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PAGSUSI GIYA 15
Ang Sekreto Sa Pagkamalipayon

Sa 1943, ang kasundaluhan sa nakaukopar nga mga Hapon nagmando sa gatusan ka mga Ameri-
kanong uropa nga mga binilanggo sa gubat, “nasudnong kaaway” didto sa campo, provincial sa 
shantung, nasud sa China. Sila maga-antos, agwanta sa binulan nga kala-ay, kagu-ol, kahadlok ug 
kahuot. Ang mga personalidad nangawala, ang kapungot ug kasuko misilaob. Ang kaluoy maoy 

mikuyanap...apan usa ka tawo gihulagway sa usa ka kauban nga binilanggo nga, “wala’y pagduhaduha ang 
tawo nga pinaka-inila, pinaka-tinahud ug gihigugma sa tibuok kampo,” si ERIC LIDDELL, usa ka misyo-
naryo gikan as Scotland.

Usa ka Ruso nga bigaon as Campo nagpadayag nga si ERIC LIDDELL mao ra’y tawo nga nakahimo 
kaniya’g butang nga wala’y gihunahuna nga balus ug kabayaran. Sa una niyang pag-abot sa Campo nga 
nag-inusara si Eric ang naghimo kaniya butanganan sa iyang mga gamit.

Usa  na usab laing kauban naghisgut mahitungod kang Eric, “siya adunay malamo, mapasi-awon nga 
paagi sa pagpangita ug pagpakalma sa kasuko.”

Usa ka mainiton nga panagkatigum sa mga binilanggo, ang tanan nagdemanda nga adunay usa nga 
mopakgang sa mga batan-on nga nagpasi-ugda sa kagubot. Si Liddell miadtong  uban sa solusyon. Nag-
mugna siya’g pa-ugnat og kusog, mga imbinto nga kinulit, ug mga klase alang sa kabataan, ug naggugol ug 
panahon alang kanila.

Si Linddell nakadaug sa kabantug ug himaya sa tuig 1924 Olympics, nakakuha sa medalyon nga bula-
wan sa 400 metros nga lumba sa dagan. Apan didto sa gubot nga kampo iyang gipakita ang iyang kaugalin-
gon nga nagmadaugon siya as Kristohanong Lumba nga nakaangkon sa pagdayeg nga “pinaka-makalibu-
tanon nga binilanggo. Unsa’y nakapaespesyal kaniya? Imo untang masusi ang iyang sekreto sa matag alas 
sais (6:00) sa buntag. Nga siya hilum motigki paglakaw nga nag-agi sa nangatulog niyang kaubanan, ngadto 
sa iyang la mesa, modagkot sa gamay nga lampara ug mikuha sa iyang libro, ang Bibliya aron as pagbasa 
niini. Si Eric Liddell nangita sa grasya ug kusog kada-adlaw diha as kaadunahan sa Pulong sa Diyos.

1.  ANG GIYA NGA LIBRO SA KRISTOHANONG STILO SA PAG-
KINABUHI.
Ang Bibliya gisulat ingon nga giya alang sa mga kristohanon. Puno sa mga sugilanon sa  tinuod nga 

katawhan sama kanato nga nakasinati sa  samang mga hagit nga atong giatubang sa matag-adlaw. Ang pag-
ila niining katawhan sa Bibliya – ang ilang kalipay ug kasub-anan, ang ilang mga problema ug mga kahiga-
yunan – nakatabang kanato nga mahamtong mga Kristohanan.

Si Salmista David naghulagway sa atong inadlaw nga pagdepende/pagsalig as Pulong sa Dios pinaagi 
sa pagtandi as usa ka suga (Flashlight): 

“Ang Imong pulong mao’y lampara sa akong mga tiil ug suga sa akong dalan.”—Salmo 119:
105. 

Ang mga kahayag nga atong makita o makuha sa matag-adlaw nga pagtuon gikan sa Bibliya maka-
hatag sa tataw nga mga kalidad atong gikinahanglan sa atong mga kinabuhi ug ang mga prinsipyo sa 
spirituhanong pagtubo.

Labaw sa tanan, ang Bibliya nagrepresentar kanato uban  ni Jesus, ang kahayag sa kalibutan. Ang 
kinabuhi mahimo lamang aduany pulos kon si Jesus magadan-ag niini.

2. ANG NAUSAB NGA PANAGHIGALA
Gusto ni Kristo nga ang Bibliya mahimong tinuod diha kanimo nga usa ka  personal nga sulat gikan sa 

suod nga higala. 
“Apan ginganlan ko kamo nga mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong 

Amahan, kini gippahibalo ko man kaninyo.”—(Juan 15:15)
Gusto ni Jesus ang pinakamaayo alang kanato. Ang iyang Pulong magadala kanato ngadto sa sabakan 

as Dios: Iyang gidawat kini ug personal nga iyang gitudloan. 
Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo’g kalinaw. Dinhi sa kalibu-

tan aduna kamo’y kagul-anon; apan sumali kamo, gidaug ko na ang kalibutan…”—(Juan 16:33)“
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Aron masinati kini nga kalinaw, kining siguro nga relasyon uban ni Kristo, kinahanglan basahon ang 
mga sulat nga Iyang gipadala kanato. Mao kana ang katuyoan sa Bibliya. Mga sulat gikan sa langit. Ayaw 
biyae ang mga sulat nga dili maablihan. Ang makausab nga mensahe nga imong gikinahanglan ana-a diha 
as pulong.

Kini ang usa ka klase as testemonya mahitungod sa kalig-on sa Bibliya: “Kinahanglan ko ang  pan-
abang, ug nakaplagan ko diha ni Jesus. Ang mata’g gusto gihatag ang kagutom sa akong kalag-nabusog; 
ang Bibliya alang kanako ang pagpadayag kang Kristo. Ako nagatuo ni Jesus, tungod kay siya alang kanako 
usa ka Balaang Manluluwas. Ako nagatuo sa Bibliya tungod kay kong nakaplagan nga maoy tingog sa Dios 
sa akong kalag.” (Ministry of Healing, p.461)

3.  MGA GIYA ALANG SA PAGKINABUHI DIHA SA BIBLIYA UG SA 
NAPULO KA MGA SUGO. 
Usa ka daklit nga pagsubli sa Napulo ka mga kasugo-an kini makatabang kanato sa pagsabot ngano 

nga ang kasugoan ug ang Bibliya  dili magakalahi nga pundasyon alang sa husto nga pagkinabuhi.
Ang kasugoan nahan-ay sa duha ka bahin. Ang ug ang upat ka sugo naghulagway sa atong relasyon 

ngadto sa Dios, ug ang katapusang unom nagahulagway sa atong relasyon ngadto sa atong isigkatawo. 
Makita sa Exodu 20:3-17.

Ang unang duha ka sugo nagtumong sa atong relasyon ngadto sa Dios ug ngadto sa Iyang pagsimba.
I. “Dili ka magbaton ug laing Dios sa atubangan ko.”
II. “Dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila…dili ka magbuhat ug larawan linilok;”
Ang ikatulo ug ikaupat nga sugo naghulagway sa atong relasyon sa ngalan sa Dios ug sa Balaan 

Niya nga Adlaw.
III. “Dili mo pagamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala.”
IV. “Hinumdumi and adlawng Igpapahulay aron sa pagbalaan niini, sa unom ka adlaw magbuhat ka, 

apan ang ikapito maoy usa ka adlaw nga ipagpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios.”
Ang ikalima of ikapito nagapanalipud sa panaghiusa sa pamilya.
V. “Tahuron mo ang imong Amahan ug Inahan.”
VII. “Dili ka manapaw.”
Ang ikaunom, ikawalo ug ikasiyam ug napulo nagapanalipud kanato sa atong soyal nga mga relas-

yon.
VI. “Dili ka magpatay.”
VIII. “Dili ka mangawat.”
IX. “Dili ka magsaksi ug bakak batok sa imong isigkatawo.”
X. “Dili ka maibug sa asawa sa imong silingan. Dili ka maibug sa balay sa imong silingan.”
Ang napulo ka mga sugo naghulagway sa atong mga relasyon ngadto sa Dios ug ngadto sa atong isig-

katawo. Kini mao ang giya-timaan sa Kristohanong stilo sa pagkinabuhi.

4.  UNSA’Y GIINGON NI JESUS MAHITUNGOD SA NAPULO KA MGA 
SUGO?
Usa ka adlaw samtang nanudlo si Jesus, ang maabtikon mga batan-on miduol ngadto kaniya ug nang-

utana, “Magtutudlo, unsa’y mayo nga akong pagabuhatotn aron akong maangkon ang kinabuhing wala’y 
kaapusan?” (Mateo 19:16) Nakita ni Kristo nga ang batan-on nakigbugno sa problema sa kwarta ug Iyang gi 
tambagan siya nga biyaan ang iyang posisyon ug tumanon ang kasuguan.”(Verse 17).

Ang batan-on nga datu misulay sa paglusot sa mga tambag ni Kristo sa iyang mga problema pinaagi 
sa pagpangutana kon hain sa mga kasugoan ang Iyang buot ipasabot. Daghan ang gipanglista ni Jesus sa 
napulo ka mga sugo. (Verse 18, 19)

Ug sa katapusan, ang batan-ong datu” wala makauyon mitalikud ug milakaw nga masulob-on. (20-22) 
mahimo nga mo-uyon siya sa iyang hunahuna sa mga kasugoan, apan dili siya makatuman sa spiritu sa 
kasugoan nga  makabiya sa iyang dinalo nga paagi sa iyang kinabuhi.

Ang kasuguan nagpakita kanato sa mga utlanan diin ang mahimsog nga relasyon ngadto sa Dios ug 
ngadto sa isigkatawo magatubo—si Jesus nagpunting sa pagkamatinumanon ingon nga dalan ngadto sa 
tinuod nga kalipay: 

“Kon tumanon ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga 
gituman ko ang mga sugo sa akong Amahan ug nagapabilin ako diha sa iyang gugma aron ang 
akong kalipay magapabilin diha kaninyo ug ang inyong kalipay mamahingpit.”—(Juan 15:10,11).
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5.  GIYA NGADTO SA MALIPAYONG KINABUHI
Ang Libro sa Ecclesiastes kini sinulat sa pagpangita ni Solomon alang sa kalipay. Iyang gisulat ang 

iyang handom alang sa kalipay sa kaadunahan sa kalibutan: dagkong mga balay, dagkong kaumhan, maan-
indot nga hardin, plantasyon sa kaprutasan, daghan nga sulogohon. Iyang nakita sa iyang kaugalingon 
napalibutan sa tanang material nga butang nga gipangandoy sa usa ka tawo apan ang kalipay nagalikay 
kaniya, ug siya nagsulat: 

“Ug gitan-aw ko ang tanang buhat sa akong mga kamot ug ang mga buhat nga akong 
nakab-ot ug gipangabudlayan, ug kining tanan kakawangan lamang, kay kini sama nga ako  
nagagukod nagahakop sa hangin.”—(Ecclesiastes 2:11)

Si Solomon miadto pagpangita sa kahilayan niini nga kalibutan sa paglaum nga makakita ug kalipay. 
Siya nayudyud pinaagi sa bino, babaye, ug mga awit. Ang iyang panapus nag-ingon: 

“Kakawangan…kakawangan…ang tanan kakawangan.” (ECL 12:8).
Si Solomon kanhi nakatilaw ug nakakita nga ang Ginoo maayo kaayo as iyang gitandi ang una niyang 

kinabuhi sa pagkamatinumanon ngadto sa Dios sa iyang dinanghag nga pagpangita sa kalipay sa mga 
butang diha sa sala, ang iyang paghukom mao;

“Kini mao ang katapusan sa butang; ang tanan nadungog na: kahadluki and Dios ug bantayi 
ang iyang mga sugo; kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo.”—Ecclesiastes 12:13).

Gibati ni Solomon nga makakita siya ug kalipay sa ihalas nga kinabuhi; ngadto sa katapusan pag tak-op 
sa iyang kinabuhi, iyang gidawat ang iyang kaugalingon nga siya sayop. Aron pagluwas sa uban sa susama 
nga sayop. Kini iyang gisulat: “Apan kadtong nagabantay as kasuguan, malipayon siya.”(Proverb 29:18).

6.  ANG NAPULO KA SUGO DILI MABINGKAG NGA GIYA SA BAG-
ONG TESTAMENTO.
Sa bag-ong tugon si Jacobo nagpamatuod: 
“Kay bisaan kinsa nga nagabantay sa kinatibuk-an sa kasuguoan apan makalapas sa usa 

ka bahin niini siya mahimong malinapason sa tanan. Kay siya nga nagaingon ‘Ayaw pag-
panapaw,’ nagaingon man usab ayaw pagpatay bisan kon ikaw dili manapaw apan makapatay 
ka, ikaw mahimong malinapason sa kasugoan. Kinahanglan managsulti ug managbuhat kamo 
ingon nga adunay kagawasan.”—(Jacobo 2:10-12).

Si Charles Spurgeon, ang bantugang magwawali sa Baptist sa miaging Siglo, nagaingon: “Ang Balaud 
sa Dios kini balaan nga balaud – Balaan, langitnon – ug hingpit…wala’y sugo nga daghan kaayo; dili usab 
kini diotay ra, apan kini wala’y sama nga ang iyang kahingpit maoy saksi sa iyang pagkabulaan.”

Si  John Wesley, usa sa mga nagtukod sa Iglesia Methodist, nagsulat mahitungod sa malahutayon nga 
kinaiya sa balaud: “Ang Balaud moral sa napulo ka mga sugo…wala kini kuha-a ni Kristo. Kada bahin niini 
nga balaud kinahanglan magapabilin nga kusganon sa tanang katawhan sa tanang kapanahonan.” (Sermon 
Vol. 1, pp. 221, 222).

Si Billy Graham ang pinakatinahud nga magwawali sa tibuok kalibutan, nagtagad sa Napulo ka Sugo 
sa taas nga pagtahud nga iyang gisulat ang tibuok libro mahitungod sa ilang kamahinungdanon ngadto sa 
mga Kristohanon.

7. GAHUM SA PAGTUMAN:
Ang Bibliya ug ang Napulo ka Sugo wala’y pagkausab, wala’y pagkabalhin, hingpit nga giya sa 

malipayong pagkinabuhi. Apan ang mga kasingkasing sa gihapon naglibug ug nasamok. Usa ka babaye 
nagpamatuod sa ingon niini: “Ako nagatuo nga ang Napulo ka Sugo gibugkos, ako  sigurado nga ang pag-
bantay niini magagiya sa pagkamalipayon. Akong gipaningkamotan nga akong mabantayan kini, apan dili 
gyud nako mahimo ug nagsugod na ko sa pagtuo  nga wala’y usa nga makahimo sa pagbantay.”

Ang kinaiyahan sa tawo mao ang pagsulay sa pagpuyo sa kinabuhi nga matinumanon sa balaod sa 
Dios. Apan ang tubag niana nga pagsulay sa makadaghang pagbalik-balikk gikan sa sulod sa kasingkasing 
sa usa ka tawo morisulta sa makasusubo nga tubag, “Dili ako makatuman.” Ngano man? Tungod kay: 

“Ang makasasala nga kasingkasing ug hunahuna kaaway sa Dios, kini magadumili sa kasu-
goan, ni magatuman niini.”—Roma 8:7 

Unsa’y katuyoan sa napulo ka mga sugo?
“Pinaagi sa kasugoan naga-abot hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala.” Roma 3:20.
Ang kalihukan sa Balaud mao ang paggiya kanato sa bug-os nga katumanan nga kita wala na’y pa-
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glaum nawala nga mga makasasala nga nagkinahanglan sa manluluwas. 
“Ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo, aron kita 

pagamatarungon pinasikad sa pagtoo.”—(Galasya 3:24) 
Si Jesus ang tubag! Sa dihang kita ana-a sa tiilan ni Jesus sa bug-os nga wala’y ikasarang, pinaagi sa 

pagtuo kita makadawat sa kapasayloan sa atong mga kasal-anan ug gahum gikan kaniya sa pagtuman sa 
iyang mga kasuguan.

8.  MAHIGUGMAONG MATINUMANON SA MGA KASUGUAN.
Si Jesus nagsulti kanato nga ang pagkamatinumanon maoy resulta sa gugma: 
 “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.”—(Juan 14:15)
Kong nahigugma kita sa Dios atong tumanon ang unang upat ka mga sugo nga naghulagway sa atong 

relasyon ngadto sa Dios: ug kon nahigugma kita sa katawhan, kita magatuman sa katapusang unom ka mga 
sugo nga naghulagway sa atong relasyon ngadto sa uban.

Ang tawo nga nanamastamas sa Napulo ka Sugo makasalal (I Juan 3:4) “ang tanan nga nagahimog 
pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo; kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo.”

Apan salamat sa Dios; aduna kita’y manluluwas nga mianhi sa atong kalibutan ug nagpakamatay, 
nabanhaw, ug karon nabuhi alang sa usa ka katuyoan: (Bersikulo 5) “ug kamo nasayud  nga kadto siya 
gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasal-anan, ug diha kaniya wala ang Sala.” 

Ang atong manluluwas nagapasaylo ug nagakuha sa atong mga kasal-anan (I Juan 1:9) unya siya na-
gasaad paghatag kanato sa Iyang gugma aroon mahigugma ngadto kaniya– ang dako nga tambal o pana-
gana sa kinabuhi nga kadalo ug sala. (ROMA 5:5) “kay ang gugma sa Dios gikahuwad/gibuo man nganhi 
sa Espiritu Santo nga gikahahtag kanato.”

Wala kita’y tiunay’ng abilidad sa pagbantay sa kasugoan sa Dios. Ang gugma sa Dios gihuwad, gibubo 
sa atong kasingkasing,” mao lamang ang atong paglaum.

9.  ANG GRASYA SA DIOS UG PAGKAMATINUMANON SA BALAUD.
Ang kaluwasan gasa. Dili kini atong hinaguan. Ato lang kining ma-angkon pinaagi sa pagtoo. 

Makadawat kita sa pagkamatarong (matarong nga pagkinabuhi diha sa Dios) ingon nga gasa, walay lain pi-
naagi sa pagtoo sa grasya sa Dios. (EPLSO 2:8) “kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo, 
kini hatag sa Dios.”

Dili kita makabantay sa kasugoan sa atong kaugalingong binuhatan. Dili kita moduol sa kasugoan aron 
kita maluwas. Apan kon kita mudool ngadto kang Jesus sa pagtoo ug pagtugyan ug kita maluwas, pun-on 
niya atong kasingkasing sa iyang gugma. Ingon kita nangandoy sa pagsunod Kaniya ug pagtuman kaniya 
pinaagi sa gahum sa Iyang gugma dinhi sa atong kasingkasing. (Roma 5:5)

Si Pablo naghisgut nga kakawangan ang tawhanong paningkamot ug nagsaysay nga kita dili ilalum sa 
kasugoan ingon nga paagi sa kaluwasan, apan “ilalum kay dili man kita ilalum sa kasugoan, kon dili ilalum 
sa grasya? Ipalayo kana!”

Ngano man? Tungod kay ang kasingkasing nga namatuto sa gugma maoy hinungdan sa kinabuhi nga 
ang paghigugma ni Kristo maoy pagtuman kaniya: (Juan 14:21) “ang nagabaton sa akong mga sugo ug 
nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma kanako.”

Si Eric Lindell naghulagway nga bisan sa mangil-ad nga mga circumstansiya,  ang tumutuo nga naka-
dugtong ngadto sa gahum as Dios makapuyo nga kuntento, ug matinumanon nga kinabuhi. Si Liddell na-
ghulagway sa madaugon nga grasya panahon sa kasubo ug kahadlok. Ang Iyang relasyon sa gugma uban 
ni Kristo nagapabaskog kaniya uban sa Balaang Spiritu, ug makahimo kaniya sa pagatubang “sa matarong 
mga buluhaton sa kasugoan.” (Roma 8:1-4)

Ang relasyon sa gugma uban sa gilansang ug nabuhi nga manluluwas nga makahimo nianang kalidad 
sa kinabuhi.

Imo bang nadiskobrehan kini nga sekreto sa imong kaugalingon? Ang gugma ni Jesus alang kanimo 
maoy hinungdan nga iyang gihatag  ang iyang kinabuhi alang sa imong sala. Iyang gihanyag nga gamhan 
ang tanan mong relasyon uban sa Iyang gugma ug sa “pagsangkap kanimo sa tanang kaayohan tungod sa 
pagbuhat mo sa Iyang kabubut-on.” (Heb. 13:21) Unsa’y imong ikatubag?


