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Part One – Ang Tamang Pananaw  
 

 Ang Totoo  

Sa Genesis 2, nasasalaysay ang ginawang pagsuway nina Eba’t Adan sa kaisa-isang utos ng 

Diyos.  Sinabi ng Diyos kay Adan na puwede siyang kumain ng bunga ng kahit anumang puno 

sa Hardin ng Eden maliban sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Binalaan siya ng 

Diyos na kung siya ay kakain ng bunga nito, siya ay tiyak na mamamatay. Ang sinabing ito ng 

Diyos ay pinabulaanan ng ahas sa hardin. Sinabi ng ahas kay Eba na hindi siya mamamatay 

maski kumain siya ng prutas na iyon. Bagkus, siya ay magiging katulad ng Diyos na alam ang 

mabuti at masama. Pumitas ng bunga si Eba at kumain. Binigyan niya ang kanyang asawa na 

kumain din.  

 

Agad-agad dumanas ng espirituwal na kamatayan sina Adan at Eba. Humiwalay ang Espiritu 

ng Diyos sa kaluluwa ng tao. Sila ay nabuhay pa nang matagal sa kanilang katawang lupa. 

Dumating din ang takdang panahon na ang kanilang kaluluwa ay humiwalay sa kanilang 

katawang lupa.  

 

Minsan napag-usapan sa aming klase ang tungkol sa pagbabayad ng buwis. Noong mga 

panahong iyon, ang tawag sa BIR ay Bigay Ikaw Regalo. Balita ang pagiging corrupt ng 

maraming tax examiners. Balita rin na ang mga yumayaman sa lagay ay malaking magbigay 

sa simbahan. Naniniwala kasi sila na nababayaran ang kanilang mga kasalanan kapag sila ay 

nagbibigay sa simbahan o namumudmod sa mga mahihirap. Ang pagyaman sa ganitong iligal 

na paraan ay naging bahagi na ng kulturang Pinoy. Tinatawag natin ngayon ang nakapag-

amas ng ill-gotten wealth na “ma-abilidad.” At ang ating maling katuwiran ay, “Eh, bakit pa 

tayo nasa puwesto?”    

 

Sa Exodus 23:8, pinag-utos ng Diyos sa Kanyang bayan ang ganito: "Huwag kayong tatanggap 

ng lagay, sapagkat ang lagay ay nambubulag at nagbabaliko ng salita ng katarungan.” Sinasabi 

naman sa Proverbs 17:23 na, “Ang isang masamang tao ay tumatanggap ng lagay sa ilalim ng 

mesa upang patirin ang takbo ng katarungan.”   

 

Ang totoo ay yaong sang-ayon sa salita ng Diyos.  Ang kasinungalingan naman ay ang kontra 

sa Kanyang salita tulad nang pagsasalungat na ginawa ng diablo.   

 

Sa John 17:17, sinabi ni Cristo na ang salita ng Kanyang Ama ay katotohanan. Sa John 14:6, 

sinabi ni Cristo na Siya ang katotohanan. Sa John 16:13, sinabi ni Cristo na ang Banal na  

Espiritu ang espiritu ng katotohanan. Ang diablo ang ama ng kasinungalingan. John 8:44  

  

So, mahalaga ang triad ng totoo, mabuti at tama.  
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 Ang totoo ay yaong sang-ayon sa salita ng Diyos.  

 

Pag-isipan at Sagutin: 

 Si Mang Tonyo ay nahuli ng traffic enforcer for illegal parking. Nang titicketan na siya, 

pasimple siyang nag-abot ng pera (lagay) sa enforcer upang makaiwas sa hassle ng 

pagtubos ng lisensya at pag-attend ng seminar. Ang pananaw ba ni Mang Tonyo ay 

nakabase sa katotohanan? Paano mo nasabi ito? 
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