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MAN IS CREATED FOR ETERNITY
Introduction: God designed man to live for eternity. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tawo gibutang kini
niya sa tanaman sa Eden. Ug giingnan niya ‘makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa
tanaman gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Kon mokaon ka
niini, mamatay ka gayod.

Genesis 2:15-17(ABMBB) “Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tanaman
sa Eden aron maoy mag-atiman ug magbantay niini. Giingnan niya ang tawo,
‘Makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman (17)gawas sa
kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Kon mokaon ka
niini, mamatay ka gayod.
Kini nagpasabot nga dili gusto ang Dios nga mamatay ang tawo. Apan kay gipili man sa tawo ang pagsupak sa gidili
sa Dios mao nga moabot gayod ang kamatayon sa lawas sa tawo.

Roma 5:12(ABMBB) “Miabot sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang
sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang
katawhan kay nakasala man ang tanang tawo.”
Apan bisan pa nga mamatay ang tawo, naa gayoy desire ang tawo sa iyang sulod nga gustong mopuyo sa walay
kataposan. Mao nga kasagaran sa mga tawo dili gayod gustong mamatay. Ngano nga ang tawo niini nga desire
tungod kay ang Biblia nagsulti nga ang Dios nagbutang niini diha sa kasingkasing.

A) Man has really a desire to live forever
Ecclesiastes 3:11(MBB) “Nagtagal siyag hustong panahon alang sa tanang
butang. Gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga
panahon, apan wala kita niya hatagig katagbawan sa pagsabot sa hingpit sa
iyang gibuhat.”
Ecclesiastes 3:11 (AB) “Gihimo niya ang tanang butang nga matahum sa iyang
panahon: gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang
kasingkasing ngani aron ang tawo dili makatugkad sa buhat nga nahimo sa Dios
gikan sa sinugdan bisan hangtud sa katapusan.”
B) Death is just the end of your body – but it’s the end of you
Salmo 104:29(ABMBB) “Malisang sila kon mobiya ka kanila; kon kuhaan mo silag
ginhawa, mangamatay sila ug mobalik sa abog nga maoy ilang gigikanan.”
Job 17:14(ABMBB) “Moingon ako nga ang lubnganan mao ang akong amahan ug
ang mga wati nga mokaon kanako mao ang akong inahan ug mga igsoong
babaye.”
Job 13:28(ABMBB) “Sama sa gabok nga kahoy ug sa gianay nga bisti, ang tawo
usab nagakaut-ot.”
Ecclesiastes 3:20(ABMBB) “Managsama ang ilang padulngan –abog. Gikan sila
sa abog, sa abog sila mopauli.”
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Ecclesiastes 12:7 “Unya mopauli sa abog ang atong lawas u gang atong espiritu
mopauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato.”
Note: Kini klaro nga nagpasabot kanato nga duna gayoy parte sa tawo nga mobiya sa iyang lawas inigkamatay nga
gitawag espiritu. Kini nagpasabot nga duna gayoy parte sa tawo nga dili madugta nga mao ang imong espiritu.

Hebreo 4:12(ABMBB) “Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa
kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa
kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan
ug ang kauyokan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasingkasing
sa tawo.”
Gipadayag 6:9(ABMBB) “Unya gitangtang sa Nating Karnero ang ikalimang silyo
ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang
pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi.”
1 Tesalonica 5:23(ABMBB) “Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog
kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon
sa tibuok ninyong pagkatawo – sa espiritu, kalag ug lawas hangtud sa pag-abot
sa atong Ginoong Jesu-Cristo.”
C) Man’s body is like a tent- but his future body is called an eternal home
2 Corinto 5:1-5(MBB) “Kay nasayud kita nga inigkatun-as na niining atong yutanong puluy-anan nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios ug puluy-anan
didto sa langit – usa ka puluy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang
nagbuhat. (2)Pagkakaron nanghupaw kita kay dako kaayo ang atong tinguha nga
masul-oban na unta kita sa atong puloy-anan nga atua sa langit; (3)kay kon
masul-oban na kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. (4)Samtang nagpuyo pa
kita niining yutan-ong puloy-anan, nag-agulo kita nga daw gidaogdaog; dili kay
buot kitang mahigawas sa atong yutan-ong lawas, kondili buot kitang masul-oban
sa langitnong lawas aron ang may kamatayon mabuntog sa kinabuhi. (5)Ang Dios
mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban, ug gihatagan kita niya sa
iyang Espiritu ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato.”
1 Corinto 15:40, 42-44, 51-52(MBB) “May mga lawas nga langitnon ug may mga
lawas nga yutan-on; may kaanyag nga iya sa langitnong mga lawas, ug laing
matang sa kaanyag sa yutan-ong mga lawas. (42) Ingon niini ang mahitabo sa
panahon nga banhawon na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot, apan sa
pagbanhaw na niini, dili na kini madunot. (43)Sa dihang gilubong, ngil-ad ug huyang
kini; apan inigbanhaw niini, matahom na ug lig-on. (44)Iniglubong niini lawas kini
nga yutan-on; apan inigkabanhaw niini, lawas na nga espirituhanon. (51)Mao kini
ang tinago: kitang tanan dili mangamatay kondili sa kalit mangausab kita.
(52)Sama kakalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog sa katapusang trumpeta. Kay
inigtingog niini banhawon ang mga patay ug mangahimo silang mga binuhat nga
dli na mamatay ug mangausab kitang tanan.”
Filipos 3:20-21(MBB) “Apan kita mga lumulopyo sa langit, ug mahinangpon
kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong Manunubos gikan sa langit – ang Ginoong
Jesu-Cristo. (21)Ilisan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas
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nga mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando
sa tanan.”
Daniel 12:2(ABMBB) “Ug daghan sa mga nangamatay nga atua na sa lubnganan
mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan nga
walay kataposan.”
Juan 5:28-29(ABMBB) “Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang
tanang mga patay makadungog sa iyang tingog (29)ug manggula sila sa lubong
:kadtong maayog binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon ug kadtong daotag
binuhatan mabanhaw apan silotan.
Mateo 25:41, 46(MBB) “Unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala,
‘Pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraut sa Dios! Ngadto kamo sa kalayo
nga walay pagkapalong nga giandam alang sa Yawa ug sa iyang mga anghel.
(46)Busa kini sila ipadala ngadto sa walay kataposang silot; apan ang mga matarung
moadto sa kinabuhing dayon.”

Gipadayag 21:8(ABMBB) “Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang
mga malaw-ay, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga
salamangkero, ang mga nagsimbag mga diosdios ug ang tanang bakakon
itambog gayod sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang
kamatayon.”
1 Corinto 6:9-10(ABMBB) “Sa walay duhaduha nasayod kamo nga ang mga
daotan dili makasulod sa Gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga
tawo nga makihilawason, o nagsimba sa mga diosdios, o mga mananapaw, o
nakighilawas sa isigkalalaki o isigkababaye, (10)o kawatan o hakog, o mga
palahubog, o tigbutangbutang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa
Gingharian sa Dios.”
E) The Glimpse of Eternity – The promise of God
2 Corinto 4:17-18(MBB) “Ug kining gamay ug umaaging kasamok nga among
giantos naghatag kanamog labihan kadako ug walay kataposang himaya nga
labaw kaayo kay sa mga kalisdanan. (18 ) Kay wala kami magtan-aw sa mga
butang nga makita, kondili sa mga butang nga dili makita; kay ang mga butang
nga makita dili molungtad ug dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay
kataposan.”

1 Corinto 2:9(MBB) “Hinuon, sumala sa giingon sa Kasulatan, ‘Ang wala makita
ug madungog sa tawo, ang wala gayod palandonga sa tawo nga mahitabo. Mao
ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya.”
Roma 8:18(MBB) “Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili
gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato.”
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Gipadayag 7:17(ABMBB) “Kay ang Nating Karnero nga anaa sa taliwala sa trono
maoy magbantay ug maggiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig.
Pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata.”
Gipadayag 21:3-4(ABMBB) “Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga
nagsulti gikan sa trono, ‘Karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan.
Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makiguban kanila ug siya mahimong ilang Dios. (4)Pahiran niya ang ilang luha ug wala
nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit kay nahanaw na man ang daang mga
butang.”
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