
membroj de la korpo, kiuj ŝajnas esti pli malfortaj, estas necesaj. 23 Kaj tiujn membrojn de la 
korpo, kiujn ni opinias malpli honorindaj, al tiuj ni donas pli grandan honoron; kaj niaj 
neprezenteblaj partoj havas pli grandan modestecon, 24 sed niaj prezenteblaj partoj ne bezonas. 
Sed Dio kunmetis la korpon, doninte pli grandan honoron al tiu parto, al kiu ĝi mankas, 25 por ke 
ne estu skismo en la korpo, sed ke la membroj havu la saman zorgon unu pri la alia. (1 
Korintanoj 12:14-26) 

Rimarku, ke unu el la kialoj por havi diferencojn estas por ke ni povu havi la saman zorgon pri alia - tio 
signifas, ke diferencoj celas helpi nin doni amon en malsamaj manieroj. 

Nun, iuj povas diri, ke estas pli malfacile vivi se vi estas certa raso, alteco, pli malforta, ktp. 

Kaj iel tio estas vera. 

Tamen tio estas parto de la plano: 

27 Sed Dio elektis la malsagxajxojn de la mondo, por hontigi la sagxulojn, kaj Dio elektis la 
malfortajxojn de la mondo, por hontigi la potencajn; (1 Korintanoj 1:27) 

Dio faris homojn de diversaj koloroj, formoj, ktp. por esti parto de la unu korpo (Romanoj 12:4-5; 1 
Korintanoj 12:12-14). 

Ĉiuj havos ŝancon por savo. 

Ĉiuj, kiuj akceptas tiun oferton, povos doni amon en unika maniero por igi eternecon pli bona por si 
mem kaj por ĉiuj aliaj—havado de malsamaj rasoj, etnoj kaj aspektoj en ĉi tiu epoko kontribuos al la 
venonta aĝo de eterneco pli bona ol ĝi alie farus. havas. 

Laboro por Fari Bonon 
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Salomono skribis, ke homoj devas konsideri la laboron de Dio ( Eklezio 7:13 ). Multaj homoj ne 
komprenas la laboron de Dio aŭ konsideras ĝin sufiĉe bone--sed ili devus (kp. Mateo 6:33). Estas laboro 
farenda nun por subteni (Mateo 24:14, 28:19-20; Romanoj 9:28; 2 Korintanoj 9:6-8; Apokalipso 3:7-10). 
Kaj tio estas bone fari (kp. 2 Korintanoj 9:6-14; Apokalipso 3:7-13). 

Pli ol dudek fojojn (NKJV) la Biblio specife diras "fari bonon". Ni faras bonon laborante por helpi aliajn. Ni 
faras bonon amante Dion kaj niajn proksimulojn (Mateo 22:37-39)—aliajn homojn. 

Kristanoj devas subteni la laboron de Dio por atingi aliajn (Mateo 24:14, 28:19-20; Romanoj 10:15, 
15:26-27). 

La celo de laboro estas plibonigi aferojn: 

5 La planoj de la diligentuloj kondukas certe al abundo, (Proverboj 21:5a) 

23 En ĉiu laboro estas profito, (Proverboj 14:23) 

23 En ĉiu laboro estas avantaĝo (Proverboj 14:23, Young's Literal Translation) 

Laborado devus doni avantaĝon (avantaĝon) al ĉiuj. 

La Apostolo Paŭlo skribis: 

12 Tial, mia amato, kiel vi ĉiam obeis, ne nur en mia ĉeesto, sed nun des pli en mia foresto, faru 
vian propran savon kun timo kaj tremo; 13 Çar estas Dio, kiu agas en vi kaj la volon kaj la faron 
pro Sia bonvolo. (Filipoj 2:12-13) 

Ni devas labori por la bona plezuro de Dio—kio estas pliigi amon kaj plibonigi eternecon. 

Dio havas laboron por ĉiu el ni: 

15 Vi vokos, kaj Mi respondos al Vi; La faron de Viaj manoj vi dezirus. (Ijob 14:15) 

Ankaŭ VI estas la verko de la manoj de Dio! Li havas planon por vi kaj ĝi implikas vin fari laboron por 
helpi plibonigi eternecon. 

Verkistino Maria Popova faris la sekvan observon: 

La mistero de tio, kio faras vin kaj vian infanan memon la sama homo malgraŭ vivdaŭro de 
ŝanĝoj, estas finfine unu el la plej interesaj demandoj de filozofio. (Popova M. Grace Paley pri la 
Arto Maljuniĝi. Brain Pickings, septembro 3, 2015) 

Dum tio estas mistero por multaj, ĝi ne estas mistero por Dio. Dio laboras kun ni ĉiuj por helpi nin esti la 
plej bonaj, kiujn ni povas esti. Same kiel helpi aliajn. 

Konsideru, ke la kialo por inventi aferojn kutime estas plibonigi aferojn. 
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La kialo, ke Dio "inventis" homojn estis plibonigi eternecon. 

Paul kaj Barnabas deklaris: 

18 Konataj de Dio de eterne estas ĉiuj Liaj faroj. (Agoj 15:18) 

Dio kreis homojn kaj metis ilin sur ĉi tiun teron kiel parton de Sia plano por bona laboro: 

8 Ĉar per graco vi saviĝis per fido, kaj tio ne per vi mem; gxi estas la donaco de Dio, 9 ne el faroj, 
por ke iu ne fanfaronu. 10 Çar ni estas Lia faro, kreitaj en Kristo Jesuo por bonaj faroj, kiujn Dio 
pretigis antaûe, por ke ni iradu en ili. (Efesanoj 2:8-10) 

Ĉiuj homoj? 

Ĉiuj, kiuj akceptas la planon de Dio, faros eternecon pli bona. Kaj tio estos ĉiuj, kiuj iam vivis krom la 
nekorekteble malvirtuloj (por pliaj detaloj pri tio, kontrolu nian senpagan interretan libron: Universala 
OFERTO de Savo, Apokatastazo: Ĉu Dio povas savi la perditajn en estonta epoko? Centoj da skribaĵoj 
malkaŝas la planon de Dio pri savo ). 

Jesuo deklaris, ke estas loko por ĉiu el ni: 

1 Ne maltrankviliĝu viaj koroj. Vi kredas je Dio; kredu ankaŭ al Mi. 2 En la domo de mia Patro 
estas multaj cxambroj. Se ne estus tiel, ĉu mi estus dirinta al vi, ke mi foriras, por prepari lokon 
por vi? 3 Kaj se Mi iros kaj preparos por vi lokon, Mi revenos kaj akceptos vin antaux Mia vizagxo, 
por ke vi ankaux estu tie, kie Mi estas. (Johano 14:1-3, BSB) 

Loko por VI signifas, ke Jesuo promesas lokon, kiu estos plej bona por vi. Por viaj kapabloj. Ne zorgu, ke 
vi ne povas esti feliĉa kaj kontribuanta membro de la Regno de Dio. Dio estas fidela fini la laboron, kiun 
Li komencis en vi (kp. Filipianoj 1:6). 

La plano de Dio por homoj daŭros eterne: 

14 Mi scias, ke cxio, kion Dio faros, gxis eterne. ( Eklezio 3:14 ) 

La Biblio montras, ke Jesuo mem venis por plibonigi la aferojn: 

6 ... Li ankaŭ estas Peranto de pli bona interligo, kiu estis starigita sur pli bonaj promesoj. 
(Hebreoj 8:6) 

Kristanoj havas esperon por la pli bona—kaj ĉi tio devus esti konsola: 

19 ... estas la enkonduko de pli bona espero, per kiu ni alproksimiĝas al Dio. (Hebreoj 7:19) 

13 Sed mi ne volas, ke vi estu malkleraj, fratoj, pri tiuj, kiuj endormigxis, por ke vi ne malgxoju kiel 
aliaj, kiuj ne havas esperon. 14 Ĉar se ni kredas, ke Jesuo mortis kaj releviĝis, tiel same Dio 
kunportos tiujn, kiuj dormas en Jesuo. 
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15 Ĉar ĉi tion ni diras al vi per la vorto de la Sinjoro, ke ni, kiuj vivas kaj restas ĝis la alveno de la 
Sinjoro, neniel antaŭos la dormantojn. 16 Çar la Sinjoro mem malsupreniros el la çielo kun kriado, 
kun voço de arkian ȩlo, kaj kun la trumpeto de Dio. Kaj la mortintoj en Kristo leviĝos unue. 17 

Tiam ni, kiuj estas vivantaj kaj restintoj, estos kaptitaj kune kun ili en la nuboj, por renkonti la 
Eternulon en la aero. Kaj tiel ni ĉiam estos kun la Sinjoro. 18 Tial konsolu unu la alian per ĉi tiuj 
vortoj. (1 Tesalonikanoj 4:13-18) 

34 ... sciante vin mem havi pli bonan kaj daŭran posedaĵon. (Hebreoj 10:34, Berea Literal Bible) 

Dio kreis ĉion, kion Li faris, por ke eterneco estu pli bona. Pli bone estos eterne (kp Jeremia 32:38-41). 

Plibonigi la aferojn por ni plaĉas al Dio, kiu ankaŭ estas pli bona. Kaj jes, Dio povas plaĉi (kp. Hebreoj 
11:5, 13:16; 1 Petro 2:19-20) - ĉu tio ne estas pli bona ankaŭ por Dio? 

Dio kreis tion, kion Li faris, por ke eterneco estus pli bona. 

Tial Li kreis la universon kaj tial Li kreis virojn kaj virinojn. 

La plano de Dio inkluzivas ĉiujn, kiuj aŭskultos Lian vokon en ĉi tiu epoko (vidu ankaŭ: Ĉu Dio Vin Vokas?) 
kaj aliajn en la venonta tempo (vidu ankaŭ la senpagan retan libron: Universala OFERTO de Savo. 
Apokatastazo: Ĉu Dio povas savi la perditan en venonta epoko? Centoj da skribaĵoj malkaŝas la planon 
de savo de Di ). 

Kristanoj devas kompreni, ke ilia individua parto estas plibonigi eternecon. 

Sed ĉi tio DEVA esti farita laŭ Dio. 

12 Estas vojo, kiu sxajnas al homo gxusta, Sed gxia fino estas vojo de morto. (Proverboj 14:12; 
16:25) 

Estas homoj, kiuj pensas, ke ili plibonigas la mondon multmaniere. Kaj tiel longe kiel ĝi akordiĝas kun la 
vojoj de Dio, espereble ili estas. 

Tamen, estas homoj, kiuj pensas, ke ili plibonigas la mondon, kiam ili protestas favore al abortaj rajtoj 
kaj diversaj formoj de malmoraleco denuncataj de la Biblio. 

Estas homoj, kiuj pensas, ke ili plibonigas la mondon kiam ili reklamas paganajn praktikojn kiel bonajn. 

Bedaŭrinde, plej multaj homoj persvadas sin kaj fidas je la opinio de aliaj, pli malnovaj tradicioj, iliaj 
deziroj, kaj/aŭ ilia koro super la Biblio. Tamen, la Skribo avertas: 

9 Trompa estas super ĉio la koro, Kaj malvirta; Kiu povas scii ĝin? 10 Mi, la Eternulo, esploras la 
koron, Mi provas la menson, Por doni al cxiu laux lia konduto, Laux la frukto de liaj agoj. (Jeremia 
17:9-10) 

Ĉu vi havas koron, kiu volas fari aferojn laŭ Dio? 



57 
 

Ĉu vere? Ĉu vere? 

Espereble vi faras. 

Dum Dio volas, ke homoj faru bonon, tiuj kun trompemaj koroj ne faras tion: 

20 Kiu havas malbonan koron, tiu ne trovas bonon; Kaj kiu havas perversa lango, tiu falas en 
malbonon. (Proverboj 17:20) 

Eĉ kiam aferoj aspektas malfacilaj de fizika perspektivo, fidu Dion: 

9 Ho, timu la Eternulon, Liaj sanktuloj! Ne mankas al tiuj, kiuj Lin timas. 10 La leonidoj mankas kaj 
suferas malsaton; Sed al tiuj, kiuj serĉas la Eternulon, mankos io bonaĵo. (Psalmo 34:9-10) 

31 Tial ne maltrankviliĝu, dirante: Kion ni manĝu? aŭ 'Kion ni trinku?' aŭ 'Kion ni surmetu?' 32 Cxar 
post cxio cxi tio sercxas la nacianoj. Ĉar via ĉiela Patro scias, ke vi bezonas ĉion ĉi. 33 Sed serĉu 
unue la regnon de Dio kaj Lian justecon, kaj ĉio ĉi estos aldonita al vi. 34 Tial ne zorgu pri la 
morgaŭo, ĉar morgaŭ zorgos pri siaj aferoj. Sufiĉas por la tago ĝia propra problemo. (Mateo 
6:31-34) 

Por maksimumigi vian potencialon por vi mem kaj aliaj, fidu Dion kaj havu Lin kiel via decida konsilisto: 

5 Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne apogu vin sur via prudento; 6 Rekonu Lin en ĉiuj viaj 
vojoj, Kaj Li direktos viajn vojojn. 7 Ne estu sagxa antaux viaj propraj okuloj; Timu la Eternulon kaj 
foriru de malbono. 8 Tio estos sano por via karno Kaj forto por viaj ostoj. (Proverboj 3:5-8) 

Ne estu tiel saĝa en viaj propraj okuloj, ke vi ne plene fidos Dion. 

Vi estos pli bone fidi Dion. 

Laboru kaj subtenu la laboron de Dio por atingi aliajn. 
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6.  Estas Longdaŭra Plano 

Nun Dio estas "La Alta kaj Alta, Kiu loĝas eterne, kies nomo estas Sankta" (Jesaja 57:15). 

Kristanoj, kiel heredantoj de Dio nun kaj laŭvortaj filoj de Dio glorotaj kun Li en la proksima estonteco 
(Romanoj 8:16-17), finfine faros la samon. Kristanoj loĝos eternecon (kvankam, male al Dio, ni ĉiuj havos 
komencon). 

Dio mem havas longdistancan planon en menso: 

20 Ĉar la kreaĵo estis submetita al vaneco, ne volonte, sed pro Tiu, kiu ĝin submetis en espero; 21 

cxar ankaux la kreitaro mem estos savita el la sklaveco de putreco en la gloran liberecon de la 
filoj de Dio. 22 Ĉar ni scias, ke la tuta kreitaĵo ĝemas kaj laboras kune kun naskodoloroj ĝis nun. 23 

Ne nur tio, sed ankaŭ ni, kiuj havas la unuaaĵojn de la Spirito, eĉ ni mem ĝemas en ni mem, 
atendante la adopton, la elaĉeton de nia korpo. 24 Ĉar ni estis savitaj en ĉi tiu espero, sed espero, 
kiu estas vidata, ne estas espero; ĉar kial oni ankoraŭ esperas tion, kion li vidas? 25 Sed se ni 
esperas tion, kion ni ne vidas, ni atendas tion kun persisto. (Romanoj 8:20-25) 

Dio sciis, ke estos malfacilaĵoj ene de Lia kreaĵo, sed Li havas planon. 

Rimarku tri tradukojn de Jeremia 29:11: 

11 Ĉar Mi scias, kiajn intencojn Mi havas por vi, diras la Eternulo, por sukcesigi vin kaj ne 
malbonigi vin, por doni al vi esperon kaj estontecon. (Jeremia 29:11, NIV) 

11 Ĉar mi konas la pensojn, kiujn Mi pensas pri vi, diras la Sinjoro, pensojn pri paco, kaj ne pri 
aflikto, por doni al vi finon kaj paciencon. (Jeremia 29:11, Douay-Rheims) 

11 Ĉar Mi scias la planojn, kiujn Mi havas por vi, diras la Eternulo. “Ili estas planoj por bono kaj ne 
por katastrofo, por doni al vi estontecon kaj esperon. (Jeremia 29:11, New Living Translation) 

Iuj citas Jeremia 29:11 kiel pruvon, ke Dio havas planon por ili. Kaj dum Dio ja havas planon por ĉiuj, 
multaj emas ne konsideri tiun verson en kunteksto. 

Rimarku, kion la Biblio instruas: 

11 Çar Mi konas la pensojn, kiujn Mi havas rilate al vi, diras la Eternulo, pensojn pri paco kaj ne pri 
malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon. 12 Tiam vi vokos Min kaj iros kaj pregxos al Mi, 
kaj Mi vin auxskultos. 13 Kaj vi min sercxos kaj trovos, kiam vi sercxos Min per via tuta koro. 14 Mi 
estos trovita de vi, diras la Eternulo, kaj Mi revenigos vin el via kaptiteco; Mi kolektos vin el ĉiuj 
nacioj kaj el ĉiuj lokoj, kien Mi vin pelis, diras la Eternulo, kaj Mi venigos vin sur la lokon, el kiu 
Mi forkondukis vin. (Jeremia 29:11-14) 

Rimarku, ke la plano estis ekzilo. Esti fremdulo, esti pilgrimanto. Do, ni kredantoj ne miru, ke ni ne ĉiam 
taŭgas. Konsideru ankaŭ tion, kion skribis la apostolo Petro: 
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9 Sed vi estas generacio elektita, reĝa pastraro, sankta nacio, Lia propra popolo, por ke vi 
proklamu la laŭdojn de Tiu, kiu vokis vin el mallumo en Sian mirindan lumon; 10 kiuj iam ne estis 
popolo, sed nun estas popolo de Dio, kiuj ne akiris kompaton, sed nun akiris kompaton. 

11 Amataj, mi petas vin, kiel fremduloj kaj pilgrimantoj, detenu vin de karnaj voluptoj, kiuj militas 
kontraŭ la animo, 12 havante vian konduton honoran inter la nacianoj, por ke, kiam ili parolas 
kontraŭ vi kiel malbonfarantoj, ili povu, per viaj bonaj faroj, kiujn ili observas; gloru Dion en la 
tago de vizitado. (1 Petro 2:9-12) 

17 Çar venis la tempo, por komenci ju o̧n en la domo de Dio; kaj se ĝi komenciĝas ĉe ni unue, kio 
estos la fino de tiuj, kiuj ne obeas la evangelion de Dio? 18 Nun  " Se la virtulo apenaŭ estas 
savita, kie aperos la malpiulo kaj la pekulo?" (1 Petro 4:17-18) 

28 Kaj ni scias, ke cxio kunlaboras por bono al tiuj, kiuj amas Dion, al tiuj, kiuj estas vokitaj laux Lia 
intenco. (Romanoj 8:28) 

Kelkfoje ni konfuziĝas, sed konsideru la instruojn de la Skribo: 

24 Instruu min, kaj mi retenos; Faru al mi kompreni, en kio mi eraris. (Ijob 6:24) 

8 Ĉar Miaj pensoj ne estas viaj pensoj, Nek viaj vojoj estas Miaj vojoj, diras la Eternulo. 9 Ĉar kiel 
la ĉielo estas pli alta ol la tero, Tiel Miaj vojoj estas pli altaj ol viaj vojoj, Kaj Miaj pensoj ol viaj 
pensoj. (Jesaja 55:8-9) 

Kredu kaj komprenu, ke Dio havas planon kaj ne faras erarojn. Havu fidon (vidu ankaŭ nian senpagan 
retan libreton: Fido por tiuj, kiujn Dio vokis kaj elektis ). 

Vi estos pli bona pro tiuj malfacilaĵoj, se vi fidas Dion (Hebreoj 12:5-11; Proverboj 3:5-8). Kaj se vi estus 
vokitaj, elektitaj kaj fidelaj en ĉi tiu epoko (Apokalipso 17:14), vi regos sur la tero kiel reĝoj kaj pastroj 
(Apokalipso 5:10) kun Jesuo dum la jarmila aĝo (Apokalipso 20:4-6). . Vi povos instrui homojn la 
manieron vivi pli bone por helpi ilin en la jarmilo kaj la Lasta Granda Tago (kp. Jesaja 30:21). 

Komprenu, ke kaj la Patro kaj la Filo suferas pro pekoj de la homaro (kp. Genezo 6:5-6), krome per la 
sufero, kiun Jesuo entreprenis por morti pro niaj pekoj (kp. 1 Petro 4:1). Jesuo memvole metis sin tra ĉi 
tio (Joh 10:18), sed faris tion por plibonigi eternecon. 

Estas lecionoj, kiujn ni devas lerni en ĉi tiu vivo por konstrui la tipon de karaktero, kiu helpos nin 
plibonigi eternecon. 

1 Tial, pravigite per fido, ni havas pacon kun Dio per nia Sinjoro Jesuo Kristo, 2 per kiu ni ankaŭ 
havas aliron per fido al ĉi tiu graco, en kiu ni staras, kaj ĝojas en espero de la gloro de Dio. 3 Kaj 
ne nur tio, sed ankaŭ ni fieras pri afliktoj, sciante, ke aflikto produktas paciencon; 4 kaj persisto, 
karaktero; kaj karaktero, espero. (Romanoj 5:1-4) 

5 Sed ankaŭ pro tio, donante ĉian diligentecon, aldonu al via fido virton, al virto scion, 6 al scio 
sinregado, al sinregado persisteco, al persisto pieco, 7 al pieco frata bonkoreco, kaj al frata 
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boneco amo. . 8 Ĉar se ĉi tio estas via kaj abundas, vi estos nek senfrukta nek senfrukta en la scio 
de nia Sinjoro Jesuo Kristo. (2 Petro 1:5-8) 

Vi eble ne pensas, ke vi profitas de malfacilaĵoj kaj provoj, sed se vi estas kristano, vi devus. 

Rimarku ion, kion la forpasinta Herbert W. Armstrong skribis: 

KIAL la Kreinto Dio metis HOMON sur la teron? Por la finfina supera celo de Dio reprodukti sin -- 
rekrei sin, kvazaŭ per la supera celo krei la justan dian karakteron finfine en milionoj da 
sennombraj naskitaj kaj naskitaj infanoj, kiuj fariĝos Diaj estaĵoj, membroj de la Dio-familio. 
Homo estis plibonigi la fizikan teron kiel Dio donis ĝin al li, finante ĝian kreadon (kiun pekantaj 
anĝeloj intence rifuzis fari) kaj, tiel farante, restarigi la REGISTARON DE DIO, kun la VOJO de Dio 
de vivo; kaj plue, en ĉi tiu sama procezo FINO DE LA KREO DE HOMO per la evoluo de la sankta, 
justa KARAKTERO de Dio, kun la propra konsento de homo. Post kiam ĉi tiu perfekta kaj justa 
karaktero estas enŝovita en la homon, kaj la homo konvertita de morta karno al senmorta 
spirito, tiam venos la NEKREDEBLA HOMA POTENCIO--homo naskiĝanta EN la dia FAMILIO de 
Dio, restarigante la registaron de Dio sur la tero, kaj tiam partoprenante en la kompletigo de la 
KREO sur la tuta senfina vastaĵo de la UNIVERSO! … Dio estos reproduktinta SIN nedirite 
milionojn da fojoj! Do, en la sesa tago de tiu rekreadsemajno, Dio (Elohim) diris: "Ni faru homon 
laŭ nia bildo, laŭ nia simileco" (Gen 1:26). Homo estis farita por havi (kun sia konsento) specialan 
rilaton kun sia Kreinto! Li estis farita en la formo kaj formo de Dio. Li ricevis spiriton (esenco en 
formo) por igi la rilaton ebla (Armstrong HW. Mystery of the Ages. Dodd Mead, 1985, pp 102-
103). 

La celo konstrui karakteron estas esti pli bona kaj povi pli bone servi. 

Kiel ni konstruas karakteron? 

Nu, la plej bona maniero estas obeante al Li. 

Kaj tio estas por nia bono. 

19 Mi vokas hodiaux kontraux vi la cxielon kaj la teron atestantojn, ke mi metis antaux vi la vivon 
kaj la morton, benon kaj malbenon; elektu do la vivon, por ke vivu kaj vi kaj via idaro; 20 por ke vi 
amu la Eternulon, vian Dion, por ke vi aŭskultu Lian voĉon, kaj por ke vi alkroĉu vin al Li, ĉar Li 
estas via vivo kaj la longeco de viaj tagoj; kaj por ke vi logxu en la lando, pri kiu la Eternulo jxuris 
al viaj patroj, al Abraham, Isaak, kaj Jakob, ke Li donos al ili. ( Readmono 30:19-20 ) 

12 Kaj nun, Izrael, kion postulas de vi la Eternulo, via Dio, krom timi la Eternulon, vian Dion, iradi 
laŭ ĉiuj Liaj vojoj kaj ami Lin, servi al la Eternulo, via Dio, per via tuta koro kaj per via tuta koro; 
animo, 13 kaj observi la ordonojn de la Eternulo kaj Liajn legxojn, kiujn mi ordonas al vi 
hodiaux, por via bono ? ( Readmono 10:12-13 ) 

Rimarku, ke Dio donis ordonojn por nia bono. 

Vi povus diri, ke tio estis en la Malnova Testamento, kaj ke amo estas la grava. 
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Iagrade vi pravus. 

Ĝis grado? 

Jes, tiom kiom vi pretas obei la ordonojn de Dio, kiuj estas amaj reguloj por nia bono, vi pravus. 

Jesuo instruis: 

15 Se vi amas Min, observu Miajn ordonojn. (Johano 14:15) 

9 Kiel la Patro min amis, ankaux mi vin amis; restu en Mia amo. 10 Se vi observas miajn ordonojn, 
vi restos en mia amo, same kiel mi observis la ordonojn de mia Patro kaj restas en Lia amo. 
(Johano 15:9-10) 

Dio amis nin kaj faris nin por ke ni povu akcepti kaj profiti de tiu amo. Ĉiu biblie ĝusta elekto, ĝusta 
decido kaj ĝusta ago, kiun ni faras, helpas nin konstrui karakteron. Ĉi tio helpos nin persone same kiel 
aliajn. 

La Apostolo Paŭlo skribis: 

1 Imitu min, kiel mi ankaux imitas Kriston. (1 Korintanoj 11:1) 

12 ... la leĝo ne estas el fido, sed "la homo, kiu ilin plenumas, vivos per ili". (Galatoj 3:12)  
 
12 ... la ordono sankta kaj justa kaj bona. (Romanoj 7:12) 

Tiuj, kiuj vere imitos Jesuon, kreskos en la graco kaj scio de Jesuo dum la eterneco (2 Petro 3:18) por pli 
bone doni amon. 

La Apostolo Jakobo kaj Jesuo deklaris, ke amo estis ligita kun la ordonoj de Dio: 

8 Se vi efektive plenumas la reĝan leĝon laŭ la Skribo: Amu vian proksimulon kiel vin mem, vi 
faras bone; 9 sed se vi montras partecon, vi pekas, kaj la legxo jugxas kiel krimuloj. 10 Ĉar kiu 
observas la tutan leĝon, kaj tamen falpusxis pri unu punkto, tiu estas kulpa pri ĉio. 11 Ĉar Tiu, kiu 
diris: Ne adultu, ankaŭ diris: Ne mortigu. Nun se vi ne adultas, sed vi murdas, vi fariĝis malobeo 
de la leĝo. (Jakobo 2:8-11) 

37 Jesuo diris al li:Vi amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro, per via tuta animo kaj per via 
tuta menso. 38 Ĉi tiu estas la unua kaj granda ordono. 39 Kaj la dua estas simila al gxi: Amu vian 
proksimulon kiel vin mem. 40 De ĉi tiuj du ordonoj dependas la tuta Leĝo kaj la Profetoj. (Mateo 
22:37-40) 

La celo de la ordonoj estas montri amon (1 Timoteo 1:5), plibonigi nin kaj helpi aliajn esti pli bonaj. 

13 Ni aŭskultu la konkludon de la tuta afero: 
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Timu Dion kaj observu Liajn ordonojn ,  
Ĉar ĉi tio estas ĉio de homo.  
14 Cxar cxiun faron Dio venigos al jugxo,  
Inkluzive cxion sekretan, Cxu bona aux malbona. ( Eklezio 12:13-14 ) 

La Dek Ordonoj ne estis iuj arbitraj reguloj aŭ ŝarĝo. 

Rimarku ion el la Malnova kaj Nova Testamentoj: 

18 Kie ne estas malkasxo, la popolo forigas sin; Sed feliĉa estas tiu, kiu observas la leĝon. 

(Proverboj 29:18) 

3 Karaj amikoj, kvankam mi deziris skribi al vi pri nia komuna savo, mi nun sentas min devigata 
skribi anstataŭe, por kuraĝigi vin batali fervore por la fido, kiu estis iam por ĉiam konfidita al la 
sanktuloj. 4 Ĉar sekrete enŝteliĝis inter vi iuj homoj, viroj, kiuj antaŭ longe estis destinitaj por la 
kondamno, kiun mi priskribos, malpiuloj, kiuj ŝanĝis la gracon de nia Dio en permesilon por 
malbono kaj malkonfesas nian solan Majstron kaj Sinjoron. , Jesuo Kristo. (Judo 3-4, NET Biblio) 

3 Ĉar ĉi tio estas la amo de Dio, ke ni observu Liajn ordonojn. Kaj Liaj ordonoj ne estas ŝarĝaj. (1 
Johano 5:3) 

La Dek Ordonoj ne estas ŝarĝo, sed konservi ilin feliĉigas. 

En ĉi tiu vivo, Dio volas, ke ni vivu sukcesajn, feliĉajn vivojn -- ĝuu bonan sanon, malfacilan karieron, 
belan geedziĝon kaj feliĉajn infanojn. Li promesas benojn kaj specialan protekton al tiuj, kiuj celas fari 
Lian volon kaj observi Liajn ordonojn! 

2 Amataj, mi petas, ke vi sukcesu en cxio kaj estu sanaj, kiel via animo prosperu. 3 Ĉar mi tre ĝojis, 
kiam fratoj venis kaj atestis pri la vero, kiu estas en vi, kiel vi iras en la vero. 4 Mi ne havas pli 
grandan gxojon ol auxdi, ke miaj infanoj iras en vero. (3 Johano 2-4) 

26 Jen mi prezentas al vi hodiaux benon kaj malbenon: 27 la benon, se vi obeos la ordonojn de la 
Eternulo, via Dio, kiujn mi ordonas al vi hodiaux; 28 kaj la malbenon, se vi ne obeos la ordonojn 
de la Eternulo ; via Dio, sed deflankiĝu de la vojo, kiun mi ordonas al vi hodiaŭ (Deuteronomy 
11:26-28). 

19 Mi vokas hodiaux kontraux vi la cxielon kaj la teron atestantojn, ke mi metis antaux vi la vivon 
kaj la morton, benon kaj malbenon; elektu do la vivon, por ke vivu kaj vi kaj via idaro; 20 por ke vi 
amu la Eternulon, vian Dion, por ke vi aŭskultu Lian voĉon, kaj por ke vi alkroĉu vin al Li, ĉar Li 
estas via vivo kaj la longeco de viaj tagoj; ( Readmono 30:19-20 ) 

Vivi la vojon de Dio alportas feliĉon, kiu estas pli ol pasema plezuro. Ĝi alportas certigon kiam tempoj 
estas malglataj: 

13 Felicxa estas la homo, kiu trovas sagxon, Kaj la homo, kiu akiras prudenton; 14 Cxar gxia 
enspezo estas pli bona ol la profito de argxento, Kaj gxia profito estas pli bona ol pura oro. 15 Ŝi 
estas pli kara ol rubenoj, Kaj ĉio, kion vi deziras, ne estas komparebla kun ŝi. 16 Longeco de tagoj 
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estas en sxia dekstra mano, En sxia maldekstra mano ricxeco kaj honoro. 17 GXiaj vojoj estas 
vojoj agrablaj, Kaj cxiuj sxiaj vojoj estas paco. 18 Ŝi estas arbo de vivo por tiuj, kiuj ŝin kaptas, Kaj 
feliĉaj estas ĉiuj, kiuj ŝin retenas. (Proverboj 3:13-18) 

15 Felicxaj estas la popolo, kies Dio estas la Eternulo! (Psalmo 144:15) 

21 Kiu malsxatas sian proksimulon, tiu pekas; Sed kiu kompatas malriĉulojn, tiu estas feliĉa. 
(Proverboj 14:21) 

14 Feliĉa estas la homo, kiu ĉiam estas respektema... (Proverboj 28:14a) 

5 Felicxa estas tiu, kiu havas la Dion de Jakob kiel sian helpon, kies espero estas al la Eternulo, lia 
Dio, 6 kiu kreis la cxielon kaj la teron, la maron, kaj cxion, kio estas en ili; Kiu konservas la veron 
eterne, (Psalmo 146:5-6) 

Vivi la vojon de Dio igas nin vere feliĉaj. Ni devus fari tion same kiel preĝi por saĝo (Jakobo 1:5). 

La Dek Ordonoj estis konigitaj al ni por helpi konstrui karakteron en ni por ke ni povu esti pli bonaj kaj 
fari eternecon pli bona. Ni povas, en ĉi tiu vivo, plibonigi nian propran eternecon, se ni vere fidas Lin. 

Tamen, pro misprezentoj de religiaj gvidantoj, la Apostolo Paŭlo estis inspirita por skribi pri la "mistero 
de maljusteco" (2 Tesalonikanoj 2:7). Laŭ Jesuo, en ĉi tiuj finaj tempoj, maljusteco pliiĝos kaj 
malvarmiĝos la amo de multaj (Mateo 24:12). Bedaŭrinde, ĉi tio helpos konduki al la fina fintempo 
"Mistera Babilono la Granda" (Revelacio 17:5)—religia potenco sur la urbo de sep montetoj (Apokalipso 
17:9 , 18 ). Por pli pri tio kaj la Dek Ordonoj, kontrolu la senpagan interretan libreton: La Dek Ordonoj: La 
Dekalogo, Kristanismo kaj la Besto . 

La Plano de Dio estas Pli bona 

La lasta parto de la plano de Dio estos pli bona ol la unua parto de la plano kiel: 

8 Pli bona estas la fino de afero, ol ĝia komenco; ( Eklezio 7:8 ) 

Tamen, rimarku kontraston inter tiuj, kiuj dubas pri Dio kaj la realaj homoj de Dio: 

13 Viaj vortoj estas severaj kontraux Mi , diras la Eternulo:Vi tamen diras:Kion ni parolis kontraux 
vi? 14 Vi diris: Senutile estas servi Dion; Kian profiton ni observas Lian decidon Kaj se ni iradis kiel 
funebrantoj antaux la Eternulo Cebaot? 15 Tial nun ni nomas la fierulojn felicxaj, cxar tiuj, kiuj 
faras malbonon, levigxas; Ili eĉ tentas Dion kaj iras liberaj.'“ 

16 Tiam tiuj, kiuj timis la Eternulon, parolis unu al alia, Kaj la Eternulo aŭskultis ilin kaj aŭdis; Do 
memoriga libro estis skribita antaŭ Li Por tiuj, kiuj timas la Eternulon Kaj kiuj meditas pri Lia 
nomo. 

17 Ili estos Miaj, diras la Eternulo Cebaot, en la tago, kiam Mi faros ilin Miaj ornamoj. Kaj Mi 
indulgos ilin, Kiel homo indulgas sian propran filon, kiu servas al li. 18 Tiam vi denove distingiĝos 
Inter virtulo kaj malvirtulo, Inter kiu servas al Dio Kaj kiu ne servas al Li. (Malaĥi 3:13-18) 
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Rimarku la sekvan profetaĵon: 

6 Ĉar Infano estas naskita al ni, Filo estas donita al ni; Kaj la registaro estos sur Lia ŝultro. Kaj Lia 
nomo estos Mirinda, Konsilisto, Potenca Dio, Eterna Patro, Princo de Paco. 7 De pliiĝo de Lia 
regado kaj paco ne havos finon , Sur la trono de David kaj super Lia regno, Por ordigi kaj fortikigi 
ĝin per juĝo kaj justeco De tiam antaŭen, eĉ por ĉiam. La fervoro de la Eternulo Cebaot faros 
tion. (Jesaja 9:6-7) 

Do, Dio pliigos Sian registaron kaj pacon, kaj tio ne estos fino. Senfine plibonigi aferojn. 

"La apostoloj, kiel Jesuo faris, proklamis la evangelion - la BONAN NOVAĴOJ de venanta BONA MONDO" 
(Armstrong HW. La Nekredebla Homa Potencialo. Everest House, 1978). 

La venanta Regno de Dio estas eterna: 

13 Via regno estas regno eterna, Kaj Via regado estas en cxiuj generacioj. (Psalmo 145:13) 

3 Kiel grandaj estas Liaj signoj, Kaj kiel potencaj Liaj mirakloj! Lia regno estas regno eterna, Kaj Lia 
regado estas de generacio al generacio. (Daniel 4:3) 

27 Tiam la regno kaj regado, kaj la grandeco de la regnoj sub la tuta cxielo, estos donitaj al la 
popolo, la sanktuloj de la Plejaltulo. Lia regno estas regno eterna, Kaj cxiuj regnoj servos kaj 
obeos al Li. (Daniel 7:27) 

Rimarku, ke la sanktuloj ricevos eternan regnon. Tio kongruas kun tio, kion la apostolo Petro estis 
inspirita skribi: 

10 Tial, fratoj, estu ecx pli diligentaj, por certigi vian vokon kaj elekton, cxar se vi faras tion, vi 
neniam falpusxigxos; 11 ĉar tiel estos abunde provizita al vi eniro en la eternan regnon de nia 
Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo. (2 Petro 1:10-11) 

Ĉu tio signifas, ke ni konas ĉiujn detalojn? 

Ne, sed Li donis al ni la kapablon ekteni kaj vidi kelkajn el Liaj planoj: 

10 Mi vidis la taskon donitan de Dio, pri kiu la homidoj devas esti okupitaj. 11 Li faris cxion bela 
siatempe. Ankaŭ Li metis eternecon en iliajn korojn, krom ke neniu povas ekscii la laboron, kiun 
Dio faras de la komenco ĝis la fino. ( Eklezio 3:10-11 ) 

12 Ĉar nun ni vidas en spegulo, malklare, sed tiam vizaĝon kontraŭ vizaĝo. Nun mi scias parte, sed 
tiam mi scios same kiel mi ankaŭ estas konata. (1 Korintanoj 13:12) 

9 Sed kiel estas skribite: 

"Okulo ne vidis, nek orelo aŭdis, Nek eniris en la koron de homo tion, kion Dio preparis por tiuj, 
kiuj Lin amas." (1 Korintanoj 2:9) 
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Do, laboro estas io, kion Dio volas, ke homoj faru. Dio havos tiujn, kiuj fariĝas Liaj, faru farojn por 
plibonigi eternecon. Do ni povas koni parton de la plano, kaj la plano estas pli bona ol ni komprenis. 

Eĉ en malnovtestamentaj tempoj, iuj ekvidis eternecon kaj la realecon de la Dia plano (kp. Hebreoj 
11:13-16). 

Por havi ideon pri kiom pli bona eterneco en la Regno de Dio estos komparita kun "ĉi tiu nuna malbona 
epoko" (Galatianoj 1:4), rimarku la jenon: 

3 Kaj mi aûdis grandan voçon el la çielo dirantan: Jen la tabernaklo de Dio estas kun homoj, kaj Li 
lo o̧s kun ili, kaj ili estos Lia popolo. Dio mem estos kun ili kaj estos ilia Dio. 4 Kaj Dio forvisxos 
cxiun larmon el iliaj okuloj; ne plu estos morto, nek malĝojo, nek kriado. Ne plu estos doloro, ĉar 
la antaŭaj aferoj forpasis.” 

5 Tiam Tiu, kiu sidis sur la trono, diris: Jen mi faras ĉion nova. Kaj Li diris al mi: Skribu, ĉar ĉi tiuj 
vortoj estas veraj kaj fidelaj. (Apokalipso 21:3-5) 

7 … Eterna ĝojo estos ilia. ( Jesaja 61:7 ) 

18 Çar mi opinias, ke la suferoj de la nuna tempo ne estas kompareblaj kun la gloro, kiu estos 
malkasxita en ni. (Romanoj 8:18) 

Ne nur estos fino de sufero, estos vera ĝojo. Kaj vi povas havi parton pliigantan tiun ĝojon. 
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7.  Konkludaj Komentoj 

Oni taksis, ke entute estis 40 ĝis 110 miliardoj da homoj, kiuj vivis (kaj plej multaj mortis). 

La celo de la homaro ne estas vane adori Dion por amasigi plezurojn por ni mem kaj gloron por Li. Dum 
eterneco estos plena de plezuroj por ni kaj Dio estas inda je pli da gloro ol ni povas kompreni nun, nia 
celo estas fari eternecon pli bona ankaŭ por aliaj. 

Jesuo faris lokon por ĉiu el ni (kp. Johano 14:2) kiel Dio formas nin individue (Psalmo 33:15) por 
perfektigi nin (Psalmo 138:8). Li kompletigos la laboron, kiun Li komencis en ĉiu el ni, kiuj volas (Filipianoj 
1:6). 

La miliardoj da ni ĉiuj estas malsamaj kaj havas malsamajn manierojn doni. Nia finfina rolo estas 
plibonigi eternecon--tio signifas, ke jes, VI havos unikan manieron doni. Krom se vi finfine rifuzos subteni 
la Regnon de Dio, vi havos vian parton por plibonigi eternecon por ĉiu el almenaŭ 40 miliardoj da aliaj 
kaj poste eĉ pli (kp. 1 Korintanoj 12:26; Ijob 14:15; Galatoj 6: 10)! 

La Biblio instruas, ke ni devas "estimi aliajn pli bone ol" nin mem (Filipianoj 2:3). Tial, konsideru, ke 
preskaŭ ĉiuj, kiujn vi iam renkontis, iam helpos plibonigi eternecon por vi (kaj vi por ili). Ĉiuj, pri kiuj vi 
misjuĝis, antaŭjuĝis, havis malĝustajn pensojn, eble fortranĉitaj en trafiko, mistraktataj, same kiel tiuj, al 
kiuj vi bonvolis, por kiuj vi eble devos labori. Do provu "esti bonkora unu al alia, bonkora, pardonante 
unu la alian, kiel Dio en Kristo pardonis al vi" (Efesanoj 4:32). "Kiom dependas de vi, vivu pace kun ĉiuj" 
(Romanoj 12:18). 

Ĉar la eterneco daŭras senliman tempon, konsideru, ke vi efektive povos koni 40 miliardojn (verŝajne pli 
da) homoj multe pli bone ol vi nun mem konas! 

Vi eble devos labori por iuj, kiujn vi sentis, ke Dio neniam povus uzi (kp. Mateo 21:28-32)—ĉar "multaj, 
kiuj estas unuaj, estos lastaj, kaj la lastaj unuaj" (Marko 10:31). 

Konsideru plue, ke la Biblio instruas, ke ĉiuj homoj—inkluzive de tiuj, pri kiuj vi eble ne multe zorgas—
havas la eblon esti plenigitaj per la tuta pleneco de Dio: 

14 Tial mi klinas miajn genuojn antaŭ la Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, 15 de kiu estas nomita la 
tuta familio en la ĉielo kaj la tero, 16 por ke Li donu al vi, laŭ la riĉeco de Sia gloro, plifortigi vin 
per potenco. per Sia Spirito en la interna homo, 17 por ke Kristo logxu en viaj koroj per fido; por 
ke vi, enradikiĝintaj kaj baziĝintaj en amo, 18 povu kompreni kun ĉiuj sanktuloj, kio estas la larĝo 
kaj la longo kaj la profundo kaj la alto, 19 por koni la amon de Kristo, kiu preterpasas la scion; por 
ke vi plenigxu de la tuta pleneco de Dio . (Efesanoj 3:14-19). 

Ni devas lerni, kaj lerni pli (2 Petro 3:18). 

Pli da scio estis profetita por la tempo de la fino (Daniel 12:4) , inkluzive de la restarigo de aĵoj kiuj estis 
perditaj (Mateo 17:11). 

Ŝajnas, ke la scio pri kial Dio faris ĉion, kion Li faris, estas io, kio devis esti pli plene restaŭrita. 
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Kiel Dio faras tion? 

9 Al kiu li instruos scion? Kaj al kiu li komprenos la mesaĝon? Tiuj ĵus demamigitaj el lakto? Tiuj 
ĵus tiritaj el la mamoj? 10 Çar ordono devas esti post ordono, ordono post ordono, Linio post 
regulo, regulo post ordono, jen iom, jen iom. ( Jesaja 28:9-10 ) 

10 Sed Dio ilin malkaŝis al ni per Sia Spirito. Ĉar la Spirito esploras ĉion, jes, la profundajn aferojn 
de Dio. (1 Korintanoj 2:10) 

Do, rigardante diversajn skribaĵojn, ni povas lerni doktrinon. Kaj se ni estas gvidataj de la Spirito de Dio, 
ni povas kompreni eĉ pli. 

Kaj kiel unuopaj kristanoj devus reagi antaŭ nova teologia scio? 

Preĝi al Dio por kompreno kiel Ijob menciis estas unu paŝo por fari: 

24 Instruu min, kaj mi retenos; Faru al mi kompreni, en kio mi eraris. (Ijob 6:24) 

En la Nova Testamento, la Bereanoj donis noblan ekzemplon: 

10 Tiam la fratoj tuj forsendis Pauxlon kaj Silason nokte al Berea. Kiam ili alvenis, ili iris en la 
sinagogon de la Judoj. 11 Tiuj estis pli justaj ol tiuj en Tesaloniko, pro tio, ke ili akceptis la vorton 
kun plena preteco, kaj sercxis la Skribojn cxiutage, por ekscii, cxu cxi tiuj aferoj estas tiel. (Agoj 
17:10-11) 

Parto de la celo de ĉi tiu libro estis doni skribaĵojn, por ke ĉiuj, kiuj volas, povu vidi, ke tiel estas. Parto de 
mia celo skribe ĝi estis konigi la veron de Dio al ĉiuj, kiuj povas havi malfermitajn orelojn. 

Dio ja havas planon por vi. Dio amas vin kaj volas, ke vi amu aliajn. Vi devas vivi laŭ Lia amema 
vivmaniero. Kreskanta reala amo: tio povas esti konsiderata kiel la signifo de vivo. 

Preĝu por esti ĉe la flanko de Dio (kp. Josuo 5:13-14). "Se Dio estas por ni, kiu povas esti kontraŭ ni?" 
Romanoj 8:31). 

La Biblio instruas, ke la tuta kreaĵo, inkluzive de homoj, fariĝis "tre bona" (Genezo 1:31) kaj ke Li faris kaj 
benis la sepan tagon (Genezo 2:2-3). 

La Biblio instruas, ke kvankam Dio faris homojn justaj, ili serĉis multajn malĝustajn vojojn (Eklezio 7:29) . 

Denove, bonvolu rimarki, ke la Biblio instruas: 

8 Pli bona estas la fino de afero, ol ĝia komenco; Pacienca en spirito estas pli bona ol fiera en 
spirito. ( Eklezio 7:8 ) 

La komenco estis tre bona, kaj la fino estos eĉ pli bona. 

Dio faris la homaron por reprodukti Sin kaj esti parto de Sia familio (Malaĥi 2:15). 
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Li igis nin partopreni en Sia gloro (Romanoj 8:17) kaj regi la universon (Hebreoj 2:5-17). Jesuo instruis 

tion, "Estas pli feliĉa doni ol ricevi" (Agoj 20:35). 

Dio Faris la homaron por doni amon (kp. 1 Johano 4:7-12) kaj por ke estu pli da amo en la universo (kp. 
Mateo 22:37-39). Tio estas la signifo de la vivo. 

Kio estas la mistero de la plano de Dio? Kial Dio kreis ion? 

Dio kreis tion, kion Li faris, por ke eterneco estus pli bona (kp. Hebreoj 6:9, 11:16; Filipianoj 1:23). 

Tial Li kreis la universon kaj tial Li kreis virojn kaj virinojn. Li specife kreis la universon kiel 
heredaĵon/heredaĵon por Jesuo kaj la tuta homaro. 

Homoj al kiuj ricevas eternan vivon plibonigos eternecon. 

La plano de Dio inkluzivas ĉiujn, kiuj aŭskultos Lian vokon en ĉi tiu epoko (vidu ankaŭ la senpagan 
interretan libreton Ĉu Dio Vokas Vin? ), kaj aliajn en la estonta epoko (vidu ankaŭ Universala OFERTO de 
Savo, Apokatastazo: Ĉu Dio povas savi la perditan en an? estonta epoko? Centoj da skribaĵoj malkaŝas la 
Diaplanon de savo ). 

Kristano aŭ ne, kial Dio faris vin? 

Via celo en ĉi tiu vivo estas konstrui karakteron por ke vi povu maksimumigi vian potencialon kaj pliigi 
kiom pli bone vi povas plibonigi eternecon. 

Dio faris VIN, por ke vi povu uzi viajn unikajn talentojn (Mateo 25:14-23; Luko 19:11-19) por doni amon 
por plibonigi la eternecon! 

Tial Dio kreis tion, kion Li faris. Tial Dio kreis VIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Daŭra Preĝejo de Dio 
La usona oficejo de la Daŭra Preĝejo de Dio situas ĉe: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, Kalifornio, 93433 

Usono. Ni havas subtenantojn tra la mondo, kaj en ĉiuj loĝataj kontinentoj (ĉiuj kontinentoj, krom Antarkto). 

Daŭra Preĝejo de Dio Reteja Informo 
 

CCOG.ORG La ĉefa retejo de la Daŭra Preĝejo de Dio, kun ligiloj al literaturo en 100 lingvoj. 
CCOG.ASIA Azia fokusita retejo, kun pluraj aziaj lingvoj. 
CCOG.IN Barato-fokusita retejo, kun kelkaj hindaj lingvoj. 
CCOG.EU Eŭrop-fokusita retejo, kun pluraj eŭropaj lingvoj. 
CCOG.NZ Retejo celita al Nov-Zelando. 
CCOGAFRICA.ORG Retejo celita al Afriko. 
CCOGCANADA.CA Retejo celita al Kanado. 
CDLIDD.ES Ĉi tio estas plene hispanlingva retejo. 
CG7.ORG Tio estas orientita al 7-a-tagaj Ŝabatgardantoj. 
PNIND.PH Filipin-fokusita retejo, kun iom da tagaloga. 
 

Radio kaj Jutubaj Videokanaloj 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible Novaĵo Profetaĵo reta radio.  
Bible News Prophecy kanalo. Predikoj en Jutubo, BitChute, Brighteon kaj Vimeo.  
CCOGAfrica kanalo. YouTube kaj BitChute videomesaĝoj el Afriko. 
CCOG Animations Viglaj mesaĝoj sur Jutubo BitChute. 
ContinuingCOG & COGTube. Predikoj en Jutubo kaj BitChute respektive. 
 

Novaĵoj kaj Historio-Retejoj 
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Eklezia historio retejo. 

COGWRITER.COM Retejo pri novaĵoj, historio kaj profetaĵo 
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(Back cover) 

La Biblio Rivelas Multajn Misterojn 

La Biblio rakontas pri la mistero, kiu estas kaŝita ekde la komenco de la mondo (Romanoj 16:25-27), sed 
ke ĝi estas malkaŝita en profetaj skribaĵoj — "la vorto de la vero" (2 Timoteo 2:15; Jakobo 1:18). ). 

La Biblio rilatas al multaj misteroj, kiel la mistero de la regno de Dio (Marko 4:11), la mistero de graco 
(Efesanoj 3:1-5), la mistero de la fido (1 Timoteo 3:9), la mistero de la geedzeca rilato (Efesanoj 5:28-33), 
la mistero de maljusteco (2 Tesalonikanoj 2:7), la mistero de la resurekto (1 Korintanoj 15:51-54), la 
mistero de Kristo (Efesanoj 3:4) la mistero de la Patro (Kolosanoj 2:2), la mistero de Dio (Kolosanoj 2:2; 
Apokalipso 10:7) kaj eĉ Mistero Babilono la Granda (Apokalipso 17:5). 

La libro, La Mistero de la Plano de Dio: Kial Dio Ion Kreis? Kial Dio Faris Vin?, klarigas per Skribo, multajn 

misterojn kaj helpas respondi demandojn kiel: 

Ĉu la 'Beatifika Vizio' estas la fina plano de Dio? 

Ĉu Dio faris homojn justaj? 

Kial estas sufero? 

Ĉu Dio havas planon por VI? 

Ĉu Dio havas planon por tiuj, kiuj ne estas kristanoj? 

Kion rilatas amo kun la plano de Dio? 

Ĉu la plano de Dio por ĉiuj, kiuj respondos al Li, povas doni amon en unika maniero por fari 

eternecon pli bona por ili persone kaj ĉiuj aliaj? 

Jes, vi povas scii kial Dio kreis ion kaj kial Dio kreis VIN! 
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