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PAGSUSI GIYA 3
Ang Ako Ba Nga Kinabuhi Takus Ba 
Ngadto Sa Dios?

Sa ubang mga buntag, ang kalibutan daw paraiso. Sa imong pagmata, ginhawa ug lawon diha sa 
bintana ug panlantaw sa gawas sa bulawanong kasanag sa adlaw nga nagasidlak sa kakahuyan 
banda ngadto sa kadahonan. Ang ubang mga gutlo nakahimo sa kinabuhi nga mahinungdanon; ang 
panagway sa usa ka hinigugmang higala sa imong pagpanamilit, ang maanindot nga pisa sa musika 

nga hingpit kahaum sa imong pagbati, ang wala damha nga pagbati sa usa ka bata.
Apan ang ubang mga buntag, ang kalibutan daw lugar sa kahadlok sa imong pagmata, ang ulohan sa 

mga pamantalaan singgit ug kahadlok mahitungod sa lain na usab nga pagpamumba sa mga terorista nga 
nakabuta sa usa ka bata, adunay lain na usab nga kriminal miangkon sa iyang ikanapulo nga biktima, laing 
nga usab nga kagutom ug lunop, gubat o linog mao kini ang mga gutlo diin ang kinabuhi walay pulos, ug 
walay kaayohan.

Unsay buot ipasabot niining tanan? Aduna ba kitay mahimo nga mapuslanon sa atong maanindot, 
kahibulongan ug terribly nga kalibutan? Nganong ania man kita dinhi? Ang ako bang kinabuhi aduna bay 
pulos diha sa Dios? O ako ba diotay lamang nga ngipon sa lawod nga kawanangan.

I.   ANG DIOS NAGBUHAT SA HINGPIT NGA KALIBUTAN
Ang Dios mao ang maglalalang, ang nagplano ug designer sa tanan gikan sa usa ka dako nga bituon 

ngadto sa maanindot nga pako sa usa ka alibangbang. Si Salmista miingon. 
Pinaagi  sa pulong ni Jehova nabuhat ang mga langit, ug ang tanan nga panon nila pinaagi 

sa gininhawa sa iyang baba… kay siya misulti, ug kini nahimo; siya misugo, ug kini milungtad. 
Salmo 33:6-9.

Magasulti lamang ang Dios ug ang tanang mga butang managtoo sa iyang kabubut-on.

2.  UNOM KA MGA ADLAW ANG PAGBUHAT SA ATONG KALIBUTAN.
“Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga 

anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga 
igpapahulay, ug gibalaan niya kini.”—Exodus 20:11, 

Ang walay katapusan makagagahum nga maglalalang mahimo makaporma sa kalibutan sa usa lamang 
ka gutlo “pinaagi sa gininhawa sa iyang baba, apan gipili sa Dios paghimo niini sa unom ka adlaw o unom 
ka minuto o unom ka Segundo mahimo na, apan wala niya kini buhata. Ang unang kapitolo sa Bibliya, 
Genesis 1, nagahulagway sa gilalang sa Dios sa matag adlaw nga semana sa paglalang.

Unsa ang koronahong obra maestra nga gibuhat sa Dios sa ika unom ka adlaw?
“UG GIBUHAT SA DIOS ANG TAWO SA IYANG KAUGALINGONG DAGWAY, sa dagway 

sa Dios gibuhat niya sila, LALAKI UG BABAYE IYANG GIBUHAT SILA.”—Genesis 1:27
Ang Dios nakahukom nga magbuhat ug tawo sama sa iyang kaugalingon nga mo rason, mobati ug 

mahigugma. Ang matag tawo tawo gibuhat sa Dios sa Iyang kaugalingong “Dagway.” Sa pagka unom ka 
adlaw, ang kalibutan napuno sa mga tanum ug kamananapan, unya ang Dios nagpaila-ila sa Iyang pinaka 
obra maestra sa paglalang, sumala sa Genesis 2:7. Ang labing gamhanang Dios nagporma sa lawas ni Adan 
gikan sa abog sa yuta, busa pagginhawa sa Dios sa “ginhawa sa kinabuhi” sa iyang mga ilong, ang tawo 
nahimong”buhi nga binuhat” mao kini ang kaagi sa iyang pagkabuhi. Ang Dios nagngalan sa unang tawo 
nga gibuhat sa Iyang dagway, nga ADAN, ang pulong nagkahulogan “tawo” ug ang unang babaye “EVA, 
nagkahulogan ug “buhi” (Genesis 2:20; 3:20) ang mahigugmaong magbubuhat makakita sa panginahanglan 
sa tawhanong pakigkauban.

Lab-as gikan sa mga kamot sa Dios, si Adan ug Eva nagreplika sa Iyang larawan.
Mahimo nga iprograma sa Dios ang tawo sama sa mga robot pagsuroysuroy sa tanaman sa Eden nga 

makontento ug magpatagbaw sa ilang mga tingog pagdayeg kaniya. Apan gusto sa Dios dugang pang 
pagkamatinud-anon nga relasyon. Ang mga robot makapahiyom, makasulti, bisan makapanghugas sa mga 
plato, apan dili sila makahigugma.

Ang Dios nagbuhat kanato sa iyang dagway, nga may kapasidad sa paghunahuna ug sa pagpili, ug sa 
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paghinumdum, pagsabot ug paghigugma. Si Adan ug Eva mga anak sa Dios, ug dili masaysay ang iyang 
gugma.

3.  ANG DAUTAN MIABOT SA HINGPIT NGA KALIBUTAN.
Ana-a ang tanan nila ni Adan ug Eva aron sila malipay. Malipayon sila sa ilang perpekto nga pisikal ug 

mental nga panglawas, nagpuyo sa matahum nga tanaman sa walay ikasaway nga kalibutan (Gen. 2:8; 1:
28-31) gisaaran sila sa Dios mga anak ug abilidad sa pagbuhat ug paghunahuna ug katagbawan sa buhat sa 
ilang mga kamot. (Gen. 1:28; 2:15) sila makasinati sa panaghiusa nawong ug nawong sa ilang magbubuhat, 
walay lama sa kaguol, kahadlok, o mga sakit nga makamansa sa ilang mahimayaong mga adlaw.

Unsa nga hinanali nga pagkausab ang kalibutan ngadto sa dapit sa mga pag-antos ug kasakit ug kata-
lagman?  Ang ikaduha nga mga kapitulo sa Genesis nagasulti sa tibuok sugilanon sa unsa ang sala nakasu-
lod sa atong kalibutan. Basaha kini sa panahon nga wala ikaw buhat. Mao kini ang mubo nga kinatibuk-an 
sa sugilanon.

Usa ka panahon human ang Dios nagmugna sa hingpit nga kalibutan, ang yawa misulod sa tanaman sa 
ilang maglalalang. Gilimitahan sa Dios ang inpluwensiya sa yawa sa usa ka kahoy diha sa tanaman, “Ang 
kahoy pag-ila sa maayo ug sa dautan.” Ug giwarningan niya ang unang magtiayon sa pagpahilayo sa kahoy 
ug dili gayud mokaon sa bunga niini, aron dili sila mamatay.

Apan usa ka adlaw si Eva nagsuroy-suroy ngadto sa gidili nga kahoy, ug dali-dali ang yawa mihimo 
sa iyang madanihong mga pamaagi iyang gi-akusar ang Dios nga namakak ngadto kang Eba nga kon 
ikaw magakaon sa bunga niini nga kahoy dili ka mamatay, apan mahimong maalamon ka sama sa Dios 
nga makahibalo sa maayo ug sa dautan. Makasusubo nga palandungon nga si Eba dayon si Adan nga ang 
nasayran mao ra gyud ang maayo, nagtugot sa yawa nga sila makasupak, ug ilang gisampulan ang bunga 
sa kahoy, unya gibugto nila ang bugkos sa pagsalig ug pagtuman sa ilang Dios.

Ang plano sa Dios alang kang Adan ug Eba mao ang “Pagdumala” sa tibuok kalibutan ingon nga mga 
piniyalan sa mga binuhat sa Dios (Gen. 1:26). Apan tungod kay ilang gibugto ang pagtoo uban sa Dios ug 
gipili ang yawa ingon nga bag-o nilang pangulo, ang magtiayon nawad-an sa katungod sa tanaman. Karon 
ang yawa nag-angkon sa kalibutan nga iya ug nanlimbasog nga iyang maulipon ang tanang katawhan.

Daghang mga panahon atong mamatikdan ang atong kaugalingon maghimog hinakog mga butang o 
makahimo ug mga binuang inay nga gusto magbuhat ug maayo. Ngano kaha? Tungod kay ang dili makita 
nga kaaway ang yawa, nagabuhat aron ang katawhan mapakyas ug mahulog sa ilang maayong pamatasan.

Sa imong pagbasa sa kapitulo  tres sa Genesis, imong masuta nga ang sala maoy hinungdan nga si 
Adan ug Eba nagtago gikan sa Dios sa kahadlok. Ang sala naka-apekto sa tanang nilalang ug mga binuhat.

Mga tunok nangguwa na uban sa kabulakan ang yuta nag-antus sa kainit ug kauga, ug ang trabaho 
mga ginbuhaton mahimong mabug-at ug malisod. Ang mga sakit motakboy lang sa kalit ug hinanali .

Pangabugho, kasilag, pagdumot ug kasina midugang sa pagdaghan sa kalisod sa tawo. Ang makalili-
sang sa tanan, tungod sa sala misulod ang kamatayon.

4.  KINSA KINING YAWA NGA NAKA-APEKTO SA ATONG KALIBU-
TAN UBAN SA SALA?
“Siya MAMUMUNO SUKAD PA SA SINUGDAN kay siya bakakon man ug mao ang AMA-

HAN SA MGA BAKAK.”—Juan 8:44
Matud ni Jesus, ang yawa maoy tinubdan sa sala sa tibuok uniberso ang “Amahan” sa sala, mamu-

muno ug pamakad.
Si Tomas Carlyle, ang bantugang English nga Pilosopo, midala kang Ralph Waldo Emerson ngadto sa 

pinaka-ngil-ad nga kalye sa tumoy nga bahin sa London. Sa ilang paglakaw, hilom silang nagobserbar sa 
kadautan sa palibot, sa katapusan nangutana si Carlyle,” motoo ka na ba sa yawa karon?

5.  GIBUHAT BA SA DIOS ANG YAWA?
Dili! Ang maayo nga Dios wala magbuhat sa yawa, apan ang Bibliya naghisgot nga ang yawa uban sa 

mga manulonda nga iyang natunto, nawala ang ilang luna sa langit ug mianhi sa atong kalibutan. 
 “Unya nahitabo ang GUBAT DIDTO SA LANGIT, si Miguel ug ang iyang mga manulonda 

nakiggubat batok sa DRAGON. Apan gilupig sila ug WALA NAY DAPIT PA ALANG KANILA 
DIDTO SA LANGIT. Ug gitambog ang dragon ang serpente nga karaan, ginganlan ug yawa ug 
satanas ang maglilimbong sa tibuok kalibutan gitambog ngadto sa yuta uban ang iyang mga 
manulonda.”—Pinadayag 12:7-9.
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Sa sinugdan giunsa sa yawa pagsulod sa langit? 
”Ikaw mao ang dinihog nga QUERUBIN nga nagatabon ug ako nagapahamutang kanimo, 

sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. IKAW HINGPIT SA IMONG MGA 
KAGAWIAN gikan sa ADLAW SA PAG-UMOL KANIMO, hangtud nga ang DILI PAGKA-
MATARONG HINGKAPLAGAN DIHA KANIMO.”—Ezekiel 28:14,15.

Ang Dios wala maglalang sa yawa, iyang gilalang si Lucifer nga hingpit nga manulonda, usa sa naguna 
nga manulonda sa langit nga nagatindog sunod sa trono sa Dios. Apan siya nakasala “Ang dautan hing-
kaplagan diha kaniya” gitambog gikan sa langit, ug nagpakaaron ingnon nga higala ni Adan ug Eba, siya 
nahimo nga mangilngig nga kaaway sa tawo.

6. NGANO NGA SI LUCIFER, KINING HINGPIT NGA MANULONDA, 
 NAKASALA?

“Naunsa ang PAGKAHULOG MO GIKAN SA LANGIT, oh kabugason, anak sa kabuntagon 
NAUNSA ANG PAGKALUMPAG MO NGADTO SA YUTA, nga ikaw man unta ang nagalumpag 
sa mga nasud. Ug ikaw miingon sa imong kasingkasing, ako mokayab ngadto sa langit ituboy 
ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Dios, ug ako magalingkod sa bukid nga tigu-
manan, sa kinatumyang mga dapit sa amihanan, mokayab ako sa ibabaw sa mga kahitas-an sa 
mga panganod; HIMOON KO NGA ANG AKONG KAUGALINGON MAHISAMA SA HATAAS 
UYAMOT.”—Isais 14: 12-14. 

Ang binuhat nga nahimong yawa sa sinugdan gitawag nga Lucifer, nagkahulugan, “Kabugason o na-
gasidlak” sa kasingkasing niini nga manulonda, ang pagkahanaw ug ambisyon nagsugod pagpuli inay ang 
debusyon. Ang binhi sa garbo mitubo ang mapugsanon nga pagbati sa pagkuha sa lugar sa Dios.

Si Lucifer nanlimbasog sa pagbuhat aron madala ang ubang binuhat sa langit. Sayon pag-imagin nga ang 
yawa nakiglalis nga ang Dios nagapugong ug nagahawid ug mga butang gikan kanila, ug nga ang balaang 
balaod sobra ka kinutoban ug strikto, ug nga ang Dios walay pagtagad ug pag-amuma sa iyang gahum. 
Iyang gipasipalahan, giyatakan ang usa kansang kinaiya nagkahulogan ug gugma.

Sa unsa ang kasamok sa langit nasulbad? 
“Gipatubo mo ang garbo sa imong kasingkasing… busa gitambog ko ikaw sa yuta.”—Eze-

kiel 28:17 
Ang garbo nakausab sa pangulo sa mga manulonda ngadto sa yawa o satanas, ug aron mapreserbar 

ang kalinaw ug kahapsay sa langit, ang yawa ug ikatulong bahin sa mga manulonda nga mioyon kaniya sa 
pagrebelde, kinahanglan itambog sila. (Pinadayag 12:4,7-9).

7.  KINSAY MANUBAG SA SALA?
Nganong wala man maglalang ang Dios sa mga binuhat nga dili takus magpakasala? Kon siya naghimo 

pa niini, wala untay suliran ang sala dinhi sa atong kalibutan. Apan gusto sa Dios na ang katawhan adunay 
makahulaganon nga relasyon. Busa “Ang Dios nagbuhat sa tawo sa iyang kaugalingong dagway.” (Genesis 1:27).

Kini nagkahulogan nga kita gawasnon ug responsable, kita makahukom sa paghigugma sa Dios o 
pagtalikod kaniya.

Ang Dios naghatag sa mga manulonda ug mga binuhat nga tawo sa kada generasyon, sa usa ka spiritu-
hanon nga kinaiya kug katakos sa paghimo sa tinuod nga pagpili. 

“Pagpili alang sa imong kaugalingon niining adlawa kinsay imong alagaron.”—Josue 24:15.
Gihagit sa Dios ang iyang mga binuhat nga nilalang sa Iyang kaugalingong dagway sa pagpili sa 

maayo tungod kay ang ilang gahum sa pangatarungan nagasulti kanila “Ang dalan sa Dios pinakamaayo.” 
Ug ang pagbiya gikan sa dautan tungod kay ang ilang pangatarungan resulta sa pagsupak ug sala.

Ang mga binuhat lamang uban sa gahum sa pagpangatarungan ug pagpili makasinati sa tinuod nga 
gugma. Ang Dios nangandoy pagbuhat sa mga tawo nga makasabot ug modayeg sa iyang kinaiya, nga 
adunay kagawasan sa pagtubag kaniya piaagi sa gugma, ug mapuno sa gugma alang sa uban.

Ang Dios gusto mopahat sa iyang gugma labaw sa tanan nga siya andam sa pagsagakay sa katalagman 
sa pagbuhat sa mga manulonda ug katawhan uban ang gahum sa pagpili.

Siya nasayod nga posible, damlag usa sa Iyang nalalang mga binuhat makapili sa dili pag-alagad 
kaniya. Ang yawa maoy unang binuhat sa tibuok uniberso sa paghimo sa makalilisang nga pagpili. Ang 
katalagman sa sala nagsugod diha kaniya. (Juan 8:44/I Juan 3:8)

8.  NAHIMONG POSIBLE SA KRUS ANG KALAGLAGAN SA SALA.
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Nganong wala man laglaga sa Dios si Lucifer sa wala pa niya isabwag ang sakit sa sala? Gihagit ni 
Lucifer ang kaayo ug pagkamanggi-angayon sa Dios sa Iyang pang gobyerno. Nagsulti siyag pamakak ma-
hitungod sa Dios. Kon gilaglag pa unta sa Dios si Lucifer diha-diha, ang mga manulonda unta maga-alagad 
sa Dios sa kahadlok kay sa gugma. Kini unta makabuntog sa katuyuo-an sa Dios ug sa Iyang mga linalang 
sa gihatag niya nga gahum sa pagpili.

Giunsa sa matag usa pagkahibalo nga ang dalan sa Dios maoy, labing maayo? Gihatagan sa Dios si sata-
nas ug kahigayonan sa pagdemonstrar sa lain nga sistema. Maoy  hinungdan nga gihatagan siya ug higayon 
pagtintal ni Adan ug ni Eba.

Kini nga planeta nahimong testinganan nga  yuta diin ang kinaiya sa yawa ug ang iyang ginharian nag-
kasumpaki sa kinaiya sa Dios sa Iyang Ginharian. Kinsa man ang husto? Kinsa man ang atong kinatibuk-an 
nga kasaligan? Malinglahon kaayo si Lucifer, diin nakakuha ug dakong panahon alang sa mga linalang niini 
nga uniberso nga ti-onay makatoo unsa ka malaglagon ang pamaagi ni satanas sa iyang kinaiya. Apan ang 
tanan nasayod  nga ang “bayad sa sala mao ang kamatayon.” Ug nga ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi 
nga dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.” (Roma 6:13)

Ang tanang binuhat sa tibuok uniberso makauyon niini. 
“Dako ug kahibulongan ang imong mga buhat, O Ginoong Dios nga makagagahum sa tanan, 

matarong ug matuod ang imong mga pamaage, O Hari sa kapanahunan… ang tanan kanasuran 
mangabot ug managsimba kanimo, kay gikapadayag na man ang imong hukom.”—Pinadayag 
15: 3,4

Human nga ang tanan nakasabot sa ikamatay nga kinaiya sa sala ug ang malaglagon nga kinaiya ni sa-
tanas, ang Dios makalaglag ni Satanas ug ang sala siya usab makalaglag niadtong mga nagasupak sa iyang 
grasya ug magadapig sa pamaagi sa yawa.

Ang Dios katarong ug gusto mosulbad sa problema sa sala ug mga pag-antus sumala sa atong gusto 
nga Iyang buhaton. Apan naghulat siya hangtud nga iyang mapreserbar ang atong kagawasan ug magapu-
gong sa dautan nga dili nagayod magabalik pag-usab.

Ang Dios nagsaad nga laglagon ang sala sa dayon pinaagi sa paglimpiyo sa langit ug yuta pinaagi sa 
kalayo. “pinaagi sa pagtamod sa Iyang saad,” atong malantaw sa “unahan ang bag-ong langit ug bag-ong 
yuta, ang puloy-anan sa mga matarong,” ( 2 Pedro 3:10,13). Ang sala dili na gayod maka apekto sa uniberso. 
Ang dautang resulta sa sala wala nay pagbarog, tataw nga ang pagkamasinupakon sa Dios mawagtang na 
hangtod sa kahangturan.

Kinsa ang makahimo sa katapusang paglaglag sa dautan ug ang sala? 
 “Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya usab makaambit niini, aron 

pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahum sa kamatayon, nga sa ato pa ang yawa, 
ug mapahigawas niya silang tanan nga tungod sa kahadlok sa kamatayon nailalum sa pag-
kaulipon sulod sa tibuok nilang kinabuhi.”—Hebrohanon 2:14,15.

Didto  sa krus ang mga manulonda, ang wala mga hulog nga kalibutan nakakita sa yawa kon kinsa 
siya, malimbongon, bakakon,mamumuno. Didto gipadayag niya ang iyang kinaiya pinaagi sa iyang pag-
sugo sa tawo sa pagpatay sa innocent nga anak sa Dios. Ang lumolopyo sa tibuok uneberso nakakita unsa 
ka dautan ug walay pulos ang sala. Ang krus sa kinatibuk-an nagkuha sa mascara sa motibo ni Satanas, ug 
sa diha nga laglagon sa Dios ang dautan ug kadtong nagpadayon pagpakasala, ang tanan makaila nga ang 
Dios matarong.

Ang kamatayon ni Jesus diha sa krus nagabutyag sa tinuod nga intention ni satanas sa wala pa ang 
tanang nilalang nga binuhat (Juan 12:31,32 ). Ang krus usab nagpadayag kang Kristo kon unsa siya, ang 
manluluwas sa kalibutan, didto sa kalbaryo ang gahum sa gugma. Ang krus natukod nga walay pangutana 
nga kini gugma pagsakripisyo sa kaugalingon nga nagamatoto sa Dios sa tanan niyang paglambigit uban ni 
satanas, sala, ug katawhang makasasala.

Didto sa krus ang kahanas ni Kristo pagdemonstrar sa walay kinutubang gugma sa Dios maoy naka-
buntog sa dautan. Ang gubat natapos na, kinsa ang magdumala sa kalibutan, si Kristo ba o si satanas. Diha 
sa krus nasulbad ang tanan kinahanglan si Kristo ang mopatigbabaw sa tanan.

Ikaw ba nakadiskobre sa usa ka relasyon uban sa manluluwas kinsa nagpakamatay sa Iyang walay 
sama, walay pagkausab nga gugma? Unsay imong pagbati mahitungod sa usa nag mianhi sa atong kalibu-
tan ingon nga tawhanong binuhat ug nagpakamatay puli kanimo aron ikaw maluwas gikan sa sala?

Iduko ang imong ulo karon ug pagpasalamat ni Jesus, ug pangayoa kaniya nga magasulod ug maoy 
magdumala sa imong kinabuhi.


