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PAGSUSI GIYA 1
Atong To-uhan AngDios

Si Jim nangutana sa usa ka tawo nga dili motoo sa Dios kon siya ba nakigbisog sa iyang kaugalingong 
hunahuna bisan sa pipila ka mga gutlo, kon aduna bay Dios nga nagalungtad hangtud karon.

“Oo na-ay Dios,” matud pa sa dili moto-o ug Dios, si Jim natingala. Sa katuigang nanlabay 
ang una namong anak natawo, hapit nako makato-o sa Dios.  Samtang ako nagatutuk sa hingpit ug 

gamay mga binuhat/nilalang ana-a sulod sa iyang kuna, samtang ako nagalantaw sa gagmayng mga tudlo 
nga nagkitoy-kitoy ug nakita ang pagbanag-banag sa iyang gagmayng mga mata, milungtad sa pipila ka 
mga bulan diin hapit na ako mo-undang sa pagka-dili moto-o sa Dios.

Sa nagalantaw ug nagasud-ong sa bata hapit na ako madani nga ana-a diay Dios.

I.  BISAN UNSA NGA GIPLANO 
 ADUNAY MAGPAPLANO

Ang plano (design) sa lawas sa tawo nagapakita sa nagalungtad ug walay katapusang pagmugna sa 
magpaplano (master designer) ang mga scientipiko nagasulti kanato ug nagpahinumdum sa libu-an ka mga 
hulagway sa hunahuna nga nagasulbad sa mga suliran/mga problema, nagadayeg sa katahum, magahuna-
huna sa kaugalingon, ug mangandoy sa pagmugna sa pinakamaayo sa matag tawo. Ang magapabuhi nga 
mga kuriente nga nagsukad gikan sa pagpugong sa hunahuna sa tibuok kalihukan sa ugat sa atong mga 
lawas.

Ang Computer usab magalihok pinaagi sa pulso ug han-ay sa kuriente. Apan nagkinahanglan sa pana-
hon alang sa utok sa tawo sa pag-imbinto pagmugna sa computer nga magalihuk kon unsay pagabuhaton.

Busa dili ikatingala nga ang salmista mi-ingon nga ang lawas sa tawo dayag ug tataw nga magasulti sa 
kahibulongan nga maglalalang.

“Mohatag ako ug mga pagpasalamat kanimo, tungod sa makalilisang ug kahibulongan 
nga pagbuhat kanako, kahibulongan man ang imong mga buhat; ug nahibaluan kini sa akong 
kalag.”—Salmo 139:14 

Dili na kinahanglan moadto pa kita ug layo pagpangita sa “MGA BUHAT” sa Dios. Ang makuti nga 
plano/design sa utok sa tawo ug ang uban pang pa ug bahin sa atong lawas mao ang mga “BUHAT” sa 
Dios nga nagatudlo sa walay katapusang pagkabatid nga magmumugna.

Walay namugna sa tawo nga makatumbas sa kasing-kasing sa tawo. Walay mugna sa computer nga 
makatandi sa kalihukan sa atong kaugatan (Nervous System).

Walay pamaagi ug system sa telebisyon nga arang makahimo sa tingog, dalunggan, ug mata sa tawo. 
Walay kinatibuk-an nga pagpabugnaw kon systema sa pagpainit nga makatumbas sa buhat nga nahimo 
sama sa atong ilong, baga, ug panit. Ang makuti nga systema sa lawas sa tawo nagpasabot nga adunay usa 
nga nagamugna niini, ug walay lain, kon dili ang Dios.

Ang lawas sa tawo hingpit ug kompleto nga systema sa nagkalain-lain nga parti o organo sa lawas, ang 
tanan nagkahiusa, nagkauyon ug sa makuti giplano. Ang baga ug kasing-kasing, mga ugat mga maskulo, 
ang tanan gimugna sa makalilisang ug makuti nga buluhaton sa maglalalang.

Kon markahan nimo ang napulo ka sinsilyo gikan sa uno hangtud sa napulo, dayon ibutang sa imong 
bulsa ug sagula kini, unya kuha-a kini sa tagsa-tagsa, imo kaha kini nga maplastar gikan sa uno hangtud sa 
ikanapulo?

Sa balaod sa matimatiko aduna lamang ikaw usa ka kahigayunan sulod sa napulo nga mahan-ay gikan 
sa uno ngadto sa napulo.

Karon huna-hunaa ang kahigayonan kon chansa sama sa tiyan, utok, kasingkasing, atay, mga tina-e, 
mga ugat, kidney dalungan mata ug mga ngipon, ang tanan nagkahi-usa sa pagbuhat, paguswag ug pagli-
hok sa samang gutlo sa panahon. 

Unsay maayong tubag sa explinasyon alang sa plano sa lawas sa tawo? 
“Ug ang Dios miingon, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway; ingon sa atong 

kaugalingon, busa gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa Iyang kaugalingon dagway. Lalaki ug 
babaye Iyang gihimo sila.”—Genesis 1:26,27. 

Ang unang lalaki ug babaye wala kini mangahimo nga nahitabo sa takulahaw lamang. Ang Biblilya 
nagpamatuod nga ang Dios nagplano kanato sama sa Iyang kaugalingong dagway. Iyang giplano, gimugna 



2   PAGSUSI 

kita ngadto sa pagkatawo.

2.  ANG TANANG BINUHAT ADUNAY MAGBUBUHAT
Ang pagpamatuod alang sa Dios dili lamang nagapunting sa plano sa atong mga lawas; apan ngadto 

usab mikaylap latas sa kawanangan ug sa kalangitan; talikdi ang kahayag sa mga suga sa ciudad panahon 
sa kagabhion, ug hangad sa kalangitan.

Kanang kahayag sa mabagang duot sa panganod (Milkyway) unahan sa mga bituon, kini ang kama-
tuoran sa binilyon nga nagadila-ab nga mga kahayag sa mga adlaw (sun) sama sa atong adlaw, ngani ang 
atong adlaw ug ang mga planeta kabahin kini sa “Milkyway.” Ug ang atong milkyway usa sa gibanabana 
nga kapin kon kulang, usa ka gatus ka bilyon ka mga galaxy nga makita diha sa higante nga teleskopyo sa 
kalibutan nga nagalantaw ngadto sa kawanangan.

Dili ikatingala nga ang Salmista nakakomentaryo nga ang mga bituon namulong sa mahimayaong 
magbubuhat: 

“Ang mga langit nagapahayag sa buhat sa Iyang mga kamot.”—Salmo 19:1-3.
Unsay atong ikasaysay pinaagi sa paglantaw sa makuti nga plano ug desinyo sa halapad ug kadako 

nga uniberso? 
“Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta.”—Genesis 1:1.
“Ang Dios mao na, sa wala pa ang tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang mga bu-

tang gipakapot.”—Colosas 1:17.
Ang tanang nilalang nagpamatuod mahitungod sa Dios ang ‘MASTER DESIGNER’ ug walay kata-

pusang maglalalang. Sa simply nga pinulongan, “sa sinugdan mao ang Dios,” atong makita ang tubag sa 
misteryo sa kinabuhi. Adunay Dios nga maglalalang sa tanang butang.

Daghang bantugang mga hunahuna sa mga Scientipikong mga utok nga karon nagtoo sa Dios. Si Dr. 
Arthur Compton ang Nobel Price Winner nga batid sa kinaadman sa kinaiyahan, nagkomentaryo niini 
nga bersikolo sa kasulatan; ug nagingon; “Alang sa akong kaugalingon, nagsugod ang pagtoo uban ang 
kamatuoran nga ang labawng abilidad sa pagsabot nagadala sa uniberso ngadto sa kinabuhi ug sa tawo nga 
nilalang. Dili malisod kanako nga ana-a niini nga pagtoo, kay tataw kaayo nga diin adunay plano o desinyo-
aduna usab balaang pagpanabot o balaang salabutan.

Ang han-ay, hapsay ug order nga uniberso nagpamatuod sa kamatuoran sa labawng gamhanang pag-
saysay sukad nga gipamulong “sa sinugdan ang Dios.”

Ang Balaang kasulatan wala magsulay pagpamatuod sa Dios, nagdeklarar sa Iyang paglungtad. Si Dr. 
Arthur Conklin, ang inila nga biologist nagsulat; “Kalagmitan sa kinabuhi nga nagsumikad gikan sa usa ka 
aksidente, kini gikatandi ngadto sa kalagmitan sa usa ka dili pinugngan nga diksiyonaryo nga nagresulta 
gikan sa pagsugwak nga pagprinta sa usa ka pamantalaan sa usa ka buhatan.”

Kita nasayod nga ang tawo dili makamugna ug butang gikan sa wala, tingali makatukod kita ug mga 
butang, maka-inbento ug mga butang, makahiusa ug mga butang, apan wala kita makadala, makahimo sa 
kinabuhi gikan sa wala bisan sa pinakagamay nga baki kon pinakayano nga kabulakan. Ang mga butang 
mahitungod kanato nagapatugbaw nga ang Dios nagaplano, ang Dios nagalalang, ang Dios nagasustinto. 
Ang wala nay laing toohan nga tubag sa tinubdan sa uniberso, kini nga kalibutan ug ang nilalang nga tawo-
mao ang Dios.

3.  ANG DIOS MAGADUOL NGADTO SA PERSONAL NGA RELAS-
YON DIHA SA TAWO
Ang Dios nga nagaplano (design) sa kabituonan sa kalangitan, nga nagamugna sa uniberso, nagapan-

gita sa personal nga relasyon uban kanato. Aduna Siyay personal nga relasyon uban ni moises:
Ang Dios nakigsulti ngadto ni moises…sama sa usa ka tawo nakigsulti sa iyang higala.”(Ex. 33:11). Ang 

Dios gusto mosulod sa usa ka personal nga relasyon uban kanimo ug mahimo nimo nga higala. Si Jesus 
misaad niadtong magasunod kaniya: “Kamo akong mga higala.” (Juan 15:14).

Kita nakigbisog uban sa hunahuna ug Ideya sa Dios, alang sa mga nilalang sila natural nga mga reli-
hiyoso. Walay mananap nga nakatukod ug altar alang sa pagsimba. Apan bisan asa imong makita lalaki ug 
babaye nga nagadayeg ug nagsimba. Sulod sa kahiladman sa kasingkasing sa matag tawo adunay natural 
nga pangandoy sa pagsimba, kaigmat diha sa Dios, pangandoy nga mahimong higala sa Dios. Sa dihang 
kita magatubag sa atong mga pangandoy pagpangita sa Dios, wala nay duha-duha mahitungod sa Iyang 
paglungtad sa atong mga panginahanglan.

Niadtong dekada nubinta (1990’s) minilyon ang mga dili motoo sa Dios misalikway sa ateyesmo ug 
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mitoo sa Dios.
Usa ka propessor sa unibersidad sa St. Petersburg naghimo ug usa ka pahayag nagpaila nga ang mga 

komentaryo gihimo sa daghang nausab nga mga ateyesta sa kanhing Soviet Union.
“Sa akong pagpangita sa kahulugan sa kinabuhi sa scientipiko nga mga pagsusi akong nakita nga wa-

lay kalig-onan niini. Ang mga scientipiko palibot nako sama gihapon kanako ug pagbati. Sa akong paghan-
duraw sa halapad nga kawanangan sa uniberso sa akong pagtuon, ug diha sa kahaw-ang sa akong kalag, 
akong gibati nga aduna gyod kahulogan. Unya sa diha nga akong nadawat ang Bibliya nga imong gihatag 
kanako ug gisugdan ko kini sa pagbasa.

Ang haw-ang sa akong kinabuhi napuno. Akong nakita nga ang Bibliya mao lamang ang tinubdan sa 
kalig-on sa akong kalag. Akong gidawat si Jesus nga akong manluluwas ug akong nakaplagan ang tinuod 
nga kalinaw ug katagbawan sa akong kinabuhi.”

Ang kristohanon nagato-o sa Dios tungod kay iyang nahibalag ug naka-diskobre nga siya ang nakatag-
baw sa mga panginahanglan sa akong kasingkasing. And Dios nga nakaplagan sa mga malipayon nga mga 
kristohanon nga nagalungtad, diin nagahatag kanako sa bag-ong panlantaw, bag-ong kahulugan, bag-ong 
mga motibo, ug bag-ong kalipay.

Ang Dios wala magsaad sa kinabuhi nga lingkawas gikan sa mga kasamok, apan Iyang gipasalig 
kanato nga Siya magagiya ug magasustinto kanato kon kita magaduol ngadto kaniya pinaagi sa personal 
nato nga relasyon. 

Minilyon nga mga kristohanon ang nagpamatuod nga ilang itugyan ang tanan kay sa mobalik sa 
kinabuhi nga walay Dios.

Mao kini ang pinakadako ug bantugan sa tanan nga ang Gamhanang Dios nga nagaplano, nagalalang, 
ug nagasustinto sa uniberso mao usab ang nangandoy sa personal nga relasyon sa matag tawo, lalaki o 
babaye, bata o tigulang.

Si David nagmalampuson niini, sa iyang pagsulat:
“Sa magapamalandong ako sa imong langit, sa buhat sa imong mga tudlo, sa bulan ug sa 

mga bituon nga imong gibut-an; unsa ba ang tawo, nga ikaw matinagdanon man kaniya?”—
Salmo 8:3,4.

Ang atong Maglalang “mang-gihunahuna-on” sa matag-usa kanato. Siya adunay personal nga interes 
kanato, daw wala nay laing binuhat nga Iyang gilalang.

Aron nga kita moto-o sa Dios:
(1) Tungod sa makuti nga design sa bisan unsa nga Iyang gilalang/gimugna dinhi kanato.
(2) Tungod sa pangandoy alang sa Dios sa sulod nato nga nagbiya kanato nga walay pahulay hangtod 

nga atong hingkaplagan ang pahulay diha kaniya.
(3) Tungod sa atong pagpangita ug hingkaplagan ta Siya, ang Dios magatagbaw sa atong matag pangi-

nahanglan  ug pangandoy sa lubos gayod!

4.  UNSANG KLASE NGA DIOS SIYA?
Dayag nalang nga ang Dios gustong mopadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga linalang 

sama sa usa ka amahan nangandoy nga ang iyang mga anak makaila kaniya. Ug diha sa kasulatan ang Dios 
nagsulti kanato, kinsa Siya ug unsay Iyang gusto.

Unsa nga hulmahan ang gigamit sa Dios paglalang sa tawo? 
”Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa Iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat 

niya sila.”—Genesis 1: 27.
Tungod kay kita gibuhat man sa dagway sa Dios, ang atong abilidad sa pugsanong pagbati, paghinum-

dom ug paglaum, sa paghunahuna ug pag-analisar, ang tanan naggumikan kaniya.
Unsay kinatibuk-ang batasan sa Dios?
“Ang Dios gugma” I John 4:8
Gisaysay sa Dios ngadto sa Iyang mga binuhat gikan sa Iyang kaugalingong kasingkasing ang gugma. 

Walay butang nga iyang nahimo o iyang pagahimoon nga dili pinaagi ug pinasikad sa walay kinutuban nga 
gugma.

5.  GIUNSA PAGPADAYAG NI JESUS 
 UNSAY GUSTO UG DAGWAY SA DIOS:

Sa balaang kasulatan gibalik-balik sa Dios pagsulti ang iyang kaugalingon ingon nga AMAHAN. 
“Wala ba kitay usa lamang ka amahan? Dili ba usa lamang ka Dios ang nagbuhat 
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kanato?—Malakias 2:10.
Ang ubang mga paghanduraw sa usa ka amahan nga atong makita karon walay lain kon dili ka-

himut-an ug angayan. Adunay  mapasagaron nga mga amahan, mga abusado nga amahan. Ang Dios dili 
ingon niana. Siya maampingon, maamumahon, sensitibo nga amahan. Siya ang amahan nga mahigugma, 
makigdula uban sa iyang anak nga lalaki ug babaye, usa ka amahan nga makabihag sa iyang mga kabataan 
pinaagi sa pagsugilanon panahon sa kagabhion.

Ang akong mahigugmaon Amahan gusto mopadayag sa Iyang kaugalingon pinaagi sa mga pulong sa 
kasulatan. Siya nasayod nga ang tawo nga atong gikauban pagpuyo mas matinud-anon kanato kay sa usa 
ka tawo nga ato lamang nadungog o nabasa sa usa ka libro. Busa mianhi siya sa kalibutan ingon nga tinuod 
nga tawo ang pagpakatawo ni Jesus.

“Si Jesus ang larawan sa dili makita nga Dios.”—Colosas 1:15.
Busa kon imong makita si Jesus, nakita mo usab ang Dios mianhi siya nagpakatawo- nahisama siya 

kanato-aron Iya kitang matudloan unsaon pagkinabuhi nga malipayon, aron atong makita kon unsa gayod 
ang Dios. Si Jesus mao ang Dios nga makita, siya nag-ingon sa iyang kaugalingon:

“Kinsa kadtong nakakita kanako nakakita sa Amahan.” (Juan 14:9).
Sa imong pagbasa sa sugilanon ni Jesus sa ika-upat nga ebanghelyo, ang unang upat ka libro sa bag-ong 

tugon, imong madiskobrehan ang maanindot nga hulagway sa atong langitnong Amahan. Daghan nga mga 
mangi-ngisda mitaktak sa ilang pukot sa pagsunod ni Kristo, ug gagmayng kabataan midugok sa pagdawat 
sa Iyang panalangin. Iyang mahumpay ang pinakadautan nga makasasala ug malukmay ang nagpaka-
balaan nga hipokrito. Siya magaayo sa tanan gikan sa pagkabuta hangtod sa sanglahon. Sa tanan niyang 
buluhaton gipakita ni Jesus nga ang Dios gugma. Iyang gisulbad ang panginahanglan sa tawo sa paagi nga 
walay ni bisan kinsa nga nakahimo una kaniya.

Ang katapusang mahimayaong pagpadayag ni Jesus kon unsa ang Dios-nahitabo didto sa krus. 
“Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong 

Anak, aron ang tanan mosalig kaniya dili malalag, kon dili may kinabuhing walay katapu-
san.”—Juan 3:16

Si Jesus namatay dili lang paghatag kanato sa malipayong kinabuhi karon, apan paghatag kanato sa 
kinabuhing dayon. Sa taas nga katuigan ang katawhan naglibog, naglaum ug nagdamgo mahitungod sa 
Dios. Ilang makita ang Iyang mga binuhat sa kalangitan, kawanangan ug matahum nga kinaiyahan. Unya 
didto sa krus, gibungkog ni Jesus ang kahilum sa katuigan, ug ang katawhan nakakita sa iyang kaugalingon 
nga nagalantaw ngadto sa dagway sa Dios, nga nagasud-ong kaniya nga siya gayod gugma, walay katapu-
san ug sa kahangturan GUGMA.”

Imong madiskobrehan ang Dios karon pinaagi sa pagpadayag ni Jesus kaniya. Kana nga pagdiskobre 
magagiya kanimo sa paghimog pinasahi ug personal nga pagpamatuod. “AMAHAN, Nahigugma ako 
Kanimo.”


