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Ang Sistema ng Daigdig


Ang mga Kristiyano at ang kanilang mga simbahan, mga denominasyon, 
kumperensya, paaralan, kolehiyo at unibersidad ay nasa peligro ngayon. 
Paano kaya Mula sa The World System. Hayaan mo akong magpaliwanag.


Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan ng pag-unawa sa parirala, Ang 
Sistema ng Kalibutan, ay tingnan ang isinulat ni Paul sa 2 Mga Taga 
Corinto at Mga Taga-Efeso, kung ano ang sinulat ni Juan sa kanyang 
unang liham, at kung ano ang sinabi ni Hesus sa Ebanghelyo ni Lucas.


"Ngunit kahit na ang ating ebanghelyo ay natatakpan, ito ay natatakpan sa 
mga nawawala, na ang kanilang mga isip ay binulag ng diyos ng 
kapanahunang ito, na hindi naniniwala, baka ang ilaw ng ebanghelyo ng 
kaluwalhatian ni Cristo, na siyang imahe ng Diyos, dapat sumikat sa 
kanila. "


2 CORINTHIANS 4: 3-4


"At ikaw ay binuhay Niya, na namatay sa mga pagsuway at kasalanan, na 
kung saan ay lumakad ka ayon sa takbo ng sanlibutan, ayon sa prinsipe 
ng kapangyarihan ng hangin, ang espiritu na kumikilos ngayon sa mga 
anak ng pagsuway, na kasama natin lahat tayo ay minsang nagsagawa ng 
ating sarili sa mga pagnanasa ng ating laman, na tinutupad ang mga 
pagnanasa ng laman at ng pag-iisip, at likas na mga anak ng poot, tulad 
din ng iba. “   EFESO 2: 1-3
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“Magsuot ng buong baluti ng Diyos, upang kayo ay makatayo laban sa 
mga hangarin ng diyablo. Sapagka't hindi tayo nakikipagbuno laban sa 
laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga 
kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng kapanahunang ito, 
laban sa mga espiritwal na hukbo ng kasamaan sa mga makalangit na 
lugar. Kaya't kunin mo ang buong sandata ng Diyos, upang makapaglaban 
ka sa masamang araw, at matapos ang lahat, ay tumayo.


EFESO 6: 11-13


“Ang nagkakasala ay mula sa diyablo, sapagkat ang diyablo ay nagkasala 
mula pa sa simula. Para sa hangaring ito ang Anak ng Diyos ay nahayag, 
upang masira Niya ang mga gawa ng diablo. "


1 JUAN 3: 8


"Pagkatapos ang diyablo, dinala Siya sa isang mataas na bundok, 
ipinakita sa Kanya ang lahat ng mga kaharian sa mundo sa isang sandali 
ng oras. At sinabi ng diyablo sa Kanya, ‘Ang lahat ng awtoridad na ito ay 
ibibigay Ko sa iyo, at ang kanilang kaluwalhatian; sapagkat ito ay naibigay 
sa akin, at ibinibigay ko ito sa sinumang nais ko. Samakatuwid, kung 
sasamba ka sa harap ko, lahat ay magiging iyo. ’At sumagot si Jesus at 
sinabi sa kanya,‘ Lumayo ka sa Akin, satanas! Sapagkat nasusulat, 'Ang 
sasamba sa Panginoon mong Diyos ay sasamba ka, at sa Kanya lamang 
kayo maglilingkod.' ”


LUCAS 4: 5-8
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Natagpuan ngayon ng mga Kristiyano ang kanilang mga sarili sa 
kalagitnaan ng isang cosmic battle. Malinaw natin itong nakikita mula sa 
simula ng Salita ng Diyos. Si Hesus, ang walang hanggang Anak ng Diyos, 
ay ipinakita (nagsiwalat, nagpakilala, na nakikita) para sa hangaring sirain 
ang mga gawa ng diablo, na tinawag ni Paul na "prinsipe ng 
kapangyarihan ng hangin". Ang salitang Griyego na ginamit ni Juan para 
sa salitang 'sirain' ay λύω, na nangangahulugang palayain, palabasin, 
maluwag, walang pahinga, matunaw.


Pansinin na nang sinubukan ni satanas si Jesus sa ilang at sinabi sa 
Panginoon na siya (satanas) ay may awtoridad na bigyan ang mga 
kaharian ng mundo "sa sinumang nais ko," hindi sumang-ayon si Jesus. 
Sinabi ni Satanas na ang awtoridad na gawin iyon ay "naihatid sa akin." Si 
Jesus ay hindi sumang-ayon. Bakit hindi? Makikita natin sa isang minuto.


Una, tingnan natin kung paano sinubukan ni Satanas si Jesus sa ideya na 
bigyan Siya ng awtoridad sa "lahat ng mga kaharian sa mundo" -


"Samakatuwid, kung sasamba ka sa harap ko, lahat ay magiging iyo."


LUCAS 4: 7


Ang tugon ng ating Panginoon ay malakas at direkta. Nilabanan niya si 
satanas gamit ang Salita ng Diyos -
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"Lumayo ka sa Akin, satanas! Sapagkat nasusulat, 'Ang sasamba sa 
Panginoon mong Diyos ay sasamba ka, at Siya lamang ang iyong 
paglilingkuran. " Lucas 4: 8


Hindi hinamon ni Jesus ang katotohanan na sinasabi ni Satanas na ang 
awtoridad sa mga kaharian ng mundo ay naibigay sa kanya. Bakit? 
Sapagkat tama si satanas. Binigyan siya ng Diyos ng awtoridad sa mga 
kaharian ng mundo. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag ni Paul si 
Satanas na "diyos ng kapanahunang ito." Ang ginawa ni Hesus ay 
dumating sa mundo upang sirain ang awtoridad at gawain ni Satanas. 
Paano ito nagawa ni Jesus? Sa pamamagitan ng pagkamatay sa Krus, 
pagbangon mula sa mga patay at pag-akyat sa Langit kung saan Siya 
nakaupo sa kanang kamay ng Kanyang Ama.


Iyon ang dahilan kung bakit ipinagdasal ni Apostol Paul ang mga salitang 
ito sa kanyang liham sa Simbahan sa Efeso -


“… Upang ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng 
kaluwalhatian, ay magbigay sa iyo ng diwa ng karunungan at paghahayag 
sa kaalaman tungkol sa Kanya, ang mga mata ng iyong pagkaunawa ay 
maliwanagan; upang malaman mo kung ano ang pag-asa ng Kanyang 
pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang mana 
sa mga banal, at kung ano ang labis na kadakilaan ng Kanyang 
kapangyarihan sa atin na naniniwala, ayon sa paggawa ng Kanyang 
dakilang kapangyarihan na Kanyang nagtrabaho kay Cristo nang Siya ay 
binuhay Niya mula sa mga patay at pinaupo Siya sa Kanyang kanang 
kamay sa mga makalangit na lugar, higit sa lahat ng pamunuan at 
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kapangyarihan at kapangyarihan at kapangyarihan, at bawat pangalan na 
pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati na rin sa kung saan 
darating. "


EFESO 1: 17-21


Mahusay din itong panalangin para sa atin ngayon. Kailangan nating 
tandaan na tinangka ni Satanas na piliin ni Jesus ang madaling landas ng 
pagsali sa sistemang pandaigdigan sa ilalim ng kontrol ng diyablo kaysa 
gawin ang mahihirap na pagpipilian na hinarap ng ating Panginoon upang 
maisakatuparan ang walang hanggang kalooban ng Kanyang Ama sa 
pamamagitan ng pag-alay ng Kanyang sarili bilang Perpektong Sakripisyo 
sa Krus. Ganoon din ang ginagawa ni Satanas sa mga Kristiyano. Pipiliin 
ba natin ang madaling landas ng pakikipagsosyo sa sistema ng mundo ni 
Satanas o gawin ang mahihirap na mga pagpipiliang kinakailangan upang 
magawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay?


Ginawa na ni Hesus ang mabibigat na pag-angat sa pamamagitan ng 
pagsakripisyo ng Kanyang Sarili sa Krus. Ang hinihiling Niya sa mga 
Kristiyano na gawin ay gumawa ng mga alagad at turuan ang mga alagad 
na sundin Siya (Mateo 28: 18-20). Hinihiling ni Jesus sa mga Kristiyano na 
ipangaral ang Ebanghelyo sa mga bansa, upang ipakilala ang Kanyang 
Pangalan sa buong mundo. Paano natin ito ginagawa? Kung tayo ay 
matapat sa ating sarili at sa ating Panginoon, hindi gaanong mabuti. 
Makikita natin kung ano ang iniisip ni Jesus tungkol sa aming mga 
pagsisikap sa loob ng ilang minuto.
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Ang Panganib sa mga Kristiyano


Ang panganib sa mga Kristiyano ay malinaw sa lahat ng nabasa natin sa 
Bagong Tipan. Sinabi ni Hesus sa Kanyang mga tagasunod -


Narito, sinusugo kita na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kaya't 
maging matalino kayo bilang mga ahas at hindi makasasama tulad ng mga 
kalapati. ”


MATEO 10:16


Hindi kailanman sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na ang pagsunod 
sa Kanya ay magiging madali. Laging matapat ang ating Panginoon 
tungkol sa mga panganib na kakaharapin nila. Basahin mo ito sa mga 
Ebanghelyo. Basahin mo ito sa Aklat ng Mga Gawa. Basahin mo ito sa 
mga titik ng apostoliko. Ang mga Kristiyano ay tinawag upang 
makipagbaka kay Satanas at sa sistemang pandaigdigan na itinuturo niya, 
na hindi makilahok dito.


Narito kung paano nagdasal si Hesus ng gabi bago mamatay sa Krus -


Ibinigay ko sa kanila ang Iyong salita; at kinamumuhian sila ng sanlibutan 
sapagkat sila ay hindi kabilang sa sanglibutan, na tulad din ng hindi ako 
taga-sanglibutan. Hindi ako nagdarasal na ilayo Mo sila sa mundo, ngunit 
ilayo Mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad din ng 
hindi ako taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng Iyong 
katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Kung paanong isinugo Mo 
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Ako sa mundo, isinugo Ko rin sila sa mundo. At para sa kanilang 
kapakanan ay pinapaging banal ko ang Aking Sarili, upang sila rin ay 
pakabanalin ng katotohanan. "


JUAN 17: 14-19


Nakikita mo ba? Kinamumuhian tayo ng sistema ng mundo sapagkat 
kinamumuhian nito si Hesus. Hindi tayo kabilang sa sanlibutan sapagkat si 
Jesus ay hindi kabilang sa sanglibutan. Ang aming koneksyon ay kay 
Hesus, hindi sa sistema ng mundo.


Gayunpaman, hindi ipinagdasal ni Jesus na ilabas tayo ng Kanyang Ama 
sa mundo ngunit "panatilihin" (babantayan, protektahan, mapanatili) tayo 
mula sa "isa na masama." Sino ang masama? Nahulaan mo ito - satanas.


Sinabi ng mga apostol na Pedro at Santiago sa mga Kristiyano kung 
paano makitungo kay Satanas - sa pamamagitan ng pagtuon, 
pagbabantay, paglaban at pagiging matatag -


"Maging matino, maging mapagbantay; sapagka't ang kalaban mong 
diyablo ay lumalakad na parang isang umuungal na leon, na naghahanap 
ng makakain niya. Kalabanin siya, matatag sa pananampalataya, na 
nalalaman na ang parehong paghihirap ay naranasan ng iyong kapatiran 
sa mundo. "


1 PEDRO 5: 8-9
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Mangyaring pansinin na ang lahat ng mga Kristiyano ay may ganitong 
karaniwang karanasan sa diyablo - "alam na ang parehong paghihirap ay 
naranasan ng iyong kapatiran sa mundo." Isinulat ni Pedro na ang bawat 
Kristiyano ay dapat maging matino, mapagbantay at handa na labanan si 
Satanas, na "matatag sa pananampalataya."


Sumulat din si James tungkol sa paglaban sa demonyo, ngunit binigyan 
niya kami ng isang napakahalagang bakas sa kung ano ang nangyayari 
kapag ginawa namin iyon -


Samakatuwid sumuko sa Diyos. Labanan ang diyablo at siya ay tatakas 
mula sa iyo. ”


JAMES 4: 7


Kaya, iyon lang? Ang kailangan lang nating gawin ay sumali sa paglaban 
laban kay Satanas at siya ay tumatakbo mula sa atin? Hindi, marami pa 
rito, simula sa kabuuang pagsumite sa Diyos -


“Lumapit sa Diyos at Siya ay lalapit sa iyo. Linisin ang inyong mga kamay, 
kayong mga makasalanan; at linisin ang inyong mga puso, kayong may 
dalawang pag-iisip. Panaghoy at pagluluksa at pag-iyak! Hayaan ang 
iyong tawa ay gawing pagluluksa at iyong kagalakan sa kadiliman. 
Magpakumbaba kayo sa paningin ng Panginoon, at bubuhatin ka niya. ”


JAMES 4: 8-10
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Ang konteksto ng mga talata sa liham ni James na humantong dito ay ang 
mga Kristiyano ay naabutan sa sistemang pandaigdig. Tingnan kung ano 
ang isinulat ni James ng ilang mga pangungusap na mas maaga -


“Mga pakikiapid at mapangalunya! Hindi mo ba alam na ang 
pakikipagkaibigan sa mundo ay pagkapoot sa Diyos? Kung gayon ang 
sinumang nais na maging kaibigan ng sanlibutan ay ginagawang kaaway 
ng Diyos. O sa palagay mo ay walang saysay ang sinabi ng Banal na 
Kasulatan, 'Ang Espiritu na nananahan sa atin ay nagnanasa ng masama'? 
Ngunit nagbibigay Siya ng higit na biyaya. Samakatuwid sinabi Niya: 'Ang 
Diyos ay lumalaban sa palalo, Ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga 
mapagpakumbaba. "


JAMES 4: 4-6


Basahin muli ang mga salitang ito at hayaang lumubog sila habang 
isinasaalang-alang namin ang ginagawa ng mga Kristiyano sa mundo 
ngayon -


“Mga pakikiapid at mapangalunya! Hindi mo ba alam na ang 
pakikipagkaibigan sa mundo ay pagkapoot sa Diyos? Kung gayon ang 
sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay ginagawang 
kaaway ng Diyos. "


Gayundin, alalahanin ang mga salita ni Apostol Paul na nabanggit natin 
kanina. Si satanas at ang kanyang mga puwersang espiritwal (hal. Mga 
punong-puno, kapangyarihan, pinuno ng kadiliman ng panahong ito, mga 
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espiritwal na host ng kasamaan sa makalangit na mga lugar) ang ating 
tunay na kaaway at dapat nating labanan ang laban hindi bilang mga 
kaibigan ng sistemang pandaigdig, ngunit bilang mga sundalo ng Diyos -


“Magsuot ng buong baluti ng Diyos, upang kayo ay makatayo laban sa 
mga hangarin ng diyablo. Sapagka't hindi tayo nakikipagbuno laban sa 
laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga 
kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng kapanahunang ito, 
laban sa mga espiritwal na hukbo ng kasamaan sa mga makalangit na 
lugar. Kaya't kunin mo ang buong sandata ng Diyos, upang makapaglaban 
ka sa masamang araw, at matapos ang lahat, ay tumayo.


EFESO 6: 11-13


Oras Upang Pumili


Sa kasamaang palad, maraming mga tao sa buong mundo na nag-aangkin 
na mga tagasunod ni Jesucristo ang mabuting kaibigan sa sistema ng 
mundo. Mas nakikibahagi sila sa mga bagay ng mundo kaysa sa mga 
bagay ni Cristo. Lalo silang humanga sa paraan ng pag-iisip at kilos ng 
mundo kaysa sa kung paano mag-isip at kumilos si Kristo. Mas umaayon 
ang mga ito sa paraan ng mundo kaysa sa The Way, the Truth and the Life. 
Napakaraming mga Kristiyano at ang kanilang mga pinuno ay talagang 
'nahiga' sa sistema ng mundo at 'nasa kama' kasama nila. Iyon ang 
dahilan kung bakit tinawag silang James ng mga mapangalunya at 
mapangalunya. Iyon ang dahilan kung bakit sinulat ni James "na ang 
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pakikipagkaibigan sa mundo ay pagkapoot sa Diyos" at "Kung sino man 
ang nais na maging kaibigan ng mundo ay ginagawang kaaway ng Diyos."


Napakalakas na wika iyan para sa isang apostolikong matanda ng ika-1 
siglo upang magamit sa mga taong nag-aangkin na mga tagasunod ni 
Jesucristo, ngunit mas matigas ang Panginoon sa Kanyang mga 
tagasunod.


Alam kong pamilyar sa iyo ang mga salitang ito, ngunit mangyaring 
basahin ito na para bang sinabi ni Jesus na direkta sa iyo at sa mga 
pinuno ng simbahan.


(To the Church of Efesus) “Gayunpaman mayroon akong laban sa iyo, na 
iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Alalahanin mo nga kung saan ka 
mula sa pagbagsak; magsisi ka at gawin ang mga unang gawa, o kung 
hindi, pupunta ako sa iyo nang mabilis at aalisin ang iyong kandelero mula 
sa kinalalagyan nito - maliban kung magsisi ka.


PAHAYAG 2: 4-5


(To the Church of Pergamos) "Ngunit mayroon akong ilang mga bagay 
laban sa iyo, sapagkat mayroon kang mga nagtataglay ng aral ni Balaam, 
na nagturo kay Balac na maglagay ng isang hadlang sa harap ng mga 
anak ni Israel, na kumain ng mga bagay na inialay sa mga diyus-diyosan, 
at upang makagawa ng sekswal na imoralidad. Sa gayon mayroon ka ring 
mga humahawak sa doktrina ng mga Nicolaita, alin sa bagay na 
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kinamumuhian ko. Magsisi ka, kung hindi man ako ay mabilis na 
makakarating sa iyo at lalabanan ko sila gamit ang tabak ng Aking bibig. ”


PAHAYAG 2: 14-15


(To the Church of Tyatira) “Gayunpaman mayroon akong ilang mga bagay 
laban sa iyo, sapagkat pinapayagan mo ang babaeng si Jezebel, na 
tumawag sa kanyang sarili na isang propetisa, upang turuan at akitin ang 
Aking mga lingkod na gumawa ng sekswal na imoralidad at kumain ng 
mga bagay na inialay sa mga idolo. At binigyan ko siya ng panahon upang 
magsisi sa kanyang pakikiapid, at hindi siya nagsisi. Sa katunayan ay 
itatapon ko siya sa isang kulungan ng sakit, at yaong mga nangangalunya 
sa kaniya sa malaking kapighatian, maliban kung magsisi sila sa kanilang 
mga gawa. Papatayin ko ang kanyang mga anak ng kamatayan, at 
malalaman ng lahat ng mga iglesya na ako ang Siya na sumasaliksik sa 
mga isipan at puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong 
mga gawa. "


PAHAYAG 2: 20-23


(To the Church of Sardis) “Alam ko ang mga gawa mo, na mayroon kang 
pangalan na buhay ka, ngunit patay ka na. Maging mapagbantay, at 
palakasin ang mga bagay na mananatili, na handa nang mamatay, 
sapagkat hindi ko nasumpungan ang iyong mga gawa na perpekto sa 
harap ng Diyos. Alalahanin mo nga kung paano mo natanggap at narinig; 
hawakan nang mahigpit at magsisi. Kaya't kung hindi ka magbabantay, 
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darating ako sa iyo na parang magnanakaw, at hindi mo malalaman kung 
anong oras ako darating sa iyo.


PAHAYAG 3: 1-3


(To the Church of Laodicea) “Alam ko ang iyong mga gawa, na hindi ka 
malamig o mainit. Inaasahan kong ikaw ay malamig o mainit. Kaya't 
sapagkat ikaw ay maligamgam, at hindi malamig o mainit, isusuka kita 
mula sa Aking bibig. Sapagkat sinabi mong, 'Ako ay mayaman, naging 
mayaman, at nangangailangan ng wala' — at hindi alam na ikaw ay 
kawawa, kawawa, mahirap, bulag, at hubad - pinayuhan kita na bumili 
mula sa Akin ng ginto na pino sa apoy , upang ikaw ay maging mayaman; 
at mga puting kasuotan, upang kayo ay mabihisan, upang ang kahihiyan 
ng iyong kahubaran ay hindi mahayag; at pinahiran ang iyong mga mata 
ng eye salve, upang makakita ka. Ang dami kong minamahal, 
pinagsasabihan at pinaparusahan ko. Kaya't maging masigasig ka at 
magsisi. "


PAHAYAG 3: 15-19


Nakukuha mo ba ang iyong pansin? Dapat. Ano ang sasabihin ng isang 
liham mula kay Jesucristo sa iyong simbahan o denominasyon ngayon? 
Naglalaman ba ito ng mga salita ng papuri o payo? Sasabihin ba sa atin ni 
Jesus na maging masigasig at magsisi? Ano ang sasabihin Niya?


Ang mga Kristiyano sa maraming bahagi ng mundo ay gumawa ng 
maraming masamang pagpipilian sa huling ilang dekada. Mas nag-aalala 
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sila tungkol sa kung ano ang nangyayari sa system ng mundo kaysa sa 
Kaharian ng Diyos. Mas interesado sila sa pilosopiya at politika ng 
mundong ito kaysa sa katuwiran at hustisya ng darating na mundo.


Naaalala ang nabasa natin mula kay Paul tungkol sa mga nangyayari sa 
mundo ngayon?


"Ngunit kahit na ang ating ebanghelyo ay natatakpan, ito ay natatakpan sa 
mga nawawala, na ang kanilang mga isip ay binulag ng diyos ng 
kapanahunang ito, na hindi naniniwala, baka ang ilaw ng ebanghelyo ng 
kaluwalhatian ni Cristo, na siyang imahe ng Diyos, dapat sumikat sa 
kanila. "


2 CORINTHIANS 4: 3-4


Si Satanas, ang diyos ng kapanahunang ito, ay binulag hindi lamang ang 
mga hindi naniniwala, kundi maging ang mga naniniwala! Napakalungkot 
nito sa akin kahit na naisulat ang mga salitang iyon.


Maraming mga simbahan at denominasyon ang unang nahulog sa sistema 
ng mundo at hindi man alam. Matagumpay na binulag ni Satanas ang 
maraming mga pinuno ng Kristiyano na ilagay ang isip ng sistema ng 
mundo kaysa sa Mind of Christ. Kung ang mga pastol ay bulag, saan nila 
dadalhin ang mga tupa?


Ang Darating na Hatol
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Ang dalangin ko ay tayong lahat ay tanungin ang ating sarili ng mga 
seryosong katanungan batay sa malinaw na inilatag ng Diyos para sa atin 
sa Kanyang Salita. Mangyaring huwag sundin ang mga bulag na pinuno ng 
simbahan sa kanal ng mundo. Tandaan natin kung sino ang hahatol sa 
ating lahat sa hinaharap sa mga pagpipilian na gagawin natin ngayon -


“Sapagka't ang Ama ay hindi humahatol sa sinuman, ngunit ipinagkaloob 
ang lahat ng paghuhukom sa Anak, upang ang lahat ay igalang ang Anak 
tulad ng paggalang nila sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi 
nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Kanya. ”


JUAN 5: 22-23


Darating ang Araw na hahatulan ni Jesucristo ang bawat tao na mayroon o 
mabubuhay pa - "bawat isa ayon sa kanyang mga gawa" (Apocalipsis 
20:13).


Tapos ano? Ipapakita ng Diyos sa darating na panahon “ang labis na 
kayamanan ng Kanyang biyaya sa Kanyang kabaitan sa atin kay Cristo 
Jesus” (Mga Taga-Efeso 2: 7). Tayo bilang mga anak ng Diyos ay 
mararanasan magpakailanman ang Kanyang pag-ibig at biyaya.


Kailangang maunawaan nang malinaw ng mga Kristiyano na ang 
kasalukuyang sistema ng mundo ay malapit lamang sa maikling panahon. 
Ang mga araw ng mundo na ito ay bilang, pati na rin sa kay Satanas.


Si Jesucristo ay magpakailanman.
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Mga kapatid kay Cristo, kailangan nating seryosong isaalang-alang ang 
ating mga katapatan at prayoridad.
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