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THE PURPOSE OF LIFE
Many books suggest ways to discover the purpose of life. Some says: believe in
yourself, believe you can achieve your goals, aim high, and so on. Of course these
recommendations often lead to great success. But being successful and fulfilling life’s
purpose are not at all the same. You could reach all your personal goals, becoming a
raving success by the world’s standard, and still miss the purpose of life.You won’t
discover life’s purpose / meaning by looking within yourself. You didn’t create yourself,
so there is no way you can tell yourself what you were created for! If I handed you an
invention you had never seen before, you wouldn’t know its purpose, and the invention
itself wouldn’t be able to tell you either. Only the creator or the creator’s manual could
reveal its purpose. In the same way, you cannot understand your life’s purpose by
starting with a focus on yourself:

HOW TO KNOW THE PURPOSE OF LIFE?
1. YOU MUST BEGIN WITH THE CREATOR - GOD
Genesis 1:27(MBB) “Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babaye, sama sa
iyang dagway.”
Genesis 2:7(MBB)Unya mikuha ang Ginoong Dios ug yuta ug nagbuhat siyag
tawo gikan niini. Gihuypan niya ang bubo sa ilong sa tawo sa gininhawa nga
naghatag ug kinabuhi ug ang tawo nakabaton ug kinabuhi.”

Isaias 45:12(MBB) Akoy nagbuhat sa kalibotan ug diha niini gibuhat ko usab ang
tawo; ang akong kamot maoy naghikyad sa kalangitan, ug akoy nagmando sa
kabituonan.”
2. YOU MUST KNOW YOUR ONWER’S MANUAL – BOOK OF THE LORD (BIBLE)
Isaias 34:16(ABMBB) “Susiha ug basaha sa libro sa Ginoo: Walay usa kanila nga
makulang o mawad-an sa iyang pares. Kay pagbuot kini sa Ginoo ug ang iyang
Espiritu maoy magtigom kanila.”
We can turn to God what has revealed about life’s purpose in his Word. The easiest way to discover the purpose of an invention is
to ask the creator. God has clearly revealed his purpose for our lives through the Bible. It is our owner’s manual, explaining why we
are alive, how life works, what to avoid, and what to expect in the future.

Panultihon 8:8(ABMBB) “Matuod ang tanan nga akong isulti; walay bakak o limbong.”

Proverbio 8:8(AB) “Ang tanang mga pulong sa akong baba mga pagkamatarung
man; walay bisan unsa nga baliko ni balit-ad diha kanila.”

Deuteronomio 4:2(ABMBB) “Ayaw dugangi o kuhai ang gisugo ko kaninyo.
Tumana gayod ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios.”
a) You are not an accident
(kon basahon nimo ang pulong sa Dios you’ll know that you’re not created by accident)

Ecclesiastes 3:1-2,11(ABMBB) “Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibotan
mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. (2)May panahon sa
pagkatawo ug panahon sa pagkamatay. (11)Nagtakda siyag hustong panahon
alang sa tanang butang. Gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa
umaabot nga panahon, apan wala kita niya hatagig katagbawan ug hingpit nga
pagsabot sa iyang gibuhat.”
Salmo 139:13,15-18(ABMBB) “Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas; ikaw ang
nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. (15)Nakita mo ang akong mga
bukog sa paghulma pa niini nga giayo pagsumpaysumpay diha sa sabakan sa
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akong inahan, sa dihang nagtubo ako didto sa tago. (16)Nakita mo na ako bisan
sa wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon alang kanako nasulat na sa
imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. (17)Pagkalisod tugkaron sa
imong mga hunahuna, O Dios, pagkadaghan gayod niini. (18)Kon iphon ko kini,
daghan pa kini kaya sa balas. Kon momata ako, uban gihapon ako kanimo.”

Even the length of your life is ordained by God
Job 14:5(MBB) “Ang gitas-on sa kinabuhi sa tawo daan nang gilatid, bisan ang
gidaghanon sa iyang mga bulan. Gitagal mo na kini, O Dios, ug dili na gayod
mausab.”
Gisultihan kita sa creator nga dili nato matugkad ang iyang kalaam
Isaias 55:8-9(MBB) “Kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ni ang
akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang
kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug
ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna.”

Even the kind of physical form is ordained by God
Isaias 45:9-11(ABMBB) “Alaot ang makig-away sa iyang magbubuhat, kay sama
ra kini sa kulon nga nakig-away sa magkukulon! Moingon ba ang yuta nga
kulonon ngadto sa magkukulon, ‘Unsay imong gihimo? O ‘May katakos ka ba?
Alaot ang moingon ngadto sa iyang amahan ug inahan, ‘Nganong gipkatawo pa man ko
ninyo? Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Balaang Dios ug Magbubuhat sa Israel: Wala
kamoy katungod pagpangutana kanako bahin sa akong mga anak. Ayaw ako ninyo tudloi
sa akong buhaton.”

Roma 9:20-21(MBB) “Apan kinsa ka man nga makiglalis sa Dios? Tawo ka
lamang! Makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon, ‘Nganong giingon mo
ako niini pagbuhat? (21)Wala ba diay katungod ang magkukulon sa paghimo sa
minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kolon – ang usa mahalon ug ang
usa baratohon?
Mao nga naay natawo nga buta, bungol, bakol, kenano, buktot, flat ug ilong
Exodo 4:11(MBB) “Ang Ginoo miingon kaniya, ‘Kinsa mag naghatag ug baba sa
tawo? Kinsay naghimo kaniyang bungol o amang? Kinsay naghatag kaniyag igtatan-aw o
naghimo kaniyang buta? Dili ba ako, ang Ginoo?

Levitico 21:18-20(MBB) “Dili makahimo paghalad ang buta o ang bakol o kadtong
may bisan unsang daot sa iyang nawong, o wala magparihas ang gitas-on sa
iyang tiil o bukton, (19)o kadtong nabalian ug tiil o kamot, (20) o ang buktot, o ang
enano, o kadtong may daot sa iyang mata, o may nuka, o kadtong kinapon.”
Juan 9:1-3 “Samtang naglakaw si Jesus nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa
sa iyang pagkahimugso.(2)Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, ‘Magtutudlo,
kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga

ginikanan? (3)Si Jesus mitubag, ‘Ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga
sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta aron ang gahom
sa Dios ikapadayag diha kaniya.”
Even the place where you are born is ordained by God
Buhat 17:26(MBB) “Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang bulok sa
katawhan, ug gipapuyo sila sa tibuok kalibotan. Daan na niyang gilatid ang mga
panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an.”

Deuteronomio 32:8(MBB) “Sa dihang gibahinbahin sa labing Gamhanang Dios
ang yuta ngadto sa kanasoran ug dihang gipinig niya ang nagkalainlaing
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katawhan, gibutangan niya kinig mga utlanan sumala sa gidaghanon sa mga anak
sa Dios.”
Even our financial status is God ordained by God
1 Samuel 2:7(MBB) “Ang Ginoo maoy magbuot kinsay iyang himoong dato ug kinsay
iyang himoong pobre. Siya ang mopaubos ug siya usab ang motuboy.’”

Panultihon 22:2(ABMBB) “Walay kalainan ang dato ug ang kabos kay pareho
silang binuhat sa Ginoo.”
Even the kind of death is ordained by God
Jeremias 15:2 “Kon mangutana sila kon asa sila paingon, ‘Ingna sila nga ako ang Ginoo
nag-ingon: Ang gitagana kaninyo nga mangamatay sa sakit, mangamatay sa sakit! Ang
gitagana nga mangamatay sa gubat, mangamatay sa gubat! Ang gitagana nga
mangamatay sa gutom, mangamatay sa gutom! Ug ang gitagana nga pamihagon ug
bilanggoon, pamihagon ug bilanggoon!”
Isaias 46:10(MBB) “Sa sinugdanan pa gani nasayran ko na ang kataposan, ug nahibaloan
ko na ang sangpotan bisan kon wala pa mahitabo; ipahayag ko nga dili gayod mapakyas
ang akong plano ug tumanon ko ang tanan kong tuyo.”
Isaias 47:11(MBB) “Apan moabot kanimo ang kadaotan, ug dili ka makalikay niini;
modangat kanimo ang katalagman ug dili ka makalingkawas niini; ug sa kalit lamang
moabot kanimo ang kalaglagan nga wala mo damha.”
Isaias 45:7(MBB) “Akoy nagbuhat sa kahayag ug kangitngit akoy naghimo sa
kabulahanan ug sa katalagman; ako ang Ginoo maoy naghimo niining tanan.”

Isaiah 45:7(NIV) “I form the light & create darkness, I bring prosperity and create
disaster.”
Ecclesiastes 8:8(ABMBB) “Walay tawo nga makapugong sa iyang kamatayon o
makapadugaydugay niini. Inig-abot sa gubat dili gayod siya makaikyas, sama nga
ang daotan sa iyang pagkadaotan.”
Deuteronomio 32:39(MBB) “Karon ilha ninyo ako ray tinuod nga Dios: wala nay lain
gawas kanako. Ako mopatay ug mohatag ug kinabuhi; mosamad ako ug moayo usab
niini. Walay makailog kang kinsa kinsa gikan sa akong gahom.”
Pagbangotan 3:37-38(MBB) “Ang kabubut-on lamang sa Ginoo maoy kanunay matuman.

(38)Dili ba ang maayo ug ang daotan pagbuot man sa Ginoo?
Panultihon 19:21(MBB) “Maglaraw ang usa ka tawo ug bisan unsa apan ang
kabubut-on sa Ginoo maoy matuman.”
b) You are created with a purpose
- You created to glorify God (you love God is to glorify)
Mateo 22:36-38(MBB) “Mgatutudlo, nangutana siya, ‘unsa man ang labing dakong sugo
sa Balaod? Si Jesus mitubag, ‘Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong
kasingkasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna’. Mao kini ang labing
dako ug ang labing importanting sugo.”

I Juan 5:3(MBB) “Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman
nato ang iyang sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo.’

Ecclesiastes 3:12(MBB) “Busa ang maayong buhaton nato mao ang paglipay ug
paghimo sa labing maayo samtang buhi pa kita.”
Filipos 4:4(MBB) “Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon:
paglipay kamo!
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Ecclesiastes 12:13(AB) “Kini mao ang katapusan sa butang; ang tanan nadungog
na: Kahadloki ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo; kay kini mao ang tibuok
katungdanan sa tawo.”
Proverbio 8:13(AB) “Ang pagkahadlok kang Jehova maoy pagdumot sa dautan:
ang pagpagarboso, ug pagkamapahitas-on, ug ang dautan nga dalan.”

- You are created to glorify His beloved Son Jesus Christ
Colosas 1:15-16(MBB) “Si Cristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga
Dios. Siya ang panganayng Anak ug labaw siya sa tanang binuhat. (16)Kay
pinaagi kaniya gibuhat s adios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta,
makita ug dili makita – mga gahom nga espirituhanon, mga panoan, mga hari, ug
ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang
kaniya.”
Efeso 2:10(MBB) “Kita mga binuhat sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Cristo Jesus
aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato.”

Deuteronomio 30:19(MBB) “Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga
kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa
pilia ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan molungtad.”
(note: Jesus said; His Word is Life, He is Life)

Juan 14:6 Juan 12:48

Isaias 55:6-7
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