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PAGSUSI GIYA 6
Ikaduhang Kahigayonan Sa Kinabuhi

Human sa pagpuyo halos sa tibuok niyang pagkinabuhi nga usa ka Budhist, usa ka hingkod nga 
tawo sa nasud sa Singapore nga nahimong usa ka Kristohanon gipangutana, “Mr. Lim, unsay 
kalainan sa imong nakita sa usa ka Budhist ug sa usa ka Kristohanon?’

“Sayon ra kana, “ maoy iyang tubag. “sukad nakaplagan ko si Jesus ingon nga akong man-
luluwas, naangkon ko ang kalinaw sa akong kasingkasing.”

Mao kana ang mahitabo kon atong isentro ang atong mga kinabuhi ngadto kang Kristo. 
“Pagabantayan mo siya diha sa pakigdait nga hingpit, kansang hunahuna sa kanunay anaa 

kanimo; tungod kay siya nagasalig kanimo.”—(Isayas 26:3). 
Ang pagpuyo sa Kristohanon nga pagkinabuhi moresulta sa hingpit nga kalinaw, hingpit nga pagbati 

sa seguridad ug hingpit nga kausaban.
Kadtong nakahimo niini nga pagdiskobre nakakaplag sa walay laing agi-anan ngadto sa ikaduahang 

kahigayonan sa kinabuhi ni Jesus!

1.  UNSAY KAHULOGAN ALANG SA NAWALA ARON MALUWAS
Posible alang sa usa ka physical buhi nga tawo nga maayo og kahigayonan apan kini patay, patay sa 

spiritohanon. 
“KAMO IYANG GIBUHI SA MGA PATAY PA KAMO TUNGOD SA MGA KALAPASAN UG 

MGA KASAL-ANAN nga niini nanaggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana 
uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kahanginan, sa SPIRITU NGA KARON MAO ANG NA-
GALIHOK DIHA SA MGA TAWONG MASUPILON.”—(Episo 2:1,2)

Si Satanas nagagiya sa tawo nga patay sa spirituhanon nga pagkinabuhi ngadto paubos sa hagdan 
sa ebangelyo mao nga ang Dios nahigugma niadtong katawhan nga anaa sa kalaglagan. Siya nahigugma 
kanila samtang anaa sila patay sa ilang kalapasan, ug naghanyag kanila sa tibuok ug gawasnong kaluwasan 
gikan sa ilang kalisdanan.

“Apan ang Dios nga dato sa kalooy tungod sa iyang dakong gugma kanato, BISAN MGA 
PATAY KITA TUNGOD SA ATONG MGA PAGLAPAS, GIHATAGAN KITA NIYA UG KINABUHI 
uban kang Kristo… aron makapahayag sa labaw gayud nga kadato sa iyang grasya sa kaayo 
nga alang kanato diha kang Kristo Jesus.”—(Episo 2:4-70)

Ang Dios nahigugma kanato bisan kon wala kita’y angay nga pagahigugmaon dinhi kanato. Ang iyang 
grasya nakapahimo kanato nga bag-o nga kinabuhi diha kang Kristo. Dili kita makausab sa atong kaugalin-
gon, apan ang Dios makahimo kon kita moduol ngadto kaniya sa pagtoo ug sa pagtugyan; siya magahatag 
kanato sa ikaduhang kahigayonan sa kinabuhi ingon nga walay bayad nga gasa.

2.  UNSAY KINAHANGLAN ATONG BUHATON ARON MALUWAS?
(1) Kita kinahanglan maluwas gikan sa sala.
“Kay ang tanan nagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios.”—(Roma 2:23)
Atong iplastar sa dayag, dili nato makinabuhian unsay atong nahibaloan nga tarong ug husto. Ang 

ginikanan ilalom sa kagul-anan mahimong mosila-ub ang kapungot ug masamaran ang pagbati. Ang usa ka 
tawo mahimong malagot sa usa ka driver nga maoy hinungdan sa hapit na katalagman o desgrasya. Usa ka 
studyante mahimong magtubo nga masupilon ug mohonghong dili maayong mga butang ngadto sa iyang 
isigka-estudyante. Usa ka negosyante mahimong “malimot”sa usa ka tinubdan sa iyang income panahon sa 
pagbayad sa iyang buhis.  “Ang tanan nakasala,” mao kana ang tawhanon nga kahimtang. 

Giunsa sa Bibliya pagsaysay ang Sala?
“Ang tanan sayop nga binuhatan sala.”—(1 Juan 5:17).
Kinahanglan kita malingkawas gikan sa tanang matang sa dili maayong pamatasan ug pinugos nga 

paagi, pamakad, abuso nga kasubo, kaibog, pagpasakit ug uban pa. 
“Ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab; kay ang sala mao ang 

pagkamasupilon.”—(1 Juan 3:4). 
Busa kinahanglan maluwas kita gikan sa sala, pagbungkag sa mga kasugoan sa Dios.
(2) Kinahanglan maluwas kita gikan sa nabungkag natong relasyon diha sa Dios.
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“Apan ang inyong mga kasal-anan maoy maka-pahamolag kaninyo ug sa inyong Dios, ug 
ang inyong mga sala nakapatago sa Iyang nawong gikan kaninyo.”—(Isayas 59:2).

Ang wala mapasaylo nga sala nakaputol sa atong relasyon diha sa Dios. Si Kristo mianhi aron sa pagpa-
sig-uli sa pagsalig diha sa Dios, kinsa maoy gikamang ni Satanas.

(3) Kinahanglan kitang maluwas gikan sa walay katapusang kamatayon, silot sa sala.
“Pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan, ug pinaagi sa sala ang kamatayon, 

ug tungod niini ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo, kay ang tanang tawo nakasala.” 
(Roma 5:12).

(4) Kinahanglan kita maluwas gikan sa makasasala, way kalipay, ug haw-ang nga kinabuhi. 
Alang sa makasasala, ang kinabuhi kamatayon sa katapusan.
(5) Kinahanglan maluwas kita gikan sa makasasala nga kalibutan.
Kinahanglan mahaw-as kita gikan sa kalibutan puno sa sala ug ang resulta, kalisdanan, kasakit, kamin-

gaw, gubat, sakit ug kamatayon.

3.  KINSA ANG MAKALUWAS KANATO?
(1) Si Jesus lamang ang makaluwas kanato. 
“Pagatawgon mo ang iyang ngalan Jesus, kay Siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa 

ilang mga sala.”—(Mateo 2:21)
Usa ka Hindu miingon sa iyang kristohanon nga higala, “Ako nakakaplag daghang mga butang sa Hin-

duism nga wala sa Kristianismo. Apan dunay usa ka butang nga naa sa Kristianismo nga wala sa Hinduism, 
“Manluluwas.” Ang Kristohanon mao lamang ang relihiyon nga naghanyag sa katawhan sa manluluwas.

(2) Si Jesus makaluwas gikan sa atong nabungkag nga relasyon diha sa Dios.
“Kaniadto nahimulag kamo gikan kang Kristo… nga kamo mga walay paglaum, ug walay 

Dios dinhi sa kalibutan, apan karon kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto nangahilayo, gi-
paduol kamo tungod sa dugo ni Kristo.”—(Episo 2:12,13). 

Si Jesus ang hingpit nga higala nga kaabig sa malipayon nga relasyon uban kaniya; gusto niyang ipaga-
was gikan kanato ang atong pinakamaayo, “pinaagi sa dugo ni Kristo” ang kanhi natong kinabuhi sa sala 
napasaylo, ug matag adlaw iyang ihatag kanato ang iyang pagdawat, gahum batok sa sala,ug ang hingpit 
niyang kinabuhi. Kita nasayod nga ana-a siya kanunay pagkuha kanato panahon kita mahulog. Ang atong 
gugma alang kaniya sa baylo magauswag sa paghandum pagkinabuhi sa paagi nga mapahamuot siya.

(3) Si Jesus magaluwas kanato gikan sa way katapusang kamatayon, bayad sa sala.          
“Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon; apan ang gasa sa Dios kinabuhing dayon diha 

kang Kristo Jesus atong Ginoo.”—(Roma 6:23).  
Kita magbubungkag sa kasugo-an, hinukman sa kamatayon. Ang bayad sa kamatayon si Jesus magalu-

was kanato gikan sa way katapusang kamatayon aron hatagan kita sa way katapusang kinabuhi. 
“Ang Dios magpasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato, nga sa makasasala 

pakita si Kristo namatay tungod kanato.”—(Roma 5:8)  
Tungod sa Iyang pagkapakyas nga gugma, si Jesus nagpakamatay alang kanato. Ug tungod kay nag-

pakamatay man siya kanato ug nag-antos sa resulta sa sala, karon ang Dios makapasaylo ug magadawat sa 
mga makasasala nga walay pagtagad sa sala.

(4) Si Jesus magaluwas kanato gikan sa makasasala, ug walay kalipay nga kinabuhi. 
“Bisan kinsa nga anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat, ang daang mga butang nangagi 

na, ania karon sila nangabag-o.”—(2 Korinto 5:17).
Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon gikan sa sala o makausab sa atong kinaiya sa atong kaugalin-

gon maingon sa usa ka lion nga mahimong usa ka karnero. (Roma 7:18). Ang  sala mas lig-on kay sa atong 
kabubut-ong gahum. Apan si Kristo makahimo “Paglig-on kanimo uban sa gahum sa spiritu sa sulod sa 
imong pagkatawo. (Episo 3:16). Siya nagabuhat aron pagpuli sa atong malaglagon nga mga kinaiya uban sa 
Iyang mahimsog nga mga kalidad; gugma, kalinaw, kalipay, pagkamaayo, pagpugong. (Galasya 5:22,23). Si 
Kristo nagkinabuhi sa Iyang kinabuhi nganhi kanato, ug atong madawat ang spirituhanon nga kaayohan, 
pagkausab o kausaban ug bag-ong kinabuhi.

Si Harold Hughes nawad-an na sa paglaum nga mausab, misulay siya sa makadaghan pag-undang 
sa pag-inom apan napakyas. Ang iya lang nga nasayran pag-ayo nga ang iyang pakigbugno sa botelya 
nagpahamutang sa iyang asawa ug duha ka mga anak nga babaye magahatud kanila sa napulo ka mga tuig 
ngadto sa imperno.

Busa usa ka mabugnaw nga buntag misulod siya sa banyo ug gipunting niya ang buka sa iyang pusil 
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diha sa iyang baba, sa wala pa niya kablita ang gatelyo sa pusil, nakahukom nga iya usang saysayan ang 
Dios sa mga butang nga gusto niyang isulti. Kadto nga pag-ampo nahimo nga taas nga hangyo sa dan-
goy-ngoy ug pakitabang. Ug ang Dios miabot sa iyang panabang. Si Harold Hughes naghimog pakigsaad 
ngadto kang Kristo ug nakakaplag sa spirituhanong kalig-on sa paglahutay, miundang siya pag-inom alang 
sa kaayohan, nahimong mahigugmaon, kasaligan nga bana ug amahan, tungod niadto iyang na-angkon 
ang usa ka lingkoranan sa senado sa Amerika. Si Harold Hughes nakadiskobre pinakadako nga kausaban, 
gahum sa pagusab nga makaplagan diha kang Kristo lamang.

(5) Si Jesus makaluwas kanato gikan sa makasasala nga kalibutan.
Ang sunod upat ka giya sa pagdiskobre magasaysay unsaon.

4.  KITA MALUWAS PINAAGI SA PAGSUNOD NIINING TULO KA 
YANONG MGA ANG-ANG.
STEP I. Hangyoa  si Kristo nga maoy magdumala sa sala sa imong kinabuhi.
Unsay atong bahin sa pagbuntod sa atong makasasala nga kinabuhi? 
“PAGHINULSOL, balik sa Dios, aron pagapalaon ang inyong mga sala”—(Buhat 3:19)
“ANG KAAYO SA DIOS MAGAGIYA KANIMO NGADTO SA PAGHINULSOL.” (Roma 2:4)
“ANG IMONG MGA KAGUOL MAGAGIYA KANIMO NGADTO SA PAGHINULSOL.” (2 

Korinto 7:9)
Ang paghinulsol maoy pagpangayo’g pasaylo sa nangagi nga pagkinabuhi sa sala, ug unya motalikod 

gikan sa atong mga sala, wad-on ang daang mga kinaiya, ug ang naandan nga mga batasan. Dili kay kita 
naguol tungod kay nahadlok sa silot, apan ang pagtabang sa “kaayohan sa Dios,” nga nagagiya ni Jesus sa 
pagpakamatay inay kanato alang sa atong kasal-anan. Atong isalikway ang sala tungod kay makapahiubos 
sa Dios.

Sa dihang atong masinati ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo, kita kinahanglan, kon mahimo tarun-
gon ang hiwi natong binuhatan.

Unsay bahin sa Dios sa pagpapas sa daan tang kinabuhi sa pagpakasala?
Pareho, paghinulsol ug pagpasaylo kini gasa kanato gikan sa Dios. 
“Gibayaw sa Dios sa iyang toong kamot aron mahimong prinsipe ug MANLULUWAS aron 

PAGHATAG SA PAGHINULSOL ug PASAYLO SA MGA SALA.”—(Buhat 5:31). 
Sa dihang kita maghinulsol, ang mahigugmaong manluluwas magapasaylo sa atong mga sala, maga-

limpyo kanato gikan sa sala, ug itambog ngadto sa kahiladman sa kadagatan. 
“KON ISUGID TA ANG ATONG SALA matarong ug MATINUMANON SIYA aron PAS-

AYLOON KITA niya sa atong mga sala, ug PAGAHINLOAN KITA NIYA GIKAN sa tanang 
kadautan.”—(1 Juan 7:18,19)

Walay terebly nga sala nga ang atong manluluwas nga nagpakamatay sa atong mga sala didto sa krus 
nga dili makapasaylo kanato. Ang tawo nga magasalig ni Jesus kinahanglan lamang mangayo kaniya sa 
iyang kapasaylo-an. Si Kristo nga nagpakamatay kanato dili makapasaylo kanato kon dili kita mangayo sa 
kapasaylo-an.

Makasusubo ang kamatuoran nga ang atong mga sala nagatabang pagpadulot sa lansang didto sa 
mga kamot ug tiil ni Kristo. Apan sa gihapon si Jesus sa dugang kahingawa, sa wala nato dahuma kita 
magadawat sa Iyang gasa ug kapasyloan ug pagpasig-uli.

Ang pulong miabot sa batan-on nga lalaki nga makalagiw gikan sa ilang poloy-anan nga ang iyang 
inahan himatyon.

Ang balita mikuyanap sa iyang kaugalingon mahitungod sa ilang nabungkag nga relasyon; nagdali 
sa pagpauli, midali siya ngadto sa kwarto ug gilabang ang iyang kaugalingon ngadto sa higdaan sa iyang 
inahan. Sa tumang hilak ug pagbalata mihangyo siya sa kapasayloan sa iyang inahan nga siya pasayloan. 

Ang inahan midutdot kaniya ug mihonghong, “Anak, dugay na unta nga ikaw akong gipasaylo, apan 
wala ka man mangayo.”

Kon nahamulag ka palayo sa  Dios  o wala pa gyud makaila kaniya. Hunahuna-a unsa ka interesado 
ang imong langitnong mahigugmaong Amahan nga moabi-abi kanimo sa pagpauli wala nay laing iyang 
gipaabot gikan kanimo kon dili ang imong pagdawat kaniya sa iyang gihanyag nga kapasayloan. Si Jesus 
nahigugma kanimo, nagpakamatay siya alang kanimo. Siya kanunay andam sa pagpasaylo kanimo. Busa 
tubaga ang iyang maloloy-ong inbitasyon sa paghinulsol. Isugid ang imong mga sala, ug toohi nga ang Dios 
magapasaylo kanimo, ug buhaton kini niya. Saligi siya, salig sa iyang mga saad.
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Step 2. Dawat Ang Bag-ong Kinabuhi Gikan Ni Jesus.
Ang imong bahin pagdawat sa bag-ong kinabuhi gikan ni Jesus mao ang pagtoo nga si Jesus nagluwas 

na kanimo. Dawata nga way papangutana nga napasaylo kana ug nalimpyo kana, ug nawala na ang daang 
kinabuhi sa sala, ug nahatag na kanimo ang tibuok bag-o ug nausab nga kinabuhi. 

“Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila nanaghatag siya sa katungod sa pagkahi-
mong mga anak sa Dios.”—(Juan 1:12). 

Ingon nga anak sa Dios, aduna kay “Katungod” pagdawat sa bag-ong kinabuhi gikan ni Jesus. Sa 
among nasulti, dili nimo maangkon sa imong kaugalingon, kini gasa gikan sa imong langitnong Amahan! Si 
Jesus naghatag sa bug-os/hingpit nga saad aron mawala ang atong mga kabalaka ug mga pagduhaduha.

Unsay bahin sa Dios sa paghatag kanato sa bag-ong kinabuhi? 
“Si Jesus nagpamatuod, nagaingon ako kanimo, gawas kong ang tawo magapakatawo pa-

gusab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios.”—(Juan 3:3).
Sumala ni Jesus, ang matinuohon,mahinulsolon nga makasasala siya natawo diha sa bag-o nga 

kinabuhi, milagro nga ang Dios lamang ang makahimo niini. Siya  nag saad.
“Hatagan ko kamo sa usa ka bag-o nga kasingkasing, ug usa ka bag-ong espiritu igabutang 

ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batoon nga kasingkasing sa inyong unod, ug hatagan ko kamo 
sa usa ka kasingkasing nga unod.”—(Eze. 36:26)

 Si Jesus  nag-usab sa atong kasingkasing atong mga pagbati ug mga kinaiya ug mopuyo dinhi nato.”

Step 3. Pagkinabuhi Alang Ni Jesus Kada Adlaw.
Ang Kristohanong kinabuhi nagalakip sa adlaw-adlaw nga pagpalayo sa pagkadalo, ug mabugkos 

uban ni Jesus ingon ng atong mahigugmaong higala. Nagatubo kita niining bag-ong kinabuhi pinaagi pa-
glig-on sa atong relasyon uban ni Jesus. Nagpasabot nga naggugol ug mahinongdanong panahon uban niya, 
nagatukod ug matinud-anon ug bukas nga komunikasyon.

Ang Dios naghatag kanato lima ka balaanong ayuda alang sa spirituhanong pagtubo. Pagtuon sa Bib-
liya, pag-ampo, pagpamalandong, panagkatigom uban sa mga kristohanon, ug panagpahat sa mga kasina-
tian ngadto sa uban.

Ang pagkinabuhi diha kang Kristo wala magkahulogan nga dili kita masayop. Apan kon kita madagma 
ug makasala, atong mapangayo ang kapasayloan ni Kristo, ug padayon, nakatumong kita sa usa ka di-
reksyon, ug nasayod kita nga si Kristo nagpabiling buhi sa atong kasingkasing.

5.  ANG KALIPAY SA IKADUHANG KAHIGAYUNAN.
Si Harold Hughes nakadawat ug daghang pasidungog panahon sa iyang pagka-inila ingon nga Se-

nador sa  Amerika, apan ang usa nga labing mahinungdanon kaniya kadtong human siya mitugyan kang 
Kristo. 

Si Harold nagtuon sa Bibliya nga siya sa didto sa iyang kwarto usa ka gabii niana sa dihang gitulod ang 
iyang siko. Milingiw siya, iyang duha ka gagmayng anak nga babaye, nagbarog suot ang ilang nightgown. 
Iyang gitutukan sila sa makadiyot; dako ang ilang pagkausab, ug gimingaw kaayo siya kanila panahon sa 
iyang kadautan pagpakigbugno uban sa botelya.

Unya si Carol ang manghod miingon, “Daddy mianhi kami aron paghalok nimo ug Goodnight” mi-
hanap ang mga mata sa Amahan. Dugay nang panahon ang mga bata wala maka-anhi sa iyang mga halog. 
Karon ang ilang mga maanindot nga mga mata wala nay kahadlok. Si Daddy nakapauli na sa katapusan. Si 
Jesus tinuod gayod magahatag laing kahigayunan sa pag-usab. Iyang kuhaon kadtong mga kaso nga daw 
wala nay paglaom ug maghimo’g bag-ong sinugdanan.

Ang manluluwas nangandoy sa matag usa kanato sa pagpauli sa katapusan. Imo bang gidawat ang 
mahigumaong inbitasyon ni Kristo? Ang  pagdawat sa kapasayloan sa Dios sama ra sa pagbukas sa imong 
mga bukton alang sa usa ka halog sa bata.

Kon wala ka pa makasalig ni Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas, mahimo nimo kana 
karon pinaagi sa pag-ampo sa  ingon niini.

“Amahan pasaylo-a ako sa daang makasasala ko nga kinabuhi. Salamat sa pagpadala sa Imong anak 
dinhi sa kalibutan pagkamatay alang kanako. Jesus,  pasaylo-a ako sumulod ka sa akong kinabuhi ug 
luwasa ako. Gusto ko ang ikaduhang kahigayonan sa akong kinabuhi, gusto kong matawo pagusab. Ug 
dugang pa gusto kong matukod ang adlaw-adlaw nga relasyon uban nimo. Salamat sa pagpasundayag niini 
nga milagro sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.”

Himoa kini nga kahibulongang pagdiskobre. Kon kita magaduol, himoon ni Jesus ang pagluwas.


