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PAGTULON-AN 2 – ANG UNANG MGA ANAK SA DALAN SA KINABUHI 

 

Genesis 4:1-16 

 

TEMA:  Pagpakita nga kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa 

Dios. 

 

Makatagna ka ba unsa ang labing kahibulongang gasa ikahatag sa Dios diha sa 

panimalay? Dili ang usa ka bag-ong balay, dili sakyanan, kondili ang usa ka bata. Walay laing 

makahatag niining maong kahibulongang gasa kondili ang Dios lamang.  

 

Sa magapanaw kita subay sa DALAN SA KINABUHI makakita kita ug daghang mga 

bata, apan niining atong pagtulon-an karon magahunahuna kita sa unang mga bata nga 

natawo niining kalibutana. Imong makita nga sila si Adan ug si Eba wala moagi sa pagkabata 

tungod kay gibuhat sila sa Dios ingon nga hingkud na nga mga tawo, lalaki ug babaye. 

 

Human sa pagpakasala ni Adan ug ni Eba, gipapahawa sila sa Dios pagawas sa 

tanaman sa Eden ug misugod sila sa ilang bag-ong kinabuhi, Genesis 3:23-24. Usa ka adlaw, 

miabut didto sa ilang bag-ong panimalay ang kahibulongang gasa sa Dios: ang bata. Si Eba 

miingon, “Ako nakaangkon ug usa ka bata nga lalaki uban sa panabang sa Ginoo”, Genesis 

4:1. Tingali nagahunahuna si Eba nga mao na kini ang gisaad sa Dios sa Genesis 3:15, siya 

nga mopildi kang Satanas. Ang unang (1) anak nga lalaki ginganlan ug Cain. 

 

Human sa pag-anak kang Cain, natawo ang laing anak nga lalaki ug kini ginganlan ug 

Abel. Karon aduna nay duha (2) ka mga bata sa DALAN SA KINABUHI. 

 

Nahinumduman ba nimo ang bersikulo didto sa Pagtulon-an 1, “Adunay dalan nga daw 

matarung alang sa usa ka tawo...? Unsa kaha nga dalan ang pagapilion niining duha (2) ka 

mga bata? Gipakita ni Adan ug ni Eba sa ilang mga anak ang dalan sa paghalad ug dugo diin 

pinaagi sa pagtuman ang Dios nahimuot. Walay bag-ong mga balaod nga gihatag ang Dios 

niining duha (2) ka mga bata gawas lamang sa mga balaod nga gihatag ngadto kang Adan ug 

Eba. Ang bugtong gikinahanglan nga magasimba sila sa Dios sa paagi nga gitudlo na kanila.  

 

Si Abel nahimong magbalantay sa karnero, samtang si Cain nahimong mag-uuma. 

Miabut ang panahon nga ang matag-usa kanila mohimo na sa ilang pagpili sa dalan nga ilang 

pagalaktan. Miabut usab kini sa atong kinabuhi. Ang atong mga ginikanan dili makahimo 

pagpili alang kanato, bisan pa kon gusto sila.  
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Tingali si Cain nagahunahuna diha sa iyang kaugalingon, “Tan-awa kining matahum 

nga abut sa akong pag-uma. Naghago ako pag-ayo alang niini ug sigurado gayud ako nga ang 

Dios mahimuot sa akong halad.” Ug iyang gipahimutang ang abut sa iyang uma sa halaran. 

Nahimuot ba ang Dios sa mga buhat ni Adan ug ni Eba? Wala nahimuot ang Dios sa tapis nga 

dahon sa kahoy nga igira, nga maoy gihimo nila. Ang maong mga halad gitawag sa Bibliya 

nga mga buhat. 

 

   

                               Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 4:3-4 

 

Si Abel sa laing bahin, mikuha usab sa iyang karnero aron maghalad siya sa Dios. 

Nagdala siya ug halad nga may dugo sumala sa gipakita sa Dios ngadto kang Adan ug Eba. 

Makasasala ba si Cain ug Abel? Oo, mga makasasala sila. Natawo sila nga mga masal-anon. 

Unsa man ang nahitabo sa ilang mga halad. Ang Dios midawat sa halad ni Abel, apan wala 

Niya dawata ang halad ni Cain. Sa iyang kasuko, gipatay ni Cain ang iyang igsoon. Nahimuot 

ba ang Dios sa unang pagpatay sa kalibutan? Wala gayud. Iyang gisilotan si Cain pinaagi sa 

pagpalayas kaniya palayo sa iyang panimalay aron nga maglatagaw siya sa laing yuta, tungod 

sa dautan niyang gibuhat, Genesis 4:6-16.  
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Kining duha (2) ka mga bata giamuma sa mao rang panimalay ug gitudloan sa mao rang mga 

kamatuoran. Ang nakalahi lang kay si Abel mitoo, aduna siyay pagtoo sa gitudlo kaniya; 

samtang si Cain wala mitoo sa mga butang nga gitudlo ngadto kaniya.  

 

Ang pagkawalay pagtoo maoy usa ka makalilisang nga butang. Kini ang nagtukmod sa 

kasuko, limbong, pagpatay, pagpamakak - ngadto sa makalilisang nga silot sa panagbulag, 

Genesis 4:8-12. Ang hugot nga pagtoo nagdala sa kalinaw ug sa pagkamatarung kang Abel; 

ug ang Dios nag-ingon nga bisan patay na si Abel, apan pinaagi sa iyang pagtoo 

nagasulti gihapon siya. Hebreohanon 11:4. Nag-ingon usab ang Dios: “Walay 

makapahimuot sa Dios kon walay pagtoo.” Hebreohanon 11:6. 

 

Nagakinabuhi man kita sa dispensasyon sa grasya o sa ubang dispensasyon, ang 

PAGTOO gikinahanglan gayud aron dawaton kita sa Dios. Nakita sa Dios ang halad ni Abel ug 

pinaagi sa dugo nga giula, gihulagway sa Dios si Ginoong Jesu-Cristo, ang tinuod nga 

Karnero. Ang Karnero nga gipili nang daan sa wala pa matukod ang kalibutan, 1 Pedro 1:19-

20. Karon, niining atong panahon dili nato mapakita ang atong pagtoo pinaagi sa pagdala ug 

karnero sa halaran, kondili pinaagi sa pagduol sa krus sa Ginoong Jesu-Cristo ug mosalig 

Kaniya ingon nga atong Manluluwas. 

 

Ato na usab nakita ang kamatuoran sa Proverbio 14:12 nga nagaingon, “Adunay usa ka 

dalan nga daw matarung alang sa usa ka tawo apan ang katapusan niana mao ang mga dalan 

sa kamatayon.” Usa ka anak misubay sa matarung nga dalan ug ang usa misubay sa sayop 

nga dalan sa DALAN SA KINABUHI. Ang Bibliya nagaingon nga daghan misubay sa dalan ni 

Cain, Judas 11. Sila mao kadtong mitalikud sa Dios ug sila mao kadtong nagasalig sa ilang 

kaugalingong binuhatan aron maluwas. Apan, wala kitay mahimo pinaagi sa atong mga kamot, 

o sa atong lawas nga magadala kanato ngadto sa kaluwasan. 

Karong panahona, kon gusto nato ipamatuod ang atong pagtoo, modangop kita kang 

Ginoong Jesus ug atong isulti Kaniya kini: “Ako mitoo Kanimo nga namatay Ka alang sa akong 

mga sala, gilubong ug nabanhaw Ikaw sa ika tulo  (3) ka adlaw. Ako kang gipasalamatan sa 

imong sakripisyo ug ako nagatoo nga gihatagan Mo ako sa Imong kahibulongang 

pagkamatarung tungod kay Ikaw misaad man niana.” 

 

 

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang 

pagpahimuot Kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatoo sa 

Iyang pagkaanaa ug nga Siya magabalus ra sa mga magapangita Kaniya.” Hebreohanon 

11:6. 
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PAGTULON-AN 2 – BULOHATON 

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana. 

1. Isulat ang mga ngalan sa unang duha (2) ka mga bata diha sa DALAN SA KINABUHI.       

Genesis 4:1-2 _____________________ ug _________________________________. 

 

2. Unsa man ang trabaho ni Abel? Genesis 4:2 _________________________________. 

 

3. Unsa man ang trabaho ni Cain? Genesis 4:2 _________________________________. 

 

4. Nganong wala man ang Dios nahimuot sa halad ni Cain? Hebreohanon 11:6 

_____________________________________________________________________. 

 

5. Nganong gikahimut-an man sa Dios ang halad ni Abel? Hebreohanon 11:4 

_____________________________________________________________________. 

 

6. Ngano nga ang halad ni Abel labing maayo kaysa sa halad ni Cain? Hebreohanon 9:22 

_____________________________________________________________________. 

 

7. Si Abel mipamatuod sa iyang pagtoo pinaagi sa halad ug nakaangkon siya sa 

panghimatuod sa Dios nga siya ____________________________ Hebreohanon 11:4. 

 

8. Ang halad ni Abel maoy usa ka panig-ingnan sa _______________________________ 

_____________________________________________________________ Juan 1:29. 

 

9. Niining atong panahon makadawat kita sa pagkamatarung pinaagi sa pagtoo 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________1 Corinto 15:1-4 

 

10.  Isulat ang Hebreohanon 11:6 _____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 


