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Part Two.  Ang Tungkol sa Diyos  

  

2) Ang Diyos ay napakalapit o immanent.  

Ang Diyos ay napakalapit o immanent. Siya ay nananahan sa limitasyon ng panahon, 

kalawakan at kaisipan ng tao. Ang matayog na Diyos na hindi kayang abutin ng tao o 

unawain ng lubusan ay napakalapit din. Mayroon Siyang mga communicable attributes na 

makaka-relate tayo katulad ng love, joy peace, patience, goodness, kindness, gentleness, 

faithfulness at self-control. Tinatawag ko itong mga immanent attributes.    

  

Sa simula, taglay ng tao ang tunay na wangis o larawan ng Diyos. Subalit dahil sa kasalanan, 

dumilim ang isipan ng tao at lumabo ng husto ang pagkakilala niya sa Diyos. Ang kasalanan 

ang dahilan sa pagdilim ng ating kaisipan at sa pagkahiwalay natin sa Diyos. At dahil sa 

kasalanan, pinalayas ng Diyos ang tao sa Paraiso.  

  

Ang tanong ay ito: Kung ang Diyos ay napakatayog o transcendent, paano Siya mauunawaan 

ng tao?  

  

Nang mahulog sa kasalanan sina Eba’t Adan, nadiskubre nila na sila nga ay hubad at sila ay 

nahiya. Kumuha sila ng mga dahon sa halamanan na tinabas nilang panaklob. Subalit ang 

ginawa ng Diyos upang matabingan ang kanilang kahihiyan ay ang balutan sila ng balat ng 

hayop. Isipin natin na may namatay na hayop upang magamit ang kanyang balat na 

panaklob. May paraan ang tao, may paraan ang Diyos. Huwag sana tayong tumulad   sa mga 

taga-Shinar na nagtangkang gumawa ng sariling daan tungo sa langit - sa pamamagitan ng 

paggawa ng napakataas na tore; o kina Adam at Eve na gumawa rin ng sariling paraan upang 

matakpan ang kanilang kahihiyan. May paraan ang tao subalit may paraan ang Diyos.  

  

Madalas nating marinig ang kasabihang, “It’s not what you know, but whom you  know.” 

Maliban sa lagay system, mayroon pa tayong padrino system. Kailangang may kakilala ka sa 

loob ng gobyerno para gumalaw ang papeles mo. Pati sa panliligaw, hahanap pa ng tulay ang 

lalaking may nakukursunadahan.   

  

Nalungkot ang mga apostol nang sabihin sa kanila ng Panginoong Jesus na Siya ay 

kinakailangang magdusa, mamatay para sa kasalanan ng marami at mabuhay muli at 

pagkatapos ay bumalik sa Kanyang Ama. Upang hindi tuluyang manlugmok ang Kanyang 

mga disipulo, nangako si Cristo na Siya ay babalik upang sila ay Kanyang sunduin. At sinabi 

pa Niya, Alam ninyo ang Aking daraanan.  

  

Sa sandaling ito, nagsalita si Tomas, Panginoon hindi namin alam kung saan Ka pupunta,  

paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Cristo: Ako ang daan at ang katotohanan  
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at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan Ko.  

 

Kung nakilala ninyo Ako, nakilala ninyo na rin ang Aking Ama. Mula ngayon, kilala n’yo 

na Siya at nakita n’yo na Siya. (John 14:6-7)   

  

Sa sandaling ito, nagsalita naman si Philip, Panginoon, sapat na para sa amin ang ipakita 

Mo sa amin ang Ama. Sumagot si Cristo, Ang tagal niyo na Akong kasama, hindi mo pa ba 

Ako kilala Philip? Kung sino man ang nakakita sa Akin ay nakakita na sa Ama. (John    

14:8-9)   

  

Samakatuwid, hindi natin kailangan ang padrino o tulay upang tayo ay makalapit sa Diyos. 

Si Cristo ang ating lapitan upang makarating ang ating mga panalangin sa matayog na Diyos.    

  

Narito ang ilang sinasabi ng Bibliya tungkol kay Cristo: Siya ay Immanuel na ang ibig sabihin 

ay God with us (Matthew 1:23); Siya at ang Ama ay iisa (John 10:30); Siya ang larawan ng 

di-nakikitang Diyos (Colossians 1:15); Si Cristo ang luningning ng kaluwalhatian ng Diyos, 

ang eksaktong representasyon ng Kanyang kalikasan at hawak ng Kanyang salita ang buong 

sansinukob (Hebrews 1:3).  

  

Upang maunawaan ng tao ang napakatayog na Diyos, nagkatawang lupa ang Kanyang Anak 

na si Jesus. Sinasabi sa John 1:1 at 14 ang ganito: Sa simula ay ang Salita, at ang Salita ay 

kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. At ang Salita ay nagkaroon ng laman at 

nanirahang kasakasama natin.   

  

Sa aklat ng Philippians 2:6-7 sinasabi na inalis muna ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian at 

Siya ay nakibagay at namuhay nang tulad ng isang tao upang maipahayag Niya ang kalikasan 

at kalooban ng Diyos sa paraang maiintindihan ng tao.  

  

Ang Diyos na malayo man ay naging malapit din.  

 

Pag-isipan at Sagutin:  

 Paano mo masasabi na personal mong kilala ang Diyos? Kung sinasabi mo na 

personal mong kilala ang Diyos, ano ang dapat mong ginagawa? 
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