
No.4( フィリピン語 )

Ano ang dahilan kung bakit tayong 
mga tao ay nabubuhay?

Bakit tayong mga tao ay ipinanganak, at bakit tayo ay 

nabubuhay?

Ipinapaliwanag ng siyensiya o arkeolohiya kung saan 

nga ba nagmula ang tao. Ngunit, may bagay na hindi natin 

maunawaan. Ito ay kung sino nga ba ang lumikha sa mga 

tao at sa anong dahilan nilikha ang mg tao? 

Sa madaling salita, “Nilikha ng Diyos Magulang ang 

sangkatauhan upang maipadama sa ating lahat ang 

Maligayang Pamumuhay at makibahagi sa kaligayahang 

ito.” Ang Maligayang Pamumuhay ay ang mundo kung 

saan tayo ay nagsisikap at nagtutulungan sa isa’t-isa. Ang 

kaligayahan ng tao ay nakasalalay sa kaisipan ng bawat-

isa.

Tenrikyo, Mga Aral tungo sa Maligayang Pamumuhay
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Ang bawat bagay ay may kani-kaniyang 
panahon. Kapag ang panahong iyon ay 
lumipas na, kahit nagtanim tayo ng 
buto, may mga buto na lalaki at 
mayroon ding hindi lalaki.

Osashizu, Banal na Kautusan,

Ika-12 ng Mayo, 1895

S a  k a p a n a h u n a n  n g 

p a g s a s a b o g  n g  b u t o  a y 

k inaka i langan  na  mayroon 

tayong maitanim. May isang 

kasabihan sa Japan tungkol sa 

panahon ng mga bagay. Sinasabi 

na kapag mapipisa na ang mga 

inakay, ang inahing ibon ay tinutuka ang balat ng itlog sa tamang 

panahon upang makalabas ang mga inakay. Inihahalintulad rin 

dito ang panahon ng pagpapalaki ng mga anak. May panahon sa 

pagpapalaki sa mga anak, subalit kailangan nating sukatin ang 

pag-aaruga nang mabuti. 

Ang labis na pagbibigay sa kanila ng mga bagay at ang 

pagpilit sa kanila na gawin ang mga bagay ay nagreresulta ng 

hindi gaya ng inaasahan.  

Ang mahalaga ay alagaan ang mga anak sa tamang panahon 

at pagkatapos nito ay maghintay lamang hanggang lumaki sila 

nang unti-unti. Itinuturo rin sa atin na ito ay daan na hindi pang 

madalian.
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