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Pasiuna
________________________

 Sa dili pa ikaw magsugod sa imong pagtoon sa Bibliya, kon 
ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo, siguroha 
nga ikaw nakahingalan sa imong mga sala sa pribado ngadto 
sa Dios nga Amahan.

Kon kita mosugid sa atong [nahibaloan] mga 
sala, Siya matinumanon ug matarong sa 
pagpasaylo kanato sa atong [nahibaloan] mga 
sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang 
[wanahibaloan, o nahakalimtan nga mga sala] 
dipagkamatarong.  (1 Juan 1:9)

Ikaw dihadiha mosulud sa fellowship uban sa Dios, napuno 
sa Balaang Espiritu, ug andam na sa pagkat-on og doktrina 
sa Bibliya gikan sa Pulong sa Dios.

“Ang Dios espiritu, ug kadtong kinsa nga 
magsimba Kaniya kinahanglang magsimba diha 
sa [ang pagpuno sa] espiritu ug [bibliyanhon] 
kamatuuran.”  (Juan 4:24)

 Kon ikaw wala gayud sa personal nga mitoo diha ni 
Ginoong Jesu-Kristo ingon nga imong Manluluwas, ang isyu 
dili ang paghingalan sa imong mga sala.  Ang isyu mao ang 
pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.

“Siya kinsa nagatoo diha sa Anak adunay 
waykatapusang kinabuhi; apan siya kinsa wala 
nagatuman [ang mando sa pagtoo diha] sa Anak 
dili makakita og kinabuhi, apan ang kaligutgut 
sa Dios nagapabilin diha kaniya.”  (Juan 3:36)



ANG PULONG SA DIOS buhi ug gamhanan, mashait 
kay sa bisan unsang duhay-sulab nga espada, 

naglagbas bisan ngadto sa nagbahing nagpabulag sa 
kalag ug sa espiritu, ug sa mga lutahan ug sa kinauyokan, 
ug maoy usa ka kritiko sa mga hunahuna ug mga tinguha 
sa kasingkasing.  (Mga Hebreohanon 4:12)

Ang tanang Kasulatan gininhawa-sa-Dios, ug 
maganansiyahon para sa doktrina, para sa pagbadlong, 
para sa koreksiyon, para sa instruksiyon diha sa 
pagkamatarong; nga ang tawo sa Dios mamahimong 
hamtong, sa hingpit gisangkapan ngadto sa tanan nga 
maayong mga buhat.  (2 Timoteo 3:16-17)

Pagtoon sa pagpakita sa imong-kaugalingon nga 
aprobado ngadto sa Dios, usa ka trabahador nga 
kinahanglang dili maulaw, sa hustong nagbahin sa pulong 
sa kamatuuran.  (2 Timoteo 2:15)



Introduksiyon
________________________

AKO MISUGOD PAGTUDLO SA KUSOG sa espirituhanong 
kinabuhi niadtong Mayo 1950.  Samtang ang katuigan 
milabay ako mipadayon sa pagtukod diha sa sukaranong 
mga prinsipyo sa espirituhanong kinabuhi.  Apan ako 
nahibalo nga adunay usa ka butang sa gihapon kulang.  
Wala hangtod sa katapusang pipila ka katuigan sa akong 
pagpanudlo nga ministeryo ako nakaamgo sa hinungdanong 
lugar sa dimapakyas nga gugma sa Dios diha sa atong 
relasyon uban Kaniya.  Wala gayud kaniadto ako nakabaton 
sa kompletong larawan sa gipatakdo nga mga kategoriya sa 
divine nga gugma.  Ako wala sa hingpit nakaila unsa ka duul 
ang koneksiyon tali sa gugma sa Dios para kanato ug sa 
atong gugma para Kaniya, ug ang espirituhanong kinabuhi 
nga Siya misangkap.

Uban sa pagpasalamat, ang Dios nga Balaang Espiritu 
isip akong Tigmatuto, akong Magtutudlo, midala sa akong 
atensiyon adtong mga butang nga ako wamakakita (Juan 
14:26).  Ako naghan-ay sa usa ka yanong Griyego nga 
pulongan—(he agape tou theou), “ang gugma sa Dios” diha 
sa 1 Juan 2:5, sa dihang ang nawalang sumpay mitunga sa 
sulud sa akong hunahuna.  Kining tanan miabut sa dungan 
bahin sa 1 Juan 4:19:  

Kita maghigugma, tungud kay Siya unang 
mihigugma kanato.

Ang dimapakyas nga gugma sa Dios mao ang yawi sa 
atong pangpadasig diha sa espirituhanong kinabuhi!  Sa 



dihang kita magkaplag sa gugma sa Dios para kanato sa 
eternidad nga milabay, nga Siya nahibalo mahatungud kanato 
ug sa maloloy-ong misangkap para kanato una pa kaayo nga 
kita naanaa, una pa kaayo nga si Jesu-Kristo mibuhat sa 
uniberso, kita mobarog diha sa kahibulong.  Ang atong tubag 
niini nga maharianong gugma sa Dios mamahimong atong 
gugma para sa Dios.  Kini mao ang tinuud nga pangpadasig 
nga kinahanglang mag-uban sa pagsilsil sa doktrina sa 
Bibliya sa pag-abante ngadto sa taas nga kahibalo sa 
espirituhanong pagkahamtong.

Tungud niini, ang gugma sa Dios gidala sa ka-
hingpitan uban kanato, aron nga kita makaang-
kon og kompiyansa diha sa adlaw sa paghukum 
[paghatag-bili nga trono ni Kristo]; tungud kay 
maingon nga Siya mao, sa ingon niini usab kita 
maoy ania niini nga kalibutan.  (1 Juan 4:17, 
gikorihiang paghubad)  

Kini nga libro mao ang kasangkoan sa singkwentay-
tres ka katuigan sa pagtoon diha sa Pulong sa Dios.  Kini 
maoy usa ka pribilihiyo!  Ang akong kinabuhi maoy usa 
ka serye sa kahibulungang mga adlaw nag-inusara uban 
sa mga Kasulatan; ug sa managsama nga kahibulungang 
mga adlaw diha sa panag-uban sa akong kongregasyon, 
nagtudlo sa kusog sa espirituhanong kinabuhi.  Walay dako 
pa nga ganti kay sa mahimong usa ka kabahin sa tanan nga 
espirituhanong pagtubo nga kita mihimo sa dungan.    

Kini maoy alang adtong kinsa sa tuman mimetabolisar sa 
doktrina sa Bibliya ug nakasinati sa dimapakyas nga gugma 
sa Dios nga ako magpahinungud niini nga bolyum.  Ang 
akong tinguha diha sa iyang publikasyon mao ang pagpakita 
sa gugma para kanila nga maoy gipakita ngari kanako sa 
tanan niadtong katuigan sa pagtoon ug pagpanudlo.
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Kapitulo Uno
________________________

ANG KAAMBONG SA 
GUGMA SA DIOS

ANG HIYAS SA GUGMA UG ANG 
ESENSIYA SA DIOS

“ANG DIOS GUGMA.” ANG BIBLIYA NAGADEKLARAR niining 
hamubo ug tulukibon nga kamatuuran.  Apan unsa ang gugma 
sa Dios?  Ikaw ba nakasabut sa absoluto ug perpekto nga 
kinaiya sa divine nga gugma?  Ikaw ba adunay bisan unsang 
panabut sa kasayon ug kakuti sa Iyang gugma?  Unsa ang 
nabuhat sa gugma sa Dios para kanimo?  Ikaw ba nahibalo 
bisan hain sa mga sangkap o sa mekanika sa Iyang gugma?  
Ang gugma sa Dios ba usa ka misteryo alang kanimo?

Ang dimapakyas nga gugma nagahulagway sa Dios.  Siya 
wala nagapuyo nga lahi kay sa gugma.  Ikaw makasabut 
lamang Kaniya pinaagi sa pagsabut sa Iyang gugma.  Siya 
nagaatiman kanimo diha sa gugma.  Ang Iyang plano para 
kanimo maoy pinasikad diha sa Iyang gugma.  Ang gugma 
sa Dios mao ang labing kritikal nga konsepto nga ikaw sukad 
makasugat.  Kon ikaw makasabut sa gugma sa Dios, ikaw 



usab makasabut sa basihanan para sa tawhanong gugma ug 
adunay kapasidad para sa kahibulungan nga mga relasyon 
uban sa laing katawhan.

Atol sa dagan sa tawhanong kasaysayan, ang gugma sa 
Dios maoy gipadayag pinaagi sa pagsangkap sa kaluwasan 
para sa tanang katawhan, pinaagi sa Iyang fellowship uban 
ug mga pagsangkap para sa mga magtotoo diha sa panahon, 
ug pinaagi sa Iyang pagtugyan sa “labaw nga mga bahandi 
sa Iyang grasya” diha sa mga magtotoo para sa tibuuk 
eternidad.

Apan ang Dios, sa pagkaadunahan diha sa 
kalooy [grasya], tungud sa Iyang dakong gugma 
hain Siya mihigugma kanato, bisan pa sa dihang 
kita patay diha sa atong mga kalapasan, mihimo 
kanato nga buhi kauban ni Kristo (pinaagi sa 
grasya ikaw naluwas), ug mibanhaw kanato 
uban Kaniya, ug mipalingkod kanato uban 
Kaniya didto sa langitnong mga lugar, diha ni 
Kristo Jesus, aron nga diha sa mga panahon sa 
umaabot Siya makapakita sa labaw nga mga 
bahandi sa Iyang grasya diha sa pagkamaloloy-
on ngari kanato diha ni Kristo Jesus.  (Mga 
Taga-Efeso 2:4-7)1    

Ang dimapakyas nga gugma sa Dios nagahatag sa 
matag magtotoo diha ni Jesu-Kristo niining “labaw nga 

1. Gawas kon sa laing paagi gisulat, ang tanang Kasulatan niini nga libro maoy gihubad 
gikan sa New American Standard Bible (NASB).  Kadtong gimarkahan og “KJV” maoy 
gihubad gikan sa King James Version; kadtong gimarkahan og “NKJV” maoy gihubad 
gikan sa New King James Version; kadtong gimarkahan og “gikorihiang paghubad” mao 
ang mga paghubad sa tagsulat nga nagrepresentar labi pa sa literal sa orihinal nga 
Hebreyo ug Griyego nga mga teksto.  Ang sinanggaang komentaryo nagapadayag sa 
pagpalapad sa paghubad nga gitudlo diha sa Bibliya nga klase nga mga pakigpulong 
(anaa diha sa MP3 CD [English] gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, 
Texas) o nagatakdo sa kinutlo uban ang hilisgutan nga naandam.
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mga bahandi” nga mag-aninag sa grasya sa Dios, nga 
dili ikatandi sa bisan unsang tawhanon nga katigayunan 
o kalampusan sa kinabuhi. Diha sa Kapanahonan sa 
Simbahan, kini nga “mga bahandi” maglakip sa labi pa nga 
espirituhanong mga bahandi kay sa nahatag sukad diha 
sa tibuuk tawhanong kasaysayan. Ang matag magtotoo 
makasulud sa usa ka waykaparehas nga espirituhanong 
kinabuhi, nga giimbento, gisulayan, ug gipamatud-an pinaagi 
sa pagkatawo ni Ginoong Jesu-Kristo atol sa Iyang unang 
pag-abut.  Ang waykaparehas nga espirituhanong kinabuhi 
sa Kapanahonan sa Simbahan walay paninugdan diha 
sa Karaang Testamento ug dili makopya diha sa umaabot 
nga mga dispensasyon.2 Sa dihang ang usa ka magtotoo 
nagagamit niining waykaparehas nga espirituhanong 
kinabuhi, siya mohimaya sa Dios, modawat og kinatas-ang 
mga panalangin diha sa panahon, ug mosugakod uban sa 
tanang mga kabalhinbalhinan sa kinabuhi.

Ug [sa pagkuha] sa paghibalo sa gugma ni 
Kristo nga [kanunay] nagalabaw [eskuylahanon] 
sa kahibalo, nga kamo mapuno sa [uban sa 
Balaang Espiritu nga nagresulta diha] tanang 
kahingpitan sa Dios [panalangin gikan sa 
tinubdan sa Dios].  (Mga Taga-Efeso 3:19)   

2. Ang usa ka dispensasyon maoy usa ka gidugayon sa tawhanong kasaysayan 
nga gipahayag sa pinulongan sa divine nga pinadayag.  Ang kasaysayan maoy usa 
ka pagsunudsunud sa divine nga mga administrasyon.  Kining nagsunudsunud nga 
mga katuigan mag-aninag sa pagbutyag sa plano sa Dios para sa katawhan.  Kini 
maglangkub sa divine nga panglantaw ug sa teyolohiyanhong interpretasyon sa 
kasaysayan.  Ang Kapanahonan sa Simbahan mao ang karon nga dispensasyon sa 
tawhanong kasaysayan nga misugod sa adlaw sa Pentekostes (A.D. 30) singkwenta ka 
mga adlaw human sa paglansang ni Jesu-Kristo ug nagatapos diha sa pagkabanhaw o 
sa Pagsakgaw sa Simbahan.  Tan-awa sa R. B. Thieme, Jr., Ang Divine nga Laraw sa 
Kasaysayan: Mga Dispensasyon ug ang Simbahan (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible 
Ministries, 2018). Sa umaabot, mga sangang-reperensiya ngadto sa akong mga libro 
mokutlo lamang sa tagsulat, titulo, petsa sa publikasyon (diha sa unang reperensiya), 
ug panid (mga panid).  
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Kahibalo sa matahum nga gugma sa Dios nagapabunga 
og usa ka tubag diha sa usa ka gihalad nga gugma para sa 
Dios.  Kini nga baslanay nga gugma nagaresulta diha sa usa 
ka kinabuhi sa dakong kalipay ug kalig-on, okupasyon uban 
ni Jesu-Kristo, ug usa ka gipataas nga pagtamud sa grasya 
sa Dios.

Ug bisan pa kamo wala nakakita Kaniya, kamo 
maghigugma Kaniya, ug bisan pa kamo wala 
makakita Kaniya karon, apan magtoo diha Kani-
ya, kamo magmaya og dako uban sa kasadya 
nga dimalitok ug puno sa himaya.  (1 Pedro 1:8) 

Ang gugma sa Dios, bisan pa, sa makadaghan gituis 
ug walay doktrina sa Bibliya, labing malisud sa pagsabut.  
Tungud kay ang gugma sa Dios maoy labaw sa tawha-
nong gugma, ang mga tawo walay natural nga abilidad sa 
paglambigit ngadto sa divine nga gugma. Ang Iyang gug-
ma maoy nadasig-sa-kaugalingon, dikondisyonal, waykinu-
tuban, ug absoluto samtang ang tawhanong gugma maoy 
nadasig-sa-hingtungdan, kondisyonal, maykinutuban, ug di-
hingpit.  Ang katawhan malibog lamang sa divine nga hiyas 
sa gugma uban sa ilang kaugalingon nga kakulang sa mga 
konsepto sa gugma gawas kon sila mahibalo sa kinahangla-
nong kinaiya sa Dios.

Walay hilisgutan nga labi pang gibayaw sa pagpalandong 
kay sa persona ug karakter sa Dios.  Ang Iyang dimahub-
san, perpektong kaanindot ug kaharianon sa tinuud maoy 
dimatugkad (Mga Taga-Roma 11:33). Si Moses giatubang 
sa persona sa Dios didto sa madilaabong kasagbotan.  Siya 
gimandoan sa paghubo sa iyang mga sapatos tungud kay 
siya nagbarog diha sa balaang yuta.  Natugkan-sa-kahadlok 
kaayo si Moses pinaagi niining pisiko nga presensiya sa Dios 
nga siya mitago sa iyang dagway ug nahadlok sa pagtan-aw 
(Exodo 3:5-6).
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Ang mga magtotoo, sa laing bahin, dili kinahanglang ma-
hadlok sa pagtan-aw. Ang pagpadayag sa Kasulatan na-
gatugot sa matag magtotoo sa pagtan-aw sa makapakurat 
nga esensiya sa Dios ug sa pagsabut sa Iyang kinahang-
lanong kinaiya. Sa walay punto ang magtotoo nagabati sa 
iyang mga limitasyon labaw pa kay sa dihang giatubang sa 
dimabangbang nga persona ug dilimitadong abilidad sa Dios 
ingon sa gipadayag diha sa Iyang Pulong.

Sa kahubitan, esensiya mao ang sukaranong sangkap sa 
usa ka butang, ang lunsay nga kinaiya sa usa ka butang, 
nga hain nagapailalum sa tanang sa gawas nga mga pagpa-
kita. Ang esensiya sa bisan unsang butang maoy pulos per-
manente ug waypagkausab, diha sa kalainan nianang maoy 
watuyoa, lumalabay, o taphaw. Migumikan sa Griyegong pu-
ngan (ousia), “pagkaaduna, substansiya, o pagkaanaa,” ang 
esensiya nagakahulugan sa suludnon o lunsay nga kinaiya, 
tinuud nga substansiya, mga kalidad o mga hiyas sa usa ka 
tawo. Kining kinahanglanon nga mga kalidad maoy dimakita 
apan gipakita pinaagi sa gipahayag nga mga hunahuna ug 
mga aksiyon sa usa ka tawo.

Ang esensiya sa Dios nagapareho sa Iyang pagkaaduna 
o kinaiya, kinsa mao Siya.  Ang tagsatagsang mga kalidad ug 
mga pagkahingpit sa divine nga esensiya maoy gitawag og 
mga hiyas.  Sila mao ang kinahanglanong mga karakteristiko 
sa pagkaaduna sa Dios, nga maoy waykatapusan, absoluto, 
ug tiunay diha Kaniya.  Ang divine nga mga hiyas dili gayud 
mausab, ug sila dili gayud mabulag gikan sa tibuuk sa Iyang 
esensiya.

Dios Nagapadayag sa Iyang-kaugalingon

Bisan pa og ang tawo dili gayud sa hingpit makahubit o 
makasabut sa Dios, Siya nagapadayag sa Iyang-kaugali-
ngon aron nga ang tawo, diha sa usa ka limitadong paagi, 
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makasabut sa Iyang persona ug kinaiya.  Ang tawo nagakuha 
sa tinuud nga pagsabut Kaniya gikan sa Iyang kaugalingong-
pagpadayag diha sa Bibliya. Ang Bibliya nagapadayag nga 
ang “Dios espiritu [pneuma]” (Juan 4:24)—ang Dios di-
materyal; Iyang kinahanglanong pagkaaduna maoy usa ka 
espirituhanong linalang. Ang Griyegong pungan pneuma 
nagakahulugan og “ginhawa,” ug maoy usa ka butang nga 
dimakita apan tinuud. Ang Dios busa maoy dimakita apan 
tinuud.

Ang dimakitang Dios anaa isip tulo ka bulag ug lahi 
nga mga persona.  Ang pulong “Trinidad” maoy gigamit 
sa pagpahayag og tulo ka mga persona diha sa usa ka 
kinaiya-sa-Dios.  Diha sa Trinidad, adunay tulo ka katumbas, 
parehang-waykinutuban, parehang-waykatapusan nga mga 
persona, nga may usa ka esensiya: ang Amahan (1 Mga 
Taga-Corinto 8:6; Mga Taga-Efeso 1:3); ang Anak (Mga 
Salmo 2:7; Mga Taga-Colosas 2:9); ug ang Balaang Espiritu 
(Exodo 31:3; 1 Mga Taga-Corinto 3:16).

Ang Bibliya nagasaysay nga ang Dios usa (Deuteronomio 
6:4).  Ang pagkausa sa Dios, gitawag nga Iyang himaya, 
mao ang managsamang esensiya o karakter diha sa tanang 
tulo ka mga persona sa kinaiya-sa-Dios (Juan 10:30).  Diha 
sa paghiusa sa Dios, aduna lamang usa ka esensiya, usa 
ka substansiya.  Ang Dios tungud niini maoy usa diha sa 
esensiya, tulo diha sa mga persona.  Matag myembro 
sa kinaiya-sa-Dios maoy usa ka bulag nga persona, sa 
tagsatagsa naghuput og managsama, waykatapusang mga 
hiyas (Mateo 28:19; 1 Pedro 1:2).

Anaa sa waykatapusan, ang Dios wagipalahutay sa 
Iyang-kaugalingon o sa bisan unsang lain nga tinubdan.  
Siya mao ang labing-mahinungdanong tinubdan nga may 
waykinutubang kapasidad. Siya mao ang tinubdan sa 
pagpalahutay, apan wala nagakinahanglan nga mapalahutay 
ang Iyang-kaugalingon. Ang Dios walay sinugdanan.  
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Ang Iyang Karaang Testamento nga ngalan, Yahweh, 
nagakahulugan og “ang kinaugalingong-anaa nga Usa.” Siya 
mao ang hinungdan sa tanang pagkaanaa gawas sa Iyang-
kaugalingon, apan Siya walay hinungdan para sa Iyang-
kaugalingon.  Ang pagkaanaa sa Dios maoy waykatapusan 
ug waykausaban.

Ang maykinutuban nga tawhanong hunahuna adunay 
dakong kalisud sa pagpalandong ug pag-aninag diha sa 
waykinutuban ug dimateryal.  Ang limitadong pakisayran 
sa pangisip sa tawo dili sa hingpit makasabut o bisan 
pa sa tarong makahulagway sa dimakita, waykinutuban, 
perpektong karakter sa Dios.

Samtang adunay usa ka buyon tali sa esensiya sa Dios 
ug sa esensiya sa tawo, ang buyon maoy limitado.  Ang 
esensiya sa Dios tinuud; ang esensiya sa tawo tinuud.  Ang 
kinaiya sa Dios dimakita; ang kinaiya sa tawo dimakita.  Ang 
pagkaaduna sa Dios adunay dimakita apan tinuud nga mga 
hiyas; ang kalag sa tawo adunay dimakita apan tinuud nga 
mga hiyas sama sa mentalidad ug kabubut-on.  Gawas niini 
walay buyon tali sa divine nga esensiya ug sa esensiya 
sa tawhanong kalag gikan hain ang tawo makakuha og 
pagsabut.

Ang bugtong paagi sa pagsabut sa kaambong sa divine 
nga gugma mao ang pagsusi-pag-ayo sa kinaiya ug mga 
karakteristiko sa Dios Mismo.  Ang Bibliya, ang dimasayup 
nga Pulong sa Dios, mao ang bugtong basahon-ton-anan, 
ang opisyal nga komunikasyon mahatungud sa Dios ug sa 
Iyang gugma.  Sa pagkatinuud, ang Bibliya nagahubit sa Dios 
mahitungud sa mga hiyas aron nga ang tawo makapalandong 
ug makasabut sa karakter sa Dios.

Ang mga hiyas sa Dios mao ang kinalabwang-kamandoan, 
pagkamatarong, hustisya, gugma, waykatapusang kinabuhi, 
omniscience, omnipotence, omnipresence, pagkadimausab, 
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ug kamatinuuron.3 Ang tanan niining divine nga mga hiyas 
maoy pareho og bili. Walay usa sa hiyas nga nagasapaw 
sa uban; sila maglihok diha sa kompletong koordinasyon ug 
panag-uyon nga walay bisan unsang kompromiso sa Iyang 
esensiya.  Ang tanang mga hiyas sa divine nga esensiya 
anaa diha sa Dios, apan sila dili sa kanunay makita sa maong 
panahon.  

Ang mga gawi sa kahayag maghulagway niini nga kon-
septo. Ang matag kolor sa makitang ispektro nagpuyo diha 
sa usa ka bidlisiw sa puti nga kahayag, apan ang tagsatag-
sa nga mga kolor makit-an lamang ubus sa lainlaing mga 
sirkumstansiya sa aninag ug pinatipas nga silaw. Sa ingon 
usab, ang esensiya sa Dios makapakita og piho nga mga 
hiyas diha sa usa ka sitwasyon apan ang uban diha sa usa 
ka laing sitwasyon.  Sa matag hitabo, waysapayan hain nga 
hiyas maoy gianinag, ang tibuuk, dimabahin nga persona sa 
Dios sa hingpit maoy naapil.

   

3. Tan-awa ang Pakapin sa Basahon.

ANG MGA HIYAS SA ESENSIYA SA DIOS
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Tulo niini nga mga hiyas adunay tino nga kalabutan niini 
nga pagtoon. Ang Dios mihukum nga Siya mag-atiman sa 
makasasalang tawo pinaagi sa gugma, sa koordinasyon 
diha sa Iyang pagkamatarong ug hustisya.

PAGKAMATARONG

Ang Dios maoy absolutong pagkamatarong—perpekto sa 
kinaiya.  Siya maoy absolutong kamaayo.  Ang pagkamatarong 
sa Dios mao ang perpektong sukaranan sa Iyang esensiya.  
Tanan sa Iyang mga hiyas ug mga aksiyon magsubay niining 
waytatsa nga sukaranan. Busa, pagkamatarong mao ang 
pundasyon sa Iyang karakter ug ang mismong kinauyokan sa 
Iyang pagkaaduna. Kon Siya wala nakabaton og absolutong 
pagkamatarong, ang Dios dili mahimong Dios. Ang Dios 
dili makakompromiso sa Iyang pagkamatarong nga walay 
pagkaguba sa Iyang perpektong karakter.

Ang GINOO matarong sa tanan Niyang mga 
paagi.  (Mga Salmo 145:17a) 

Tungud kay ang pagkamatarong sa Dios dikapasipad-an, 
Siya dili makasala ni Siya matintal sa pagpakasala.  Siya 
makasilot lamang sa sala.  Dili Siya gawasnon sa dipagtagad 
o pagpasaylo sa sala gawas sa katagbawan o pagkatagbaw 
sa Iyang matarong nga mga katungud.

Ang Dios dili makabaton og usa ka personal nga relasyon 
uban ni bisan kinsang minos kay sa absolutong sukaranan 
sa Iyang kaugalingong pagkamatarong; tungud niini, Siya 
kinahanglang magsalikway sa tanang sala ug dihingpit nga 
mga sukaranan sa tawhanong kamaayo (Isaiah 64:6).  Ang 
katawhan dili gayud makatuman o makakab-ot sa pag-uyon 
sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga paningkamot, 
buhat, enerhiya, o moralidad.  Apan sa takna sa pagtoo lamang 
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diha ni Kristo lamang ang kaugalingong pagkamatarong sa 
Dios maoy gipaangkon ngadto sa matag magtotoo (Mga 
Taga-Roma 4:3; 2 Mga Taga-Corinto 5:21) naghimo kaniya 
nga madawat ngadto sa Dios diha sa panahon ug eternidad.

HUSTISYA

Ang Dios maoy perpektong hustisya—absolutong kama-
angayon.  Ang Dios nagaatiman sa tanan Niyang mga binuhat 
sa pareho, nga walay kapihig o pagpalabilabi.

“Kay ang GINOO nga imong Dios mao ang Dios 
sa mga dios ug ang Ginoo sa mga ginoo, ang 
bantugan, ang gamhanan, ug ang makapahi-
bulong nga Dios kinsa wala nagapakita og pag-
palabilabi, ni nagadawat og usa ka suborno.” 
(Deuteronomio 10:17)  

Siya nagahukum sa katawhan uban sa perpektong kamaa-
ngayon. Siya wala gayud nagahimo og mga eksepsiyon.  Siya 
wala gayud nagalaktaw bisan usa ka sala.  Ang hustisya sa 
Dios mao ang tinubdan sa pulos paghukum ug panalangin.  
Ang divine nga hustisya sa kanunay nagalihok pinauyon sa 
absolutong mga sukaranan nga makit-an diha sa Iyang per-
pektong pagkamatarong.

“Kay ang tanan Niyang mga paagi maoy maki-
angayon;

Usa ka Dios sa pagkamatinumanon ug walay in-
hustisya.” (Deuteronomio 32:4b) 

Ang hustisya sa Dios gihulagway diha sa labing madra-
mahon nga paagi didto sa krus. Aron sa pagpakig-uli sa 
makasasalang tawo ngadto sa Iyang-kaugalingon, ang hus-
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tisya sa Dios miimpyut sa tanang personal nga mga sala nga 
nabuhat sukad diha sa tawhanong kaliwat ngadto ni Ginoong 
Jesu-Kristo didto sa krus ug mihukum sa matag usa kanila 
(Juan 3:16; Mga Taga-Roma 3:24-26).4  Siya nahimo nga 
puli para sa tanang katawhan.

Ug Siya Mismo midala sa atong mga sala diha 
sa Iyang lawas didto sa krus.  (1 Pedro 2:24a)

Ang pagkamatarong sa Dios nagaaprobar sa perpek-
tong sakripisyo sa Dios-tawo, ang Ginoong Jesu-Kristo, ug 
natagbaw, o napatagbaw, pinaagi sa Iyang buhat didto sa 
krus sa pagbayad para sa mga sala sa katawhan. Sa dihang 
ang usa ka tawo nagatoo pinaagi sa pagtoo lamang diha ni 
Kristo lamang para sa kaluwasan, siya nagadawat sa pag-
kamatarong sa Dios, siya nahitarong (1 Mga Taga-Corin-
to 1:30).  Ang hustisya nagapanalangin ni bisan kinsa nga 
nagahuput niini nga pagkamatarong.

Ang hustisya ug pagkamatarong sa Dios magtipon sa 
pagporma sa pagkabalaan o integridad sa Dios. Bisan og 
dili usa ka bulag nga hiyas, ang integridad sa Dios mao ang 
suma total sa Iyang pagkahingpit—ang kinamaayohan sa 
Iyang waysayup nga kinaiya. Ang integridad sa Dios mao 
ang gidungan nga operasyon sa Iyang pagkamatarong ug 
hustisya. Ang pagkamatarong ug hustisya magkumbuya sa 
pagpugong sa bisan unsang kompromiso sa Iyang esensiya 
(Mga Salmo 89:14).

Ang pagkamatarong mao ang prinsipyo sa integridad 
sa Dios; hustisya mao ang kalihukan sa integridad sa Dios.  
Unsa ang pagkamatarong sa Dios nagabungat, ang hustisya 
sa Dios nagatuman. Unsa ang pagkamatarong sa Dios 
nagadawat, ang hustisya sa Dios nagapanalangin. Unsa 

4. Thieme, The Integrity of God (2005), 85-95.

 Ang Kaambong sa Gugma sa Dios 11



ang pagkamatarong sa Dios nagasalikway o nagasilot, ang 
hustisya sa Dios nagahukum.

Suwerte para sa katawhan, ang gugma sa Dios wala 
gayud nagabarog gawas sa Iyang integridad.  Ang integridad 
sa Dios sa dimabulag nga nahiusa uban sa Iyang gugma; 
sila maoy duha ka mga kilid sa mao ra nga sensilyo.

GUGMA

Ang Dios gugma.  Ang Iyang gugma mao ang absolu-
tong kaligdong ug kamaloloy-on sa Iyang panghunahuna ug 
mga aksiyon.  Gugma maoy unsa ang Dios maingon usab 
og unsa Siya nagahimo.  Ang Iyang gugma uban sa pagka-
matarong ug hustisya mao ang hinungdan sa tanan Niyang 
mga aksiyon.

Pulos ang Karaan ug Bag-ong mga Testamento maoy 
napuno sa mga yugto nga nagpagumikan og gugma ngadto 
sa Dios.5 Diha sa Karaang Testamento, chesed maoy usa ka 
Hebreyong pungan nga gigamit sa pagtimaan sa divine nga 
gugma.

Kay ang GINOO maayo; 
Iyang malumong-pagbati [chesed] malungtaron, 
Ug ang Iyang pagkamatinumanon ngadto sa 

tanang mga henerasyon.  (Mga Salmo 100:5)
     

Sulud sa mga siglo ang mga iskolar nanggidebati mahitungud 
sa tukmang kahubitan sa chesed, apan ang akong taas nga 
pagtoon sa iyang kagikan sa pulong nakahatag kanako og usa 
ka tin-aw nga pagsabut sa kahulugan niini nga pulong.  Ang 

5. Pipila sa mga yugto mao ang Exodo 34:6; Deuteronomio 7:9; 1 Mga Hari 8:23; 1 
Cronicas 16:34; Mga Salmo 57:10; 86:15; 136; Lukas 11:42; Mga Taga-Roma 5:5; 8:39; 
Mga Taga-Efeso 2:4; 2 Mga Taga-Tesalonica 3:5; 1 Juan 4:9.
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labing-maayo nga paghubad sa chesed dili “pagkamaayo” o 
“malumong-pagbati” sama diha sa New American Standard 
o King James nga mga bersiyon, apan “dimapakyas nga 
gugma.”6

Diha sa Bag-ong Testamento, ang 1 Juan 4:16b sa dikadu-
haduhaan nagasaysay, 

Ang Dios gugma [agape].  (1 Juan 4:8b, 16b)

“Gugma” dinhi niini nga bersikulo mao ang naglambigit og 
kalidad nga Griyegong pungan, agape.  Dinhi niini nga kon-
teksto agape maoy usa ka predicate nominative, nagkahulu-
gan nga ang Dios ug agape maoy gitumbas.  Busa, ang kali-
dad sa gugma maoy tiunay ngadto sa Dios, ngadto sa Iyang 
kinahanglanong pagkaaduna o kinaiya.7 Si Juan usab nag-
gamit og agape, usa ka pungan sa aksiyon, diha sa usa ka 
intransitibo nga kahulugan og nagkahulugan nga ang gugma 
sa Dios wala nagakinahanglan og usa ka hingtungdan.8 Ang 
hiyas sa gugma sa Dios maanaa sa makaugalingnanon sa 
bisan unsang hingtungdan.

Kita magsabut sa tawhanong gugma isip usa ka batasan 
nga kinahanglang madasig pinaagi sa usa ka hingtungdan, 
apan kana nga matang sa gugma sa tukma ang Dios wala 

6. “Divine nga chesed maoy mainantuson, nagapadayon, bisan pa waykatapusan.  
Ang bibliyanhong mga magsusulat magsaulog sa pagkamalungtaron sa chesed sa 
Dios.  Kini nakit-an pinaagi sa kalainan uban sa mga butang nga maoy malungtaron 
apan kanang dili mohangtod sa kahangturan.” Willem A. VanGemeren, ed., New 
International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (Grand Rapids: 
Zondervan Publishing House, 1997), 2:215. 
7. Ang “Dios” ug “gugma” maoy dili mabaylobaylo diha sa predicate nominative nga 
kahubaran sa 1 Juan 4:8b ug 1 Juan 4:16b.  “Ang Dios gugma,” apan ang gugma 
dili Dios.  Ang gugma maoy usa ka hiyas, dili usa ka ilhanan sa Dios.  Sa pagbali sa 
pulongan nga nag-ingon “ang gugma Dios” magmatuud sa panteyismo, usa ka erehison 
nga pagtoo.  Tan-awa sa Daniel B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics (Grand 
Rapids: Zondervan Publishing House, 1996), 42-45, 264.
8. Ang usa ka pungan sa aksiyon nagakahulugan nga ang pungan nagapahayag og 
usa ka binaba nga idiya—ang gugma maoy usa ka aksiyon.  Ang pulong “gugma” dinhi 
maoy usa ka pungan, apan nagapahayag sa aksiyon sa punglihok, “sa paghigugma.”
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nagahuput.  Ang gugma sa Dios maoy usa ka tiunay nga ka-
lidad sa absolutong kamaloloy-on nga wala nagakinahang-
lan og inspirasyon aron mahimong mabination, manggihata-
gon, o maloloy-on. Siya sa kanunay nagahuput sa gugma ug 
nagahatag sa Iyang-kaugalingon bisan kon adunay usa ka 
okasyon o usa ka hingtungdan.  Bisan pa sa maong kalooy 
ang gugma sa Dios sa kanunay maoy makatarunganon.  Ang 
Iyang gugma sa kanunay nagalihok diha sa usa ka wayka-
yugut, apan manggiloy-ong paagi.  Ang gugma sa Dios dili 
emosyonal ni kini sentimental ingon sa tawhanong gugma.  
Ang Iyang gugma dili komplikado pinaagi sa pagkaignorante, 
tinonto, o mga pagkabinuang.

Gugma nga may Divine nga mga Hiyas.  Isip kabahin sa 
Iyang esensiya, ang gugma sa Dios dili gayud mapahiklin 
gikan sa Iyang lain nga mga karakteristiko. Ang tanan nga mga 
hiyas sa Dios maglihok diha sa kompletong koordinasyon ug 
pagkamalungtaron nga walay usa ka hiyas nga naglabaw o 
nagsapaw sa uban, matag usa nagpabiling makanunayon ug 
mauyunon sa uban.  Ang gugma sa Dios maoy usa ka tataw 
nga pananglitan niini nga koordinasyon ug panag-uyon.

Ang gugma sa Dios dili gayud makaugalingnanon sa 
Iyang kinalabwang-kamandoan. Siya wala gayud nagahimo 
og usa ka desisyon gawas sa Iyang gugma. Sa pagkatinuud, 
ang Iyang gugma sa hingpit maoy bagay sa tanan Niyang 
mga desisyon.  Ang Dios maoy perpektong gugma diha sa 
tanan Niyang pagbuut ug buhat.

Tungud kay ang Dios waykatapusang kinabuhi, ang Iyang 
gugma waykatapusan.  Ang Iyang gugma sa kanunay naanaa 
nga wagipalahutay sa Iyang-kaugalingon o sa bisan unsang 
lain nga tinubdan.  Ang Iyang gugma anaa na sa wala pa ang 
pagbuhat sa mga anghel, ang uniberso, o tawo—sa wala pa 
ang bisan unsang butang maanaa gawas sa Dios Mismo.  
Wala gayud o maanaay usa ka panahon sa dihang ang Dios 
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wala nagabaton og perpektong gugma (Mga Salmo 136).  
Busa, Siya dili mahigugma o nagasugod sa paghigugma.

Ang omniscience sa Dios sa kanunay nakahibalo sa 
ta-nan mahatungud sa mga sala ug mga pagkapakyas sa 
matag tawhanong linalang, bisan pa ang Iyang gugma wala 
gayud napahigawad, napakyas, o nakunhod pinaagi sa 
maong kahi-balo. Wala sa Iyang gugma ang mitubo pinaagi 
sa Iyang kahibalo sa maayong mga binuhatan ni bisan kinsa 
nga tawhanong linalang. Ang Iyang waykinutuban nga men-
talidad nagapunting diha sa tanan sa dungan, aron nga ang 
Iyang gugma dili ubus sa kausaban nga gihimo sa Iyang mga 
binuhat.  

Tungud kay ang Dios omnipotent, ang Iyang gugma maka-
gagahum-sa-tanan. Ang Dios adunay waykinutubang ener-
hiya ug gahum nga uban sa paghigugma.  Siya makahimo 
sa tanang mga butang nga dili sukwahi sa Iyang kaugalingon 
nga kinaiya.  Ang gahum sa Dios makatuman sa tanang mga 
butang nga wala magsukwahi sa absolutong kaligdong ug 
kamaloloy-on nga mao ang Iyang gugma.

Tungud kay ang Dios omnipresent, ang Iyang gugma sa 
waykatapusan, sa hingpit, ug sa dungan anaa sa tanang 
dapit. Walay lugar sa kalibutan diin ang gugma sa Dios dili 
makaabot sa katawhan.  Busa, walay makabarog tali sa tawo 
ug sa gugma sa Dios. “Ang kalibutan puno sa dimapakyas 
nga gugma sa GINOO” (Mga Salmo 33:5b, gikorihiang pag-
hubad). 

Ang pagkadimausab sa Dios nagagarantiya nga ang su-
lud ug kapasidad sa Iyang gugma wala gayud nagausab.  
Walay porma sa binuhat nga pagkamakasasala, pagka-
pakyas, pagduhaduha, o pagsalikway ang makapahigawad, 
makapakyas, o makakunhod sa dimapakyas nga gugma 
sa Dios. Ang Iyang gugma maoy waykinutuban ug wayka-
tapusan; kini wala nagatubo o nagakubus, nagadako o 
nagakunhod. Ang gugma sa Dios dimapakyas tungud kay 
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Siya wala gayud nagapakyas.
Ang kamatinuuron sa Dios, ang absolutong pagka-

matinud-anon sa Iyang Pulong, mao ang basihanan para 
sa waykinutubang kapasidad sa Iyang perpektong gugma. 
Ang divine nga gugma maoy gipadayag ug gitipon ngadto 
sa matag kategoriya sa doktrina sa Bibliya ug matag porma 
sa kahibalo nga nagapuyo diha sa Iyang absolutong pag-
kaaduna.

Pagkamatarong ug hustisya, integridad, mao ang mga 
baluwarte sa gugma sa Dios, “ang pundasyon sa Iyang 
trono” (Mga Salmo 89:14).

Kay ang pulong sa GINOO maoy maangayon; 
Ug tanan Niyang buhat maoy gihimo diha sa 

pagkamatinumanon.  
Siya nagahigugma sa pagkamatarong ug husti-

sya.  (Mga Salmo 33:4-5a)

Gikan niining pundasyon sa integridad nagasaka ang sa-
paw-nga-katukuran sa gugma sa Dios. Ang integridad dili 
ang gugma mismo, apan ang gahum, ang kalig-on likud sa 
gugma.  Ang integridad nagapalihok sa gugma.  Ang gugma 
sa Dios perpekto tungud sa Iyang perpektong integridad.

“Ang Bato!  Ang Iyang buhat perpekto, 
Kay tanan Niyang mga paagi maoy makianga-

yon; 
Usa ka Dios sa pagkamatinumanon ug walay 

inhustisya, 
Matarong ug maangayon mao Siya.”
 (Deuteronomio 32:4)

          
Ang panagbuyon sa mga hiyas sa Dios maoy likud sa 

tanan nga Siya nagahunahuna o nagahimo. Tungud niini, 
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wala sa Iyang mga hiyas ang mabulag gikan o makalihok sa 
makaugalingnanon sa Iyang tibuuk karakter—Iyang gugma 
dili gayud mahuso gikan sa Iyang pagkamatarong ug hustisya.  
Siya dili makakompromiso sa Iyang pagkamatarong ug 
hustisya aron sa pag-atiman sa diperpektong katawhan nga 
sa hugut gawas sa gugma.  Ang integridad sa Dios nagabantay 
sa Iyang gugma diha sa tanan nga Siya nagahimo ngadto sa 
tawo.
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Kapitulo Dos
________________________

ANG KATINUURAN SA DIVINE 
NGA GUGMA

NAGHIMONG-TAWO SA DIOS

ANG GUGMA SA DIOS ANAA SA SENTRO sa usa sa labing-dako 
nga mga pagtuis diha sa anghelanong away.9 Ang yawa, isip 
“ang magmamando niini nga kalibutan,” maoy masiboton 
sa pagdaot ug paglubag sa gugma sa Dios diha sa mga 
hunahuna sa tawo (Juan 12:31; 1 Pedro 5:8).  Unsa man 
ang imong madungog sa kanunay?  “Ayaw pakiggubat sa 
mga kaaway sa kagawasan; ayaw patya ang kriminal kinsa 
nagabuhat sa usa ka dakong krimen.” Total, ang katawhan 
mag-ingon, “Unsa man ang buhaton ni Jesus?” Maghigugma 
kanila!  Pagkutlo sa Kasulatan halos sa eksakto sila mag-
ingon, “Dili ba ang Dios gugma?” Apan ang pagkutlo sa 
Kasulatan ug pagsabut sa doktrina sa divine nga gugma maoy 

9. Ang anghelanong away mao ang dimakitang gubat tali sa Dios ug Satanas, gidaigan 
pinaagi sa una-sa-kasaysayang pag-alsa ni Satanas ug sa usa-sa-tulo sa mga anghel 
nga nagapadayon isip espirituhanong gubat sa katibuk-an sa tawhanong kasaysayan.  
Tan-awa sa Thieme, Satanas ug Demonismo (2017), 1-18.



sa hingpit duha ka lahi nga mga butang.  Ang sa halapad 
gituis nga konsepto sa divine nga gugma, sama sa nasabtan 
sa daghan, dili lamang sukwahi sa Kasulatan, apan maoy 
responsable para sa daghang apostata nga panghunahuna 
sulud sa Kristiyanismo.

Nan unsa naman kining butang nga gitawag og gugma?  
Kon si Satanas determinado sa pagtuis sa imong panghuna-
huna ug pag-ilad kanimo, unsaon unya nga ikaw makaabut 
sa paghibalo sa tinuud nga gugma sa Dios?  Unsa man ang 
kamatuuran mahatungud sa gugma sa Dios?

Kon wala ang waypihig nga kahibalo gikan sa Bibliya, ang 
tawo nagapabilin nga subhetibo diha sa iyang panghunahu-
na mahatungud sa Dios. Ang subhetibong tawo nagatumbas 
sa divine nga gugma diha sa tawhanong gugma.  Siya sa di-
kalikayan nagaingon, “Kita mahigugma, busa ang Dios kina-
hanglang mahigugma sa mao gihapong paagiha nga kita 
mahigugma.” Apan, ang usa ka paghulagway sa tawhanong 
gugma wala nagapataas sa imong pagsabut sa divine nga 
gugma.  Ang Bibliya, ang dimasayup nga Pulong sa Dios, 
mao ang imong bugtong basahong-ton-anan, imong nag-in-
usara nga tinubdan sa paghibalo mahatungud sa Dios ug sa 
Iyang gugma.

Kay ang panahon moabut sa dihang sila dili 
moagwanta sa maayong doktrina; apan nagkina-
hanglan sa ilang mga dalunggan nga pagilokan, 
sila motigum para sa ilang-kaugalingon og mga 
magtutudlo sumala sa ilang kaugalingon nga 
mga tinguha; ug mopahilayo sa ilang mga da-
lunggan gikan sa kamatuuran, ug moliko ngadto 
sa mga mito.  (2 Timoteo 4:3-4)           

Ang Dios mibuhat sa tawo “diha sa Iyang kaugalingong 
imahen” (Genesis 1:27).  Sa waysuwerte, ang “tawo nag-uli 
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sa pabor.”10 Daghan kaayong katawhan, naglakip bisan pa 
sa seminaryo nga mga propesor ug mga pastor, magbalhin 
sa teyolohiya ngadto sa paghimong-tawo sa Dios.  Imbis 
nga naggamit sa dimasayup nga Pulong sa Dios isip ilang 
basahong-ton-anan, sila magmugna-pag-usab sa Dios gikan 
sa ilang kaugalingon nga mga pakisayran sa pangisip.  Sila 
magbuhat og usa ka dios kang kinsa sila makabatig kasuud 
ug kang kinsa sila makalambigit.  Kining masulub-on nga 
pagkabali gikan sa usa ka teyolohiyanhon ngadto sa usa ka 
makatawhanong panglantaw bisan pa maoy giila sa usa ka 
artikulo sa The Wall Street Journal. 

Wamatagbaw sa kombensiyonal nga mga ima-
hen sa usa ka makimandoon o amahanon nga 
pagkadios, ang katawhan nagsagup sa kalit nga 
pagtuis, sa tigpangkaugalingong mga panabut 
sa Dios sa pagpahiuyon sa ilang kaugalingon 
nga espirituhanong mga kinahanglan…. Gani 
daghang mga tradisyonalista sa nagkadako 
maghulagway sa usa ka Dios kinsa maoy labaw 
pa kaayong wayhitsura, makab-ot, ug labaw 
sa tanan ‘anaa dinhi’…. Ang relihiyosong mga 
pangulo mag-ingon nga tingali ang labing diritso 
nga hinungdan mao ang kontra-makimandoon, 
sa tigpangkaugalingong kagikanan nga sa 
hinayhinay nakalihok sa iyang agianan ngadto 
sa kadaghanang-bul-og sa kurikulum sa dibi-
nidad nga tulunghaan.  Ang mga seminaryo nga 
magbansay og klero karon maoy gidominar sa 
mga baby boomer kinsa miabut sa kahingkod 
niadtong ‘60s ug diyutay ra nga nahilambigit 
sa tradisyonal nga mga ortodoxa. Kining 

10. Gihubad gikan ni Lisa Miller, “Redefining God,” The Wall Street Journal, 21 Abril 
2000, W1.
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masmaaghup, halos mistikong mga porma sa 
teyolohiya nakakita sa usa ka madawatong 
mga tumatambong sa adunahang katilingban 
karong panahona…. Sila nag-ayum-ayum sa 
usa ka espirituhanong kinabuhi gikan sa usa ka 
kalainlain nga relihiyosong mga impluwensiya 
uban sa usa ka diyutayng-sagol sa yoga, 
panambal sa sakit sa pangisip, o bisan unsa 
nga nagapalihok kanila.”11      

Taas diha sa emosyonalismo ug mubo diha sa kahibalo 
sa doktrina sa Bibliya, ang katawhan nalibog mahatungud 
sa kaluwasan, mahatungud sa espirituhanong kinabuhi, ma-
hatungud sa Dios ug sa Iyang gugma.  Sila magpaibabaw 
sa tawhanong mga pagbati ug mga emosyon diha sa Dios, 
nagkunhod sa Iyang gugma ngadto sa sentimental nga binu-
ang.  Sila magsulay sa pagmanipula sa Iyang gugma pinaa-
gi sa pagbakho ug pagdanguynguy ug pagsaad sa paghi-
mo og masmaayo. Sila magsulay sa pagpalit sa gugma sa 
Dios pinaagi sa kuwarta o sa pagsuborno Kaniya pinaagi sa 
maayong pamatasan. Sila maglaum nga sa ngalan sa gug-
ma, ang Dios tungud niini mobaliwala sa sala ug daotan ug 
dimagtagad sa Iyang perpektong sukaranan sa absolutong 
pagkamatarong ug sa Iyang hustisya.

Para sa tawo sa pagdili sa Dios pinaagi sa pagpaang-
kon Kaniya sa tawhanong mga karakteristiko ug pamatasan 
nga Siya wala nagahuput maoy mapasipad-anon! Kini naghi-
mong-tawo sa Dios.  Sa dihang ang tawo nagahimong-tawo 
sa Dios, gipasabot nga walay Dios!  Ang Dios ug Iyang gug-
ma sa waykinutuban maoy labaw sa tawhanong mga karak-
terisasyon ug tawhanong gugma (Isaiah 55:8-9). 

Ang magtotoo ni Jesu-Kristo kinahanglang magpapas sa 

11. Ibid (Pangkutlong timaan nga gihubad).
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tanang makatawhanon, subhetibo, ug emosyonal nga mga 
hunahuna sa gugma sa Dios. Ang Dios wala nagabaton og 
tawhanong emosyon. Ang Iyang gugma wala gayud nagdu-
haduha, disubay, o daling-masuko.  Ang Iyang gugma wala 
nagsalig diha sa atraksiyon, panag-uyon, o mga binuhatan 
sama sa tawhanong gugma.  Ang Iyang gugma dili masu-
bornohan, matabangan, o maimpluwensiyahan pinaagi sa 
bisan unsang kategoriya sa tawhanong merito, mga buhat, 
o katakus.  Unsaon man unya nimo pagsabut sa divine nga 
gugma diha sa disentimental, waypihig nga mga termino?  
Ikaw magsabut lamang pinaagi sa tukmang mga doktrina sa 
Pulong sa Dios, gipadayag pinaagi sa pagpanudlo nga min-
isteryo sa Balaang Espiritu!

MGA KATEGORIYA SA DIVINE NGA GUGMA

Gugma sa Dios para sa Iyang-kaugalingon

Sa pagsugod sa pagsabut sa divine nga gugma ikaw 
kinahanglang una magsabut sa gugma sa Dios para sa 
Iyang-kaugalingon. Ang Dios nagahigugma sa Iyang kauga-
lingon nga perpektong esensiya—Siya nagahigugma kinsa 
ug unsa mao Siya. Diha sa Iyang waykinutubang kahibalo, 
Siya nahibalo sa Iyang-kaugalingon nga diikatandi, takus 
sa admirasyon sa usa ka waykinutubang kahimtang. Kini 
dili pagkaarogante tungud kay ang Dios sa hingpit maoy 
anga-yan sa tanang pagtahod. Kining gugma-sa-kaugali-
ngon maoy usa ka aninag sa absolutong kompiyansa-sa-
kaugalingon, pagkakalma, ug kasigurohan-sa-kaugalingon 
nga sa waykatapusan maoy Iyaha.

Matag myembro sa kinaiya-sa-Dios nagahigugma kinsa 
ug unsa mao Siya.  Dili lamang ang matag-usa nagahigugma 
sa Iyang-kaugalingon, apan ang tanang tulo ka mga myem-
bro sa kinaiya-sa-Dios maghuput sa perpektong kaligdong 
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ug perpektong kapasidad sa paghigugma ug higugmaon sa 
laing mga myembro sa Trinidad.  Wala gayuy panahon nga 
ang Dios nga Amahan wala nahigugma sa Dios nga Anak ug 
sa Dios nga Balaang Espiritu; o nga ang Dios nga Anak wala 
nahigugma sa Dios nga Amahan ug sa Dios nga Balaang 
Espiritu; o nga ang Dios nga Balaang Espiritu wala nahigugma 
sa Dios nga Amahan ug sa Dios nga Anak (Juan 17:24b).  
Ang divine nga gugma para sa laing mga myembro sulud 
sa kinaiya-sa-Dios sa kanunay anaa. Ang Ilang integridad, 
Ilang pagkabagay, ug kapasidad sa pag-higugma sa usag-
usa dili gayud mahimong kubus kay sa katibuk-an.  Sila 
magpahimulus sa labing matahum, waykatapusang relasyon 
ug walay makausab o sa bisan kanus-a mousab niana nga 
relasyon. Wala gani sa dihang ang Dios nga Amahan mihimo 
sa paghukum ug pagbiya sa pagkatawo ni Kristo samtang 
Siya midala sa mga sala sa kalibutan diha sa Iyang lawas 
(Markos 15:34; 1 Pedro 2:24), Siya miundang sa paghigugma 
sa Iyang Anak.

Ang gugma sa Dios para sa Iyang-kaugalingon ug para 
sa laing mga myembro sa Trinidad wala nagakompromi-so 
sa Iyang esensiya sa bisan unsang paagi. Ngano? Ang mga 
hingtungdan sa Iyang gugma maoy katumbas, pare-hang-
waykatapusan, ug maghuput sa perpektong pagkamatarong.  
Ang Dios sa kanunay nagahigugma sa Iyang kaugalingon 
nga perpektong pagkamatarong. Tanang tulo maghuput 
sa mao ra nga perpektong pagkamatarong nga maoy gihi-
gugma sa laing mga myembro sa Trinidad. Apan, ang Dios dili 
makahigugma sa makasasalang katawhan diha sa mao rang 
paagi nga Siya nagahigugma sa Iyang-kaugalingon ug sa 
laing mga myembro sa Trinidad. Tungud kay ang Iyang gug-
ma dimabulag nga nahiusa uban sa Iyang integridad, ang 
Iyang pagkamatarong makompromiso kon Siya mipunting 
sa Iyang perpektong gugma ngadto sa usa ka diperpekto, 
makasasalang hingtungdan.    

Ang Kasulatan nagahimo niini nga tin-aw, bisan pa, nga 
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ang Dios nagahigugma sa makasasalang katawhan. Aron sa 
pagsabut unsaon nga Siya makahigugma sa makasasalang 
tawo, ikaw kinahanglang magpinig sa Iyang gugma ngadto 
sa divine personal ug divine dipersonal nga gugma.  Ang ab-
solutong pagkamatarong sa Dios mao ang sumbanan para 
sa duha ka mga kategoriya.

Gugma sa Dios para sa Katawhan: 
Personal ug Dipersonal

Ang waykinutuban, waykatapusan, dimausab, manggiloy-
on nga personal nga gugma sa Dios gipunting lamang ngadto 
sa perpektong pagkamatarong. Ang divine perso-nal nga 
gugma tungud niini maoy kondisyonal; kini nagapahimug-at 
sa absolutong kaligdong sa hingtungdan. Aron mahimong 
tagadawat sa divine personal nga gugma, ang hingtungdan 
kinahanglang maghuput og perpektong pagkamatarong.  
Wala gayud o anaay usa ka panahon sa dihang ang Dios 
wala sa personal nagahigugma sa perpektong pagkamata-
rong, bisan asa kini makit-an, naglakip diha sa tawo. 

Kana mao ang kahimtang sa kahingpitan sa Hardin sa 
Eden. Tungud kay ang Dios mibuhat ni Adan nga may way-
tatsang pagkamatarong, siya maoy usa ka angayan nga 
hingtungdan para sa divine personal nga gugma. Isip per-
pektong pagkatawo si Adan dili pareho sa Dios, apan wala 
siya makalapas sa pagkamatarong ug hustisya sa Dios.  
Walay panagbingkil nga nahitabo tali sa Dios ug sa unang 
tawo diha sa kahingpitan sa Hardin. Diha sa personal nga 
gugma ang Dios misangkap ni Adan ug sa babaye pinaagi 
sa inatubangay nga pagpadayag sa Iyang-kaugalingon, aron 
sila makasinati Kaniya ingon nga basihanan para sa ilang 
paghunahuna ug pagpuyo.  Gikan niining personal nga gug-
ma ang Dios misangkap sa tanan nilang gikinahanglan, nag-
panalangin kanila sa lawas, kalag, ug espiritu. Apan, adunay 
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usa ka reperensiya ngadto sa pagkamatarong ug hustisya sa 
Dios didto sa Hardin: ang pagdili batok sa pagkaon gikan sa 
kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan.

Bisan pa sa pagdili, si Adan ug ang babaye mipili sa pag-
pakasala pinaagi sa pagkaon sa prutas sa kahoy, ug ang 
tanan sa wadamha ug sa madramahon nausab.  Ang suka-
ranan sa perpektong pagkamatarong sa Dios nalapas, ug 
sila dihadiha gisilotan sa hustisya sa Dios.12 Si Adan ug ang 
babaye karon maoy mga tag-iya sa usa ka kinaiyang maka-
sasala, sila sa espirituhanon maoy patay ug dili na maka-
himo sa pagbaton og usa ka personal nga relasyon uban 
sa Dios.13 Sa sangputanan, ang Dios mibalhin gikan sa di-
vine personal nga gugma didto sa Hardin ngadto sa divine 
dipersonal nga gugma ngadto sa patay sa espirituhanon nga 
Adan gawas sa Hardin, ug sunud niana sa tanang katawhan.    

Si Adan mao ang representante o pederal nga pangulo sa 
tawhanong kaliwat. Sa ingon, ang iyang desisyon sa pag-pa-
kasala maoy usa ka desisyon para sa matag myembro sa 
tawhanong kaliwat (Mga Taga-Roma 5:12). Isip mga kaliwat 
ni Adan kita tanan maoy gisilotan diha sa pagkatawo, dili tun-
gud sa atong personal nga mga sala, apan tungud sa orihinal 

12. Thieme, The Integrity of God, 51-55.
13. Ang kinaiyang makasasala maoy usa ka hingpit nga kabahin sa matag tawhanong 
linalang nga nagapuyo diha sa selyulang estraktura sa tawhanong lawas.  Kini nakuha 
sa orihinal pinaagi ni Adan sa iyang pagkalaglag ug maoy sunud nga gipasa sa genetic 
pinaagi sa lalaki ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagpaliwat.  Ang resulta maoy 
pulos espirituhanong kamatayon ug hingpit nga pagkadaotan sa tanang katawhan, 
gawas ni Jesu-Kristo.  Ang kinaiyang makasasala mao ang “karaang tawo” sa Mga 
Taga-Efeso 4:22 (KJV); ang kinaiya ni Adan o “unud” sa Mga Taga-Roma 8:3-4; ang 
prinsipyo sa “sala” sa Mga Taga-Roma 7:8-20.
 Espirituhanong kamatayon mao ang pagbulag gikan sa Dios diha sa pisiko nga 
pagkatawo.  Ang impyutasyon sa silot sa orihinal nga sala ni Adan ngadto sa genetic 
nga naporma nga kinaiyang makasasala sa pagkatawo nga nagaresulta diha sa matag 
tawo nga matawo nga buhi sa pisiko, apan patay sa espirituhanon.  Gawas ni Jesu-
Kristo, ang tanang mga myembro sa tawhanong kaliwat maoy natawo nga patay sa 
espirituhanon (Mga Taga-Roma 5:12-19).  Tan-awa sa Thieme, Dios nga Balaang 
Espiritu batok Ang Kinaiyang Makasasala (2016), 1-5; Rebound ug Padayon sa Pag-
abante! (2017), 6-14. 
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nga kalapasan ni Adan. Ang kinaiyang makasasala ni Adan 
nahimo nga atong kinaiyang makasasala pinaagi sa genetic 
nga pagpasulud, ug ang orihinal nga sala ni Adan nahimo 
nga atong sala pinaagi sa impyutasyon.14 Isip usa ka resulta, 
kitang tanan natawo sa waypaglaum nga nahisalaag, patay 
sa espirituhanon, ug, sama ni Adan dihadiha human sa Pag-
kalaglag, kita dili mahimong mga hingtungdan sa personal 
nga gugma sa Dios, ni kita makabaton sa usa ka personal 
nga relasyon uban Kaniya.  Apan ang Dios sa gihapon na-
gatinguha sa usa ka personal-nga-gugma nga relasyon ug 
nagasangkap sa mga paagi para sa patay sa espirituhanon 
nga katawhan sa pag-angkon niana nga relasyon.

Sa pagkapatay sa espirituhanon, sa hingpit nabulag gikan 
sa Dios, ug anaay dihingpit nga pagkamatarong lamang sa 
labing-maayo, kita walay bisan unsa sa pagtuboy kanato 
ngadto Kaniya o paghimo kanatong takus sa Iyang gug-
ma.15 Kita walay abilidad sa pagdani sa Iyang gugma; wala 
sa atong maayo nga mga binuhatan nga magdasig Kaniya 
sa paghigugma kanato. Kon walay paghuput sa Iyang per-
pektong pagkamatarong, walay bisan unsa nga kita maka-
himo sa paghaylo sa Dios, sa pag-angkon sa Iyang pabor, 
o sa pag-abot sa Iyang perpekto nga mga sukaranan. Apan, 
kana wala nagakahulugan nga ang Dios wala nagahigugma 
kanato.  Ang kasulbaran para sa nalaglag nga tawo maoy 

14. Ang sa genetic nga naporma nga kinaiyang makasasala mao ang puy-anan para 
sa impyutasyon sa sala ni Adan ug ang resulta niini nga pagkakabanay mao ang 
espirituhanong kamatayon.  Impyutasyon mao ang kalihukan sa hustisya sa Dios diha 
sa pagpaangkon, pag-isip, o pagkredito sa usa-ka-butang ngadto sa usa-ka-tawo para 
sa pagtunglo o para sa panalangin.  Para sa usa ka kompletong diskusyon sa genetic 
nga pagpasulud sa kinaiyang makasasala ug sa orihinal nga sala ni Adan, tan-awa sa 
The Integrity of God, 63-70.
15. Dihingpit nga pagkamatarong maoy tawhanong kamaayo hain maoy gideterminar 
nga igo lamang diha sa panagtandi ngadto sa maayong mga buhat sa uban nga 
tawhanong mga linalang.  Kini sa hingpit diigo ug dimadawat sa absoluto ug perpektong 
pagkamatarong sa Dios, ang divine nga sukaranan (Mga Proberbio 14:12; Isaiah 64:6a; 
Mateo 5:20; Mga Taga-Filipos 3:9).  
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makit-an diha sa Iyang dipersonal nga gugma, nga didto sa 
Pagkalaglag nahimong dapit sa takdoanan sa Dios uban sa 
patay sa espirituhanon nga katawhan.

Lahi sa personal nga gugma sa Dios, ang Iyang dipersonal 
nga gugma maoy dikondisyonal.  Ang divine dipersonal nga 
gugma wala nagasalig diha sa merito sa hingtungdan, apan 
diha sa integridad sa Hinungdan. Ang Dios nagahigugma 
kanato tungud sa kinsa ug unsa mao Siya, dili tungud sa 
kinsa ug unsa mao kita.  Ang Iyang dipersonal nga gugma 
para sa patay sa espirituhanon nga katawhan maoy pinasikad 
diha sa kaugalingong perpekto nga karakter sa Dios ug sa 
Iyang gugma para sa Iyang-kaugalingon. Ang dipersonal nga 
gugma sa Dios, nan, mao ang labing gamhanan nga gugma 
nga sukad nahitabo.

DIVINE
PERSONAL NGA GUGMA

DIVINE
DIPERSONAL NGA GUGMA

Nagapahimug-at sa hingtungdan Nagapahimug-at sa hinungdan
Kondisyonal Dikondisyonal
Nagapahimug-at sa giimpyut nga 
pagkamatarong

Nagapahimug-at sa integridad sa 
Dios

Gipunting ngadto sa tanang mga 
magtotoo

Gipunting ngadto sa espirituhanong 
patay nga katawhan

PERSONAL UG DIPERSONAL NGA GUGMA SA DIOS

Ang Ginoong Jesu-Kristo mipakita sa maharianong ga-
hum niini nga gugma pinaagi sa Iyang batasan sa katibuk-an 
sa Iyang mga pagbista ug paglansang.  Kana nga batasan 
gipakita mismo didto sa krus sa dihang Siya miingon, “Ama-
han, pasayloa sila; kay sila wala mahibalo og unsa ang ilang 
gibuhat” (Lukas 23:34). Bisan pa sa kamatuuran nga Siya 
gilansang ngadto sa krus, Siya sa gihapon nakapakita sa 
dipersonal nga gugma. Ang divine dipersonal nga gugma 
nagauna labaw sa mga depekto ug mga sala sa tawhanong 
kaliwat.
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Ang maloloy-ong gasa sa Dios sa Iyang Anak mao ang 
labing-dako nga posibleng pagpakita sa dipersonal nga gug-
ma sa Dios para sa tanang katawhan. Kini nga gugma maoy 
bugtong paglaum sa katawhan para sa usa ka personal nga 
relasyon uban sa Dios.

“Kay ang Dios nahigugma kaayo sa kalibutan 
[sa dipersonal nga gugma], nga Siya mihatag sa 
Iyang bugtong gipanamkon nga [monogenes, “sa 
waykaparehas nga natawo”]16 Anak, nga si bisan 
kinsa ang nagatoo diha Kaniya dili malaglag, 
apan adunay waykatapusang kinabuhi.” (Juan 
3:16)

 
Ang kamatayon ni Kristo mao ang katumanan sa orihinal 
nga saad nga gihatag ngadto ni Adan didto sa Hardin human 
siya nalaglag.  Ang “liso” sa babaye, ang Manluluwas, ang 
Manunubos, mapangus diha sa tikud.

“Ug Ako mobutang og kabingkilan 
Tali kanimo [Satanas] ug sa babaye, 
Ug tali sa imong liso ug sa iyang liso; 
Siya [Kristo] mopangus kanimo [Satanas] diha 

sa ulo,
Ug ikaw [Satanas] mopangus kaniya [Kristo] 

diha sa tikud.” (Genesis 3:15)               

Siya matawo sa usa ka babaye, mamatay, ug magbuak sa 
gahum sa sala ug sa espirituhanong kamatayon pinaagi sa 

16. Ang monogenes nagapasabut ngadto sa talagsaong birhen nga pagkatawo ni 
Jesu-Kristo.  Siya natawo nga perpekto maingon nga si Adan gibuhat nga perpekto.  
Si Jesu-Kristo mao ang bugtong myembro sa tawhanong kaliwat nga natawo nga may 
lawas, kalag, ug espiritu, walay usa ka kinaiyang makasasala, ug walay impyutasyon sa 
orihinal nga sala ni Adan.
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Iyang kaugalingong mapulihon nga espirituhanong kamata-
yon. Didto sa krus ang hustisya sa Dios nga Amahan miimp-
yut sa tanang mga sala sa tawhanong kasaysayan ngadto 
sa pagkatawo ni Kristo ug mihukum Kaniya. Kadto nga 
paghukum mao ang silot para sa sala, nga sa tinuud maoy 
imoha.  Pinaagi sa pagdala diha sa Iyang-kaugalingon sa silot 
para sa tanan nimong mga sala, Siya mitagbaw makausa ug 
para sa tanan sa pagkamatarong ug hustisya sa Dios. Siya 
mitangtang sa babag tali sa absolutong pagkamatarong sa 
Dios ug sa dihingpit nga pagkamatarong sa tawo.

Tungud kay si Jesu-Kristo sa kinabubut-on nahimong 
“sala alang sa atong kaayohan, nga kita mamahimong pag-
kamatarong sa Dios diha Kaniya,” ang hustisya sa Dios 
maoy gawasnon sa pagkredito sa Iyang pagkamatarong 
nganha kanimo diha sa takna sa kaluwasan nga walay bisan 
unsang kompromiso sa Iyang esensiya (2 Mga Taga-Corinto 
5:21).  Isip usa ka magtotoo diha ni Jesu-Kristo, ikaw karon 
maoy “nahitarong,” madawat sa Dios, tungud kay ikaw ma-
ghuput sa Iyang pagkamatarong (Mga Taga-Roma 3:21-22; 
4:1-6, 21-25; Mga Taga-Galacia 2:16). Ang imong dihingpit 
nga tawhanong pagkamatarong dili na usa ka isyu.  Ang pag-
kahitarong nagagarantiya sa imong waykatapusang relas-
yon uban sa Dios. Ang Dios sa personal nagahigugma sa 
Iyang kaugalingong pagkamatarong, nga Siya mipaangkon 
nganha kanimo. Pinaagi niini nga lihok sa Iyang hustisya, 
ikaw mahimo nga hingtungdan sa dimapakyas nga personal 
nga gugma sa Dios. Ikaw karon adunay usa ka personal nga 
relasyon uban sa Dios pinaagi ni Jesu-Kristo.

ANG EKSPRESYON SA DIMAPAKYAS NGA 
GUGMA SA DIOS—GRASYA      

Grasya mao ang matahum nga ekspresyon sa dimapak-
yas nga gugma sa Dios—Iyang palisiya sa wala-ang-meri-
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tong pabor nga gihatag diha sa nalaglag, makasasala nga 
katawhan. Ang grasya sa gawasnon maoy gihatag sa Dios ug 
wamahitakus sa tagadawat.  Ang katawhan dili makahimo sa 
pagkuha o maangay sa grasya.  Ang grasya maoy tanan nga 
ang Dios gawasnon sa paghimo para sa katawhan pinasikad 
sa pagluwas nga buhat ni Jesu-Kristo didto sa krus.

Nahiunang Grasya

Tungud kay ang dimapakyas nga gugma sa Dios maoy 
waykatapusan, ang grasya isip ang ekspresyon niana nga 
gugma anaa na sa eternidad nga milabay.  Ako magtawag 
niini og “nahiunang grasya.” Kini nga grasya nauna sa tanan 
nga tawhanong kinabuhi, tanang kalihukan sa tawhanong 
kabubut-on, ug tanang mga buhat sa katawhan.  Tungud kay 
ang nahiunang grasya anaa na una pa sa pagbuhat sa tawo, 
ang pagkaanaa sa tawo dili makaimpluwensiya sa grasya.

Ang teyolohiyanhong kapangalanan para niini nga prin-
sipyo maoy “maandamong grasya.” Ang maandamon na-
gakahulugan og “nahimo kaniadto” o “nag-una.” Si Philip 
Edgcumbe Hughes, Th.D., Propesor Emeritus sa Trinity 
Episcopal School for Ministry, nagahatag og usa ka maayo-
kaayong kahubitan sa termino nga maandamong grasya.

Ang maandamong grasya maoy grasya nga nagaabut 
og una. Kini nagauna sa tanan nga tawhanong de-
sisyon ug panglimbasog. Ang grasya sa kanunay 
nagakahulugan nga ang Dios kinsa nagapasiugda ug 
nagapasabut sa prayoridad sa lihok sa Dios alang sa 
nagkinahanglan nga mga makasasala. Kini mao ang 
tibuuk punto sa grasya: kini wala nagasugod kanato, 
kini nagasugod sa Dios; kini wala nakuha o nameri-
to pinaagi kanato, kini sa gawasnon ug sa mahigug-
maon gihatag kanato kinsa walay mga kahinguhaan 
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o mga katakus sa atong kaugalingon. . . . Ang Dios 
milihok, dugang pa, sa dihang kita maoy dimakahi-
mo (Mga Taga-Roma 5:6), nga walay bisan unsang 
abilidad sa pagtabang sa atong-kaugalingon o sa pag-
himo sa bisan unsang kontribusyon ngadto sa atong 
kaluwasan. Ang kahimtang sa makasasala maoy usa 
ka espirituhanong kamatayon, kana mao sa pagsulti, 
sa hingpit nga pagkadimakahimo, ug ang iyang bug-
tong paglaum mao ang milagro sa bag-ong pagkatawo 
gikan sa itaas (Juan 3:3).  Kana mao ngano nga ang 
apostol nagapahinumdum sa Taga-Efeso nga mga 
magtotoo nga ang kaluwasan miabut ngadto kanila sa 
dihang sila maoy “patay” diha sa mga sala, nga hain 
didto nagasunud ang usa lamang ka konklusyon, sa 
ato pa, nga kini pinaagi sa grasya nga sila naluwas.  
Pulos karon ug sa tibuuk eternidad ang Kristohanon 
utangag-buut ngadto “sa dimasukud nga mga ba-
handi” sa grasya sa Dios nga gipakita diha sa Iyang 
pagkamaayohon ngari kanato diha ni Kristo Jesus. . 
. . Apan para sa pagkamaandamon, o prayoridad, sa 
divine nga grasya, tanan mahimong mawala.17  

Si Dr. Hughes nagagamit sa termino nga maandamon sa 
pagpahimug-at sa prayoridad sa grasya sa Dios nga gipakita 
ngadto sa mga makasasala pinaagi sa buhat ni Kristo didto 
sa krus.  Ako mopadako sa iyang konsepto sa maandamong 
grasya sa paglakip dili lamang sa grasya nga nauna pa sa 
tawo ug sa iyang kaluwasan, apan usab sa human-sa-kalu-
wasan ug eschatological nga grasya18—ang tibuuk sangkad 
sa waykinutubang grasya sa Dios.

17. Gihubad gikan ni Philip E. Hughes, Evangelical Dictionary of Theology, 1984 ed., 
s.v. “Grace.”
18. Eschatological nga grasya nagalakip sa tanang mga panalangin nga kita magdawat 
human nga kita magbiya gikan niini nga kinabuhi.
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Ang nahiunang grasya mao, tungud niini, ang ekspresyon 
sa gugma sa Dios gikan sa eternidad nga milabay nga na-
gatanyag sa usa ka relasyon ngadto sa katawhan diha sa 
panahon ug eternidad, lahi kay sa tawhanong merito, tawha-
nong mga buhat, o bisan unsang lain nga tawhanong mga 
kahinguhaan. Ang nahiunang grasya nagapahimug-at nga 
gikan sa eternidad nga milabay ang dimapakyas nga gugma 
sa Dios midesinyo sa divine nga mga kasulbaran para sa 
matag sitwasyon ang tawo sukad moatubang niini nga kina-
buhi—walay eksepsiyon. Ang dimapakyas nga gugma ug 
nahiunang grasya, isip kabahin sa divine nga dekrito, mao 
ang mga pasiunang-lakang sa plano sa Dios para sa tawo.

ANG DIVINE NGA PASIUNANG-LAKANG 
PARA SA PANAHON

Gikan sa nahiunang grasya nagagikan ang divine nga 
pasiunang-lakang para sa panahon. Ang grasya sa Dios na-
gasangkap para sa katawhan gikan sa pagkatawo lahus sa 
kamatayon. Kining temporal nga grasya nagalakip sa: ko-
mon, epektibo, sa lohistika, ug pagkamatay nga grasya.

Ug ang akong Dios mosangkap sa tanan nin-
yong mga kinahanglanon sumala sa [diha sa 
basihanan sa] Iyang mga bahandi sa himaya 
diha ni Kristo Jesus.  (Mga Taga-Filipos 4:19)

 Komon nga grasya mao ang makapakabig o makapatoo 
nga ministeryo sa Balaang Espiritu ngadto sa kalibutan ma-
hitungud sa sala, pagkamatarong, ug paghukum (Juan 16:8-
11); kana mao, ang una-sa-kaluwasan nga katin-awan sa 
Ebanghelyo. Diha sa Iyang ministeryo sa komon nga grasya, 
ang Dios nga Balaang Espiritu nagalihok isip ang nawala nga 
tawhanong espiritu aron ang espirituhanong inpormasyon 
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maoy masabut ngadto sa dimagtotoo (1 Mga Taga-Corinto 
2:13-14).19

Sa dihang ang dimagtotoo nagatubag ngadto sa Ebang-
helyo uban sa wala-ang-merito nga pagtoo lamang diha ni 
Kristo lamang, ang Balaang Espiritu, pinaagi sa Iyang minis-
teryo sa epektibong grasya, nagaila niana nga pagtoo ug 
nagahimo niini nga epektibo para sa kaluwasan (Mga Taga-
Efeso 2:8).20 Ang kalihukan sa positibong kabubut-on sa tawo 
lamang dili gayud makaresulta diha sa waykatapusang kina-
buhi nga wala ang maloloy-ong buhat sa Balaang Espiritu 
nga nagsangkap sa gahum sa pagmugna sa gitinguha nga 
resulta sa kaluwasan.

Sa lohistika nga grasya maoy kompletong pagsangkap sa 
Dios para sa matag pisiko ug espirituhanong kinahanglanon 
sa magtotoo. Bisan kon karnal o espirituhanon ang matag 
magtotoo maoy kalipikado sa pagdawat sa lohistika nga 
grasyang suportar ug panalangin tungud sa giimpyut nga 
pagkamatarong sa Dios (Mga Salmo 37:25; Mga Taga-
Filipos 4:19).21 Sa lohistika nga grasya nagapabilin sa mga 
magtotoo nga buhi (Mga Salmo 68:19-20); nagasangkap 

19. Sa orihinal, ang katawhan gibuhat nga trichotomous, lawas, kalag, ug tawhanong 
espiritu.  Human sa Pagkalaglag, ang tawo nahimong dichotomous, lawas ug kalag.  
Sa pagkapatay sa espirituhanon, siya nawad-an sa iyang tawhanong espiritu ug dili 
na makahimo sa pagsabut sa doktrina sa Bibliya.  Sunud niana, ang tanang katawhan 
maoy natawo patay sa espirituhanon ug walay usa ka tawhanong espiritu (Mga Taga-
Roma 5:12).  Busa, diha sa takna nga ang usa ka tawo nagatoo diha ni Kristo, ang 
Balaang Espiritu nagabuhat diha nianang usa ka tawo og usa ka tawhanong espiritu nga 
mahimong paagi sa pagsabut sa doktrina sa Bibliya.  Ang tawhanong espiritu mao usab 
ang puy-anan para sa impyutasyon sa waykatapusang kinabuhi.  Ang teyolohiyanhong 
termino para niini nga espirituhanong pagkatawo, o pagka “natawo pag-usab,” maoy 
pagkahimugso-pag-usab (Juan 3:3-7; Titus 3:5; 1 Juan 5:11-12).  Tan-awa sa Thieme, 
Ang Babag (2016) 11-19; Ang Gigikanan sa Tawhanong Kinabuhi (2017), 46-50.
20. Thieme, Hetenismo (2016), 25-27; Ang Trinidad (2017), 49-51.
21. Karnalidad mao ang absolutong kahimtang sa pagkagawas sa fellowship diha sa 
Dios tungud sa wamasugid nga sala diha sa kinabuhi.  Diha sa karnalidad ang magtotoo 
mawad-an sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug ang kinaiyang makasasala nagakontrol 
sa kinabuhi.  Espirituwalidad mao ang abosolutong kahimtang sa fellowship uban 
sa Dios pinaagi sa paggamit sa rebound ug sa nagresulta nga pagpuno sa Balaang 
Espiritu.
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sa sukaranong suportar sa kinabuhi sama sa hangin, 
pagkaon, puy-anan, mga sinina, transportasyon (Mateo 
6:25); nagapanalipod diha sa kalibutan sa yawa (Mga Salmo 
4:8; Mga Hebreohanon 1:14); ug nagasangkap sa parehong 
oportunidad ug pribilihiyo sa pagrebound, pagkat-on sa 
doktrina sa Bibliya, ug pagtubo sa espirituhanon (Mateo 
4:4).22 Sa bisan asa ang magtotoo nagaadto ug bisan unsa 
nga siya nagahimo, siya sa kanunay suportaran sa waysama 
nga grasya ug personal nga gugma sa Dios.

“Ayaw kabalaka unya, nag-ingon, ‘Unsa ang 
kan-on nato?’ o ‘Unsa ang imnon nato?’ o ‘Sa 
unsa nga kita magsinina sa atong-kaugalingon?’ 
Kay tanan kining mga butanga ang mga Hentil 
sa mahinamhinamon magpangita; kay ang in-
yong langitnong Amahan nakahibalo nga kamo 
nagkinahanglan sa tanan niining mga butanga.” 
(Mateo 6:31-32) 

Pagkamatay nga grasya mao ang espesyal nga pag-
sangkap sa gugma sa Dios hain ang hamtong nga magtotoo 
nagasinati og dako-kaayong panalangin ug kalipay diha sa 
pagkamatay, bisan pa og siya tingali nag-agwanta sa da-
ko-kaayong kasakit ug pag-antos (Mga Taga-Filipos 1:21).  
Ang iyang pagkamatay nga mga takna maoy katapusang 
oportunidad sa Dios sa pagpanghimatuud sa doktrina sa 
Bibliya diha sa iyang kalag.23

22. Rebound mao ang grasya nga paagi hain ang karnal nga magtotoo nagadawat sa 
pagpasaylo pinaagi sa paghingalan sa personal nga mga sala sa pribado ngadto sa 
Dios nga Amahan (1 Juan 1:9).  Isip usa ka resulta, ang magtotoo nagaangkon-pag-
usab sa espirituwalidad, napabalik ngadto sa fellowship uban sa Dios diha sa panahon, 
nagabawi sa pagpuno sa Balaang Espiritu, ug nagapadayon sa espirituhanong kinabuhi.  
Tan-awa sa Thieme, Rebound ug Padayon sa Pag-abante!
23. Thieme, Pagkamatay nga Grasya (2017).
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Hamili diha sa panan-aw sa GINOO 
Mao ang kamatayon sa Iyang balaanong ka-

tawhan.  (Mga Salmo 116:15)      

ANG DIVINE NGA PASIUNANG-LAKANG
PARA SA ETERNIDAD

Gikan sa nahiunang grasya usab nagagikan ang divine 
nga pasiunang-lakang para sa eternidad.  Kini nga pasiunang-
lakang para sa eternidad nagalakip sa pagsangkap sa imong 
pagkabanhaw ug pagpuyo sa langit.  Sa higayon nga ikaw 
magbiya gikan niini nga kinabuhi, ang eschatological nga 
grasya sa Dios maoy gipahayag diha sa pipila ka mga paagi.  
Bisan kon ikaw mamatay isip usa ka mananaog o napildi 
diha sa espirituhanong kinabuhi adunay managsamang 
kadaugan—nagpuyo sa langit sa atubangan sa Ginoo (2 
Mga Taga-Corinto 5:8b), diha sa usa ka lugar nga wala na 
ang kaguul, wala na ang mga luha, wala na ang kasakit, 
wala na ang kamatayon, ang karaang mga butang milabay 
na (Pinadayag 21:4).

Dili tanan nga mga magtotoo modawat sa mao ra nga mga 
ganti ug pang-apod-apod sa escrow nga mga panalangin 
sa eternidad.24 Walay pagkapareho sa mga ganti didto sa 
langit.  Ang escrow nga mga panalangin ipang-apod-apod 

24. Escrow nga panalangin maoy usa ka pinansiyal nga katangdian nga gidesinyo sa 
pagpatin-aw sa talagsaong mga benepisyo nga gideposito sa eternidad nga milabay 
para sa matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo, nga ipang-apod-apod 
lamang ngadto sa hamtong nga magtotoo diha sa panahon ug eternidad.  Ang escrow 
nga mga panalangin magrepresentar sa kinatas-an ug labing-maayo nga ang Dios 
makasangkap.  Sila mao ang “masdako nga grasya” sa Santiago 4:6.  Kini nga mga 
panalangin maoy gidesinyo sa Dios para sa matag tagsatagsa nga magtotoo lamang.  
Sila nahisakup ngadto sa magtotoo sa dimabakwi gikan sa eternidad nga milabay, bisan 
pa ang Dios dili makakuha kanila pagbalik.  Apan sama sa tanang mga escrow adunay 
usa ka kondisyon para sa pagtugyan: Sa pagdawat niini nga mga panalangin nagaagad 
diha sa iyang pagtuman sa espirituhanong kinabuhi.  Tan-awa sa Thieme, Ang Divine 
nga Laraw sa Kasaysayan, 154-62; The Integrity of God, 197, 204-6, 209, 225, 256. 
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pinasikad sa pagtuman sa espirituhanong kinabuhi diha sa 
panahon ug ang produksiyon sa divine nga kamaayo.25 Kon 
ang magtotoo nagapakyas sa pagtuman sa espirituhanong 
kinabuhi, ang iyang escrow nga mga panalangin mopabilin 
nga nakadeposito sa kahangturan isip usa ka handumanan 
sa nawala nga oportunidad.  Apan ang gugma ug grasya sa 
Dios misangkap sa matag magtotoo sa usa ka parehong 
oportunidad diha sa panahon sa pagdawat sa hingpit nga 
pang-apod-apod sa iyang escrow nga mga panalangin sa 
eternidad maingon usab ang pamaagi sa pagtuman sa 
espirituhanong kinabuhi.

Ang nahiunang grasya sa eternidad nga milabay, busa, 
mao ang ekspresyon sa dimapakyas nga gugma sa Dios sa 
pagsangkap sa katubsanan nga kasulbaran para sa matag 
tawo kinsa sukad mabuhi, temporal nga mga kasulbaran para 
sa problema nga ang matag magtotoo sukad moatubang 
diha sa iyang kinabuhi, ug waykatapusang mga ganti labaw 
sa bisan-unsang butang nga mahunahuna.26 Kining grasya 
nga mga pasiunang-lakang mao ang mga pagpakita sa 
personal nga gugma sa Dios gikan sa eternidad nga milabay 
para sa matag magtotoo.  Ang Dios usab mideterminar sa 
eternidad nga milabay sa pagpakita sa Iyang dipersonal nga 
gugma para sa dimagtotoo diha sa pagkatawo, didto sa krus, 
sa pagkahibalo-sa-Dios, ug didto sa Katapusang Paghukum.

25. Divine nga kamaayo maoy bisan-unsang Kristohanon nga serbisyo o binuhatan nga 
gihimo sa usa ka magtotoo ubus sa pagpuno sa Balaang Espiritu.  Bugtong divine nga 
kamaayo maoy madawat ngadto sa perpektong mga sukaranan sa Dios ug nagadawat 
sa pag-ila ug ganti gikan Kaniya sa eternidad.  Kini nga produksiyon maoy sa divine 
napadasig ug nagabaton sa lunsay nga bili, ang “bulawan, plata, hamiling mga bato” sa 
1 Mga Taga-Corinto 3:12a. 
26. Ang katubsanan nga kasulbaran mao ang pagluwas nga buhat ni Jesu-Kristo didto 
sa krus diin ang matag tawhanong linalang gipalit gikan sa merkado sa ulipon sa sala 
ug espirituhanong kamatayon ug gihatud ngadto sa kagawasan sa grasya.  Tan-awa sa 
Thieme, Merkado sa Ulipon sa Sala (2016).
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Kapitulo Tres
________________________

DIMAPAKYAS NGA DIPERSONAL 
NGA GUGMA SA DIOS PARA SA 
TANANG KATAWHAN

OPORTUNIDAD SA TAWO

ANG DIOS DILI GAYUD MAKAKOMPROMISO SA Iyang kaugali-
ngon nga perpektong esensiya. Ang hustisya sa Dios naga-
bantay ngadto sa esensiya sa Dios. Sa dihang ang absolutong 
pagkamatarong sa Dios gilapas didto sa Pagkalaglag, ang 
hustisya sa Dios gikinahanglan sa pagsilot sa makasasalang 
tawo aron nga ang Iyang esensiya dili makompromiso.  Ang 
hustisya misilot sa tanang katawhan, apan ang dipersonal nga 
gugma nagatanyag sa katubsanan nga kasulbaran. Busa, 
ang dapit sa takdoanan sa Dios nausab gikan sa personal 
nga gugma para ni Adan nga una pa sa Pagkalaglag ngadto 
sa dipersonal nga gugma ug perpektong hustisya human sa 
Pagkalaglag.

Ang dipersonal nga gugma sa Dios gipakita ngadto sa 
matag dimagtotoo sa katibuk-an sa iyang kinabuhi. Sa pag-
katinuud, ang dipersonal nga gugma sa Dios wala gayud 
nagapakyas sa dimagtotoo. Ang Dios nagatanyag sa kati-
buk-an sa kinabuhi sa matag tawhanong linalang og usa ka 



personal nga relasyon pinaagi sa Iyang dipersonal nga gug-
ma ingon sa gipahayag pinaagi sa Iyang palisiya sa grasya.  
Tungud sa dimapakyas nga dipersonal nga gugma sa Dios, 
ang matag-usa adunay usa ka oportunidad para nianang 
personal nga relasyon uban sa Dios pinaagi sa pagtoo la-
mang diha ni Kristo lamang.

Ang punting niini nga kapitulo og unsaon sa dimapakyas 
nga dipersonal nga gugma sa Dios mapakita ngadto sa ka-
tawhan. Kini nga pagtoon modetalye sa lima ka kritikal nga 
mga punto sa dihang ang Dios nagapaangay sa Iyang diper-
sonal nga gugma uban sa Iyang divine nga mga hiyas sa 
omniscience, pagkamatarong, ug hustisya, sa pagsangkap 
sa matag aspeto sa katubsanan nga kasulbaran para sa 
problema sa sala sa katawhan.

Ang unang dapit sa takdoanan sa Dios nagapakita sa Iyang 
dimapakyas nga dipersonal nga gugma nga nahitabo didto 
sa eternidad nga milabay sa dihang Siya midekrito sa plano 
sa kaluwasan para sa patay sa espirituhanon nga katawhan.  
Siya nagahimo sa takdoanan sa ikaduhang higayon diha 
sa pagkatawo sa dihang ang kalagnong kinabuhi giimpyut 
ngadto sa biyolohiyanhong kinabuhi, pinaagi niana nagbuhat 
sa tawhanong kinabuhi. Sa dihang ang masuso nagagula 
gikan sa sabakan ug nagahanggab nianang una nga ginhawa, 
ang dipersonal nga gugma sa Dios mihimo sa kalambigitan.  
Ang ikatulong dapit sa takdoanan sa Dios mao didto sa krus 
diin Siya mihukum sa matag sala sa tawhanong kasaysayan, 
milabay, karon, ug umaabot, ug misangkap sa katubsanan 
nga kasulbaran. Ang Iyang ikaupat nga takdoanan uban sa 
dimagtotoo mahitabo sa dihang ang positibong kabubut-
on maoy gipahayag sa takna sa pagkahibalo-sa-Dios, nga 
nagapugus sa Dios sa pagsangkap og usa ka pagpaila sa 
Ebanghelyo.  Ang tinguha niini nga mga dapit sa takdoanan 
mao ang pagkahimugso-pag-usab pinaagi sa pagtoo lamang 
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diha ni Kristo lamang.27 Kini nga mga dapit magpakita sa 
dimapakyas nga dipersonal nga gugma sa Dios nga anaa 
sa makanunayong takdoanan uban sa dimagtotoo sa 
katibuk-an sa iyang kinabuhi, ug magtugyan kaniya nga 
walay mapasumangil para sa pagsalikway sa Ebanghelyo.  
Sa dihang ang usa ka tawo mamatay nga waypagtoo, 
ang iyang ngalan “pagapapason sa libro sa kinabuhi,” ug 
ang katapusang dapit sa takdoanan mao ang Katapusang 
Paghukum (Mga Salmo 69:28; Pinadayag 20:15).  Kining 
lima ka mga dapit sa takdoanan maglakip sa absolutong 
kamaangayon nga mao ang hustisya sa Dios ug magpakita 
sa Iyang dipersonal nga gugma.

UNANG DAPIT SA TAKDOANAN SA DIOS: 
DIHA SA ETERNIDAD NGA MILABAY

Sa dihang ang Dios mibuhat sa uniberso didto sa eterni-
dad nga milabay, Siya mibuhat sa daghan kaayo nga ang-
helanong kasundalohan (Mga Taga-Colosas 1:16).  Diha sa 
Iyang omniscience Siya nahibalo sa dadangatan niining mga 
gamhanan-kaayong-linalang bisan sa wala pa Siya mibuhat 
kanila.  Tungud kay walay bisan-unsa nga matago gikan sa 
omniscience sa Dios, wala gayuy usa ka panahon kanus-a 
Siya wala nakahibalo sa tanan mahatungud niini nga mga 
binuhat.  Siya sa hingpit nakasabut og unsa maoy mabutyag 
para kanila.

Ang mga anghel gibuhat nga perpekto, nga walay sala, 
ug sa hingpit madawat sa absolutong pagkamatarong sa 

27. Pagkahimugso-pag-usab o espirituhanong pagkatawo mao ang buhat sa Dios diin 
sa takna ang usa ka tawo nagapahayag og pagtoo lamang diha ni Kristo lamang, ug 
nagalabang gikan sa espirituhanong kamatayon ngadto sa espirituhanong kinabuhi, 
ang Balaang Espiritu nagabuhat sa usa ka tawhanong espiritu para sa impyutasyon sa 
waykatapusang kinabuhi ngadto sa magtotoo.
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Dios. Siya mibuhat kanila nga rasyonal nga mga linalang 
ug mihatag kanila sa gawasnong kabubut-on.  Ang labing 
gipahitaas sa tanan niini nga mga anghel, ang “gidihugang 
kerubin,” si Lucifer, ang “anak sa kabuntagon,” maoy gitudlo sa 
Dios sa pagbantay sa Iyang trono (Isaiah 14:12, KJV; Ezekiel 
28:14).  Apan si Lucifer nahimong arogante, mirebelde batok 
sa Dios, ug mihaylo sa usa-sa-tulo sa tanang mga anghel sa 
pag-apil sa iyang rebolusyon (Pinadayag 12:4). Kini nga pag-
alsa miinagurar sa una-sa-kasaysayan nga anghelanong 
away.  Uban sa kalibutan isip ang kinataliwad-an nga natad-
sa-panggubatan, usa ka kahimtang sa gubat ang nahitabo.28 

Ang mga pulong nga gipaangkon ngadto ni Lucifer human 
sa iyang pagkalaglag—“yawa” ug “Satanas” nagkahulugan 
og “kaaway” o “tigpasangil”—dili mga ngalan, apan mga titulo 
(Job 1:6-12; 2:1-5; Zechariah 3:1-2; Pinadayag 12:10).  Kini 
nga mga titulo magpaila nga ang Dios mihimo og usa ka bista 
para sa mga rebolusyonaryo.  Ang Dios mao ang tigtaral ug 
maghuhukum; si Satanas milihok isip iyang kaugalingon nga 
manlalaban sa depensa.  Ang pagkamatarong sa Dios miila 
sa tanang ebidensiya ug mipahamtang sa usa ka sad-an nga 
sentensiya.  Ang perpektong hustisya sa Dios misentensiya 
ni Satanas ug sa tanang nangalaglag nga mga anghel sa 
paggugol sa eternidad didto sa linaw sa kalayo (Mateo 
25:41; Pinadayag 20:10).  Apan ngano kini nga paghukum 
wala pa gipatuman (Job 1:7)?  Tungud kay si Satanas ug 
iyang mga anghel nahukman na sa silot, apan wala pa 
natambog ngadto sa linaw sa kalayo, usa ka konklusyon ang 
mahimong masugyot.  Si Satanas misupak sa sentensiya sa 
Dios isip dimakiangayon: “Sa unsang paagiha nga ang usa 
ka mahigugmaong Dios makatambog sa Iyang mga binuhat 
ngadto sa linaw sa kalayo?” Si Satanas misaway sa gugma 
sa Dios.

28. Thieme, Anti-Semitism (2003), 10-12; Satanas ug Demonismo, 1-18.
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Apan, bisan sa wala pa ang panghitabo mabutyag, ang 
nahiunang grasya sa Dios mihan-ay sa kasulbaran niini nga 
anghelanong away. Siya mimugna og usa ka plano sa pag-
sulbad sa apelasyon ni Satanas, nagpadayag sa Iyang per-
pektong gugma ngadto sa anghelanong mga kasundalohan, 
sa pulos nalaglag ug pinili.29 Ang pagpadayag ug pagpakita 
sa Iyang waykatapusan, dimausab, dimapakyas nga gugma 
maoy makit-an diha sa Iyang divine nga dekrito.

Sa pagbutang niini nga pagpakita sa Iyang gugma ngadto 
sa lihok, ang Dios midala sa usa ka bag-ong matang sa 
binuhat diha sa eksena.  Gibuhat nga ubus pa kay sa mga 
anghel (Mga Salmo 8:3-5; cf. Mga Hebreohanon 2:7) apan sa 
gihapon rasyonal ug gihatagan sa gawasnong kabubut-on, 
ang katawhan mahimong usa ka saksi para sa prosekusyon 
batok sa apelasyon ni Satanas (Job 1:6-8; 2:1-3; 1 Mga 
Taga-Corinto 4:9).  Mao ra nga mga sirkumstansiya ug mga 
kapilian nga nahisakup ngadto sa una-sa-kasaysayan nga 
anghelanong kasaysayan ang mahitabo diha sa tawhanong 
kasaysayan.  Sama sa mga anghel, ang katawhan maghuput 
og kagawasan sa pagpili para o batok sa Dios.  Ang resolusyon 
sa anghelanong away napahimutang diha sa paggamit sa 
kabubut-on sa tawo para o batok sa plano sa kaluwasan nga 
makit-an diha sa dekrito sa Dios.

   
          

29. Diha niining apelasyon nga bahin sa bista si Satanas nagatinguha sa pagmatuud 
nga ang Dios dimakiangayon.  Busa, si Satanas wala matagbaw nga mahimong usa 
ka tumatan-aw diha sa nagbutyag nga panghitabo sa tawhanong kasaysayan.  Siya 
ug iyang mga demonyo sa wayhunong anaa sa opensiba sa pag-impluwensiya ug 
pagdaog sa pag-unong sa katawhan pinaagi sa iyang inawat nga plano nga gitawag 
og cosmos diabolicus—usa ka hapsay, mataputon nga sistema ug organisasyon nga 
may usa ka katuyoan, palisiya, ug katukuran sa awtoridad nga gidesinyo sa pagpukan 
sa panghunahuna sa tawhanong kaliwat.  Tan-awa sa Lewis Sperry Chafer, Systematic 
Theology (Dallas: Dallas Seminary Press, 1947), 2:77-78.  Tan-awa usab sa Thieme, 
Christian Suffering (2002), 158-71.
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Ang Divine nga Dekrito

Sa wala pa ang katawhan maanaa ang omniscience sa 
Dios nahibalo sa matag kamatuuran mahatungud sa pagbu-
hat ug matag sirkumstansiya nga mahitabo sa tawhanong 
kasaysayan. Siya adunay kompletong kahibalo didto sa 
eternidad nga milabay sa matag tawo kinsa sukad nabuhi, 
naglakip og unsaon sa matag tawo nga maggamit sa iyang 
kabubut-on. Ang Dios nahibalo sa matag hitabo, matag hu-
nahuna, ug matag desisyon diha sa kinabuhi sa matag tawo.  
Siya usab nahibalo kinsa ang magtoo diha ni Kristo ug kinsa 
ang magsalikway Kaniya. Ang matag-butang diha sa kina-
buhi sa matag tawhanong linalang maoy kabahin sa dekrito 
sa Dios didto sa eternidad nga milabay. Ang divine nga dekri-
to nagapahayag sa waykatapusan, waykinutuban, waypag-
kausab nga pagbuut sa Dios ngadto sa tawo ug sa Iyang 
kompletong awtoridad labaw sa mga binuhat.  Ang dekrito 
maoy nahiunang-grasya nga plano sa Dios.30

Ang labawng-kamandoan nga dekrito sa Dios nagaga-
rantiya sa umaabot nga panahon sa tanang panghitabo, 
apan dili sa laktod ang nakaingon niadto nga panghitabo. 

30. Thieme, The Integrity of God, Pakapin sa Basahon B.

UNANG DAPIT SA TAKDOANAN SA DIOS
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Ang dekrito nagapahimutang lamang og unsa ang mahi-
mong hinungdan. Ang kamatuuran nga ang usa ka hunahuna 
o aksiyon diha sa imong kabahin maoy anaa sa dekrito wala 
nagakahulugan nga Dios ang nakaingon niana nga huna-
huna o aksiyon. Ang hinungdan mao ang imong gawasnong 
kabubut-on. Ang dekrito nagaila sa imong gawasnong mga 
desisyon, unya nagahimo kanila nga sa piho mahitabo. Ang 
Dios wala nagahilabut sa imong gawasnon nga kabubut-on. 
Sa pagkatinuud, ang Dios mao ang Usa kinsa mideterminar 
nga ikaw magbaton og gawasnong kabubut-on. Ang Dios 
tungud niini midekrito nga pulos ang Iyang kinalabwang-
kamandoan ug ang gawasnong kabubut-on sa tawo mo-
dungang-anaa diha sa tawhanong kasaysayan (Juan 7:17; 
Mga Taga-Filipos 2:13; 2 Pedro 3:9).

Busa, sa dihang ang Dios misangkap sa tanang mga hu-
nahuna, mga desisyon, ug mga aksiyon sa matag tawha-
nong linalang kinsa sukad nabuhi, Siya sa hingpit nasayod 
nga ang tawo magpili sa ruta ni Satanas.  Ang tawo magpili 
sa pag-alsa batok sa Dios maingon nga si Satanas mialsa.  
Ang tawo makasala pinaagi sa pagpili sa dipagsugut sa Dios.

Bisan pa ang Dios nagatamay sa mismong panahum 
sa sala, Siya sa gihapon nagasulud sa tanang mga sala sa 
tawo ngadto sa dekrito tungud kay ang Iyang omniscience 
nahibalo nianang gihatag nga gawasnong kabubut-on, ang 
tawo makabuhat kanila.  Sa ingon, ang dekrito nagahimo sa 
makasasalang mga buhat isip piho—ang sala mahitabo—dili 
tungud kay sila nadekrito, apan tungud kay ang tawo mipili 
sa paghimo kanila.  Ang mismong kamatuuran nga ang sala 
ug daotan gipanghimatuud diha sa dekrito maoy pruyba 
nga ang kabubut-on sa tawo sa tinuud gawasnon. Ang Dios 
midekrito nga ang tanang mga desisyon sa tawo, bisan 
pa niadto nga maoy supak sa Iyang pagbuut, siguro nga 
mahitabo aron nga ang dagan sa kasaysayan maingon nga 
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ang tawo nagahunahuna niini, nagabuut niini, ug nagahimo 
niini.

O GINOO, Ikaw nangita kanako ug nahibalo 
kanako. 

Ikaw nakahibalo kanus-a ako molingkod ug 
kanus-a ako mobarog; 

Ikaw nakasabut sa akong hunahuna gikan sa 
halayo. 

Ikaw nagausisa sa akong dalan ug sa akong 
paghigda,

Ug sa tuman nasinati sa tanan nakong mga 
paagi. 

Bisan sa wala pa ang usa ka pulong sa akong 
dila, 

Tan-aw, O GINOO, Ikaw nakahibalo niining 
tanan.  (Mga Salmo 139:1-4)        

Bisan pa og diha sa Iyang omniscience ang Dios nahibalo 
sa matag sala ug buhat sa kadaotan nga kita gayud maka-
buhat ug sa matag pagkapakyas ug sayup nga kita gayud 
makaangkon (Mga Proberbio 15:3; Mga Hebreohanon 4:13), 
ang gugma sa Dios para kanato wala gayud mikunhod, wala 
gayud mipalingpaling, wala gayud nausab.  Hinoon, gikan 
sa Iyang dipersonal nga gugma ug nahiunang grasya Siya 
midekrito nga matag usa kanato makabaton og usa ka opor-
tunidad aron mapasig-uli ngadto Kaniya, aron sa waykata-
pusang maluwas pinaagi sa Iyang grasya (Mga Taga-Efe-
so 2:8-9), ug makabaton sa usa ka personal-nga-gugmang 
relasyon uban Kaniya pinaagi ni Ginoong Jesu-Kristo.31

31. Pagpakig-uli mao kanang buhat ni Jesu-Kristo didto sa krus nga nagatangtang 
sa babag tali sa Dios ug sa makasasalang tawo pinaagi sa pagpuli sa kabingkilan 
diha sa kalinaw (Mga Taga-Roma 5:11-15; 2 Mga Taga-Corinto 5:18-19).  Ang babag 
nagalangkub sa sala (Mga Taga-Roma 3:23), ang silot sa sala (Mga Taga-Roma 6:23a), 
pisiko nga pagkatawo (Mga Taga-Efeso 2:1), dihingpit nga pagkamatarong (Isaiah 
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Sa katingbanan, ang unang dapit sa takdoanan sa Dios 
alang kanato maoy didto sa eternidad nga milabay sa dihang, 
gikan sa tinubdan sa Iyang absolutong kahibalo sa katawhan, 
Siya sa labawng-kamandoan midekrito sa pag-atiman kanato 
diha sa basihanan sa dipersonal nga gugma.  Sa higayon 
nga Siya nagapasalig sa Iyang-kaugalingon kanato diha 
sa gugma, kini dili gayud mausab, ug Siya nakapasalig sa 
paghigugma kanato diha sa divine nga dekrito.

IKADUHANG DAPIT SA TAKDOANAN SA DIOS: 
DIHA SA PAGKATAWO 

Ang ikaduhang dapit sa takdoanan mahitabo diha sa 
pagkatawo sa matag tawhanong linalang. Diha niana nga 
takna, usa ka demonstrasyon sa divine dipersonal nga 
gugma ug nahiunang grasya maoy natuman pinaagi sa duha 
ka mga impyutasyon: Una, ang Dios nagabuhat sa kalagnong 
kinabuhi ug ang Iyang hustisya nagaimpyut niini ngadto sa 
biyolohiyanhong kinabuhi sa binhi sa dihang kini nagagula 
gikan sa sabakan. Pinaagi niini nga impyutasyon ang Dios 
nagabuhat sa tawhanong kinabuhi diha sa bag-ong-natawo.  
Ang dungan nga pagbuhat sa kalagnong kinabuhi sa Dios ug 
sa iyang impyutasyon ngadto sa biyolohiyanhong kinabuhi 
mao ang hinungdan sa pagkahimugso sa pisiko sa tawo nga 
buhi.

64:6a), perpektong pagkamatarong ug karakter sa Dios (Isaiah 46:9b), ug posisyon sa 
tawo diha ni Adan (1 Mga Taga-Corinto 15:22a).  Tan-awa sa Thieme, Ang Babag. 
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Ang ikaduhang impyutasyon—ang impyutasyon sa orihi-
nal nga sala ni Adan ngadto sa genetic nga napormang 
kinaiyang makasasala diha sa lawas sa puya—mahitabo sa 
tiningub uban sa una.32 Kini nagaresulta sa espirituhanong 
kamatayon, nga nagahimo sa matag tawo sa hingpit nga 
dimadawat ngadto sa Dios ug sa bug-os nga nahimulag 
gikan Kaniya. Tungud sa perpektong pagkamatarong sa 
Dios, ug ang pagpili ni Adan sa dipagsugut, ang hustisya 
sa Dios kinahanglang magsilot sa tanang liwat ni Adan.  Sa 
sangputanan, ang tanan maoy natawo nga buhi sa pisiko, 
apan patay sa espirituhanon—usa ka waypaglaum nga 
sitwasyon para sa tawo.

Sa sinugdan ang impyutasyon sa sala ni Adan ngadto 
sa matag tawo diha sa pagkatawo mao rag dimakianga-
yon. Sa pagkatinuud, kini nga impyutasyon nagarepresentar 
sa henyo sa grasya nga plano sa Dios, ang pagkasinilutan 

32. Orihinal nga sala ni Adan mao ang iyang pagkadili-matumanon ngadto sa sugo sa 
Dios didto sa Hardin sa Eden. Ang sala ni Adan sa laktod maoy giimpyut pinaagi sa 
hustisya sa Dios diha sa takna sa pisiko nga pagkatawo; iyang kinaiyang makasasala 
gipasa sa genetic pinaagi sa lalaki diha sa pagpaliwat. Ang sa genetic nga naporma nga 
kinaiyang makasasala mao ang puy-anan para sa impyutasyon sa sala ni Adan ug ang 
resulta niini nga pagkakabanay mao ang espirituhanong kamatayon. Tan-awa sa Thieme, 
The Integrity of God, 66-68; Ang Gigikanan sa Tawhanong Kinabuhi, 29-31, 39, 67.
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kinahanglang mag-una sa kaluwasan.  Ang pagkatawo nga 
patay sa espirituhanon nagahimo sa matag tawo nga usa ka 
kandidato para sa pagluwas nga grasya sa Dios (Mga Taga-
Roma 6:23; 1 Mga Taga-Corinto 15:21-22). Samtang ang 
pagkamatarong ug hustisya sa Dios kinahanglang magsilot 
sa matag-usa diha sa pagkatawo, ang Iyang dipersonal nga 
gugma nagasangkap sa paagi nga mahimong matawo pag-
usab—buhi sa espirituhanon.  “Sa hustong panahon” diha sa 
tawhanong kasaysayan, ang paghukum sa sala nga gibungat 
sa pagkamatarong sa Dios maoy gituman sa Iyang hustisya 
didto sa krus (Mga Taga-Roma 5:6; 2 Mga Taga-Corinto 
6:2; Mga Taga-Galacia 4:4).  Ang grasya ug dipersonal nga 
gugma sa Dios magsangkap og parehong oportunidad para 
sa matag sinilutan nga tawo sa tibuuk kasaysayan aron 
maluwas gikan sa iyang waypaglaum nga nahisalaag nga 
kondisyon. Busa, ang ikaduhang dapit sa takdoanan, ang 
duha ka mga impyutasyon diha sa pagkatawo, nagahatag 
sa matag tawo sa potensiyal sa kaluwasan gikan sa espi-
rituhanong kamatayon.

ANG IKATULONG DAPIT SA 
TAKDOANAN SA DIOS: 
DIDTO SA KRUS

Ang krus mao ang labing-dako nga demonstrasyon sa 
gugma ug grasya sa Dios diha sa tibuuk kasaysayan.  Didto 
sa krus ang Dios nga Amahan miimpyut sa tanang mga sala 
sa tanang katawhan ngadto sa Iyang gihigugma nga Anak, 
Jesu-Kristo, ug mihukum Kaniya. Kini nga impyutasyon ug 
paghukum sa Dios mao ang ikatulong dapit sa takdoanan sa 
Iyang hustisya ug dipersonal nga gugma uban sa patay sa 
espirituhanon nga katawhan ug mao ang basihanan sa atong 
dako-kaayo nga kaluwasan.  Ang hustisya kinahanglan sa 
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kanunay magsilot sa sala; ang grasya isip ang ekspresyon sa 
dipersonal nga gugma nagatanyag sa krus. Niadtong kinsa 
magdawat niining katubsanan nga kasulbaran, ang hustisya 
nagaimpyut sa perpektong pagkamatarong sa Dios.

Si Kristo mao ang grasya nga gasa sa Dios ngadto sa 
katawhan.  Ang Dios nga Amahan mihigugma sa kalibutan 
niining paagiha nga Siya mipadala sa Iyang Anak sa pagdala 
diha sa Iyang-kaugalingon sa silot sa sala nga sa tinuud 
nahisakup ngadto sa tanang mga tawo (Juan 3:16).  Tungud 
sa dipersonal nga gugma sa Dios nga Amahan para sa 
tanang katawhan, Siya mihimo ni Ginoong Jesu-Kristo kinsa 
nahibalo nga walay sala aron mahimong sala para kanato (2 
Mga Taga-Corinto 5:21).  Si Jesu-Kristo nahimo nga atong 
puli.      

Apan ang Dios nagapakita sa Iyang kaugalingon 
nga [dipersonal] gugma ngari kanato, sa niadto 
samtang kita mga makasasala pa, si Kristo 
namatay para kanato [huper, “isip usa ka puli 
para,” plas ang genitive plural sa ego, “kanato”].  
(Mga Taga-Roma 5:8)

Aron mahimo nga Manluluwas, ang dimokunhod nga pag-
kadios sa Dios nga Anak midawat sa tinuud nga pagkatawo 
(Mga Taga-Filipos 2:6-8; Mga Hebreohanon 10:5).33 Si Kristo 

33. Sa dihang ang Dios nga Anak nahimong unud, Siya sa boluntaryong midili sa 
makaugalingnanon nga paggamit sa Iyang divine nga mga hiyas para sa pagtuman 
sa plano, pagbuut, ug katuyoan sa Amahan sa Inkarnasyon.  Piho nga mga hiyas sa 
pagkadios sa atong Ginoo maoy wala gigamit o gipakita atol sa Inkarnasyon, apan kini 
wala nagapasabut nga sila gitahan o giguba.  Kini mao ang doktrina sa kenosis.  Ang 
Griyegong pulong (kenoo) diha sa middle voice, gigamit ni Kristo diha sa Mga Taga-Filipos 
2:7, nagakahulugan og “sa paghikaw sa kaugalingon sa usa ka hustong kalihukan.” 
Ubus sa doktrina sa kenosis, ang atong Ginoo nahimong tinuud nga pagkatawo aron sa 
pagtubus sa katawhan gikan sa sala, pagtagbaw sa Dios nga Amahan, ug sa pagpakig-
uli sa katawhan ngadto sa Dios.  Tan-awa sa Thieme, Christian Integrity (2002), 215-18; 
The Integrity of God, 286. 
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wala nakabaton og usa ka kinaiyang makasasala ni Siya na-
kadawat sa impyutasyon sa orihinal nga sala ni Adan tungud 
sa birhen nga pagmabdos.34 Sa sangputanan, si Jesu-Kristo 
natawo nga madawat ngadto sa pagkamatarong sa Dios.35 
Atol sa Iyang treyntay-tres ka tuig dinhi sa kalibutan, si Jesu-
Kristo gitintal diha sa tanang mga butang, bisan pa sa laktod 
ni Satanas mismo, apan Siya mipabiling waysayup, walay 
personal nga sala (Mateo 4:1-11; Mga Hebreohanon 4:15).  
Siya nag-inusara sa hingpit nga mituman sa matag gisugo 
sa Balaod ni Moses.  Siya mao ang bugtong posible nga 
sakripisyo para sa sala—“ang [sa sakripisyo] Nating Karnero 
sa Dios kinsa nagakuha sa sala sa kalibutan” (Juan 1:29b).36

Si Jesu-Kristo “miagwanta sa krus, nagtamay [wanagta-
gad] sa kaulaw” (Mga Hebreohanon 12:2). Siya giinsulto, 

34. Tungud kay ang pagkatawo ni Kristo gipanamkon nga walay tulos sa lalaki apan 
hinoon pinaagi sa Balaang Espiritu, Siya natawo nga walay sa genetic nga napormang 
kinaiyang makasasala (Mateo 1:18).  Tan-awa sa Thieme, The Integrity of God, 85-88.
35. Samtang ang matag-usa maoy natawo nga usa ka hulad ni Adan human sa 
Pagkalaglag, si Kristo natawo nga usa ka hulad ni Adan sa wala pa ang Pagkalaglag 
(Mga Taga-Roma 5:14).  Si Adan maoy gibuhat nga perpekto; si Jesu-Kristo maoy 
natawo nga perpekto.
36. Thieme, Ang Dugo ni Kristo (2017).

IKATULONG DAPIT SA TAKDOANAN SA DIOS

 Dimapakyas nga Dipersonal nga Gugma sa Dios para sa Tanang Katawhan 49



giabuso, ug diriyot gipanitan nga buhi.  Ang Iyang likud maoy 
usa ka tipun-og sa mga samad ug nakitang mga katapusan 
sa ugat. Ang Iyang panagway lugos mailhan (Isaiah 52:14).  
Ang Iyang hilabihan nga pisikong kalig-on napaluya kaayo 
nga samtang nagpas-an sa krus padulong sa Golgotha, Siya 
misarasay diha sa dalan. Sa dihang gilansang ngadto sa 
krus, Siya kinahanglan nga moduut sa Iyang mga tiil ug mga 
pulso paingon sa dagkong-lansang sa paghupay sa kabug-
aton diha sa Iyang mga baga, aron nga Siya makaginhawa.

Gikan sa takna sa Iyang pagdakup latas sa taas nga mga 
oras sa abuso sa pangisip ug sa pisiko nga pagdagmal, 
wala gayud sa makausa nga Siya misinggit gikan sa kasakit 
(Isaiah 53:7; Mga Buhat 8:32-35). Apan, sa dihang ang Gi-
noong Jesu-Kristo midangat sa takdoanan sa matag sala 
nga nabuhat sa tawhanong kaliwat ug nabulag gikan sa Dios 
nga Amahan, Siya misiyagit sa makadaghan,

“ELOI, ELOI, LAMA SABACHTHANI?” nga maoy 
gihubad, “AKONG DIOS, AKONG DIOS, NGANONG 
IKAW MIBIYA KANAKO?” (Markos 15:34b)   

Si Jesu-Kristo nahibalo sa tukma nganong Siya gibiyaan!  
Tungud kay ang pagkamatarong sa Dios nga Amahan walay 
bisan unsang kalabutan sa sala, Siya mikinahanglan sa pag-
bulag sa Iyang-kaugalingon gikan sa pagkatawo ni Kristo 
samtang kadtong mga sala giimpyut ug gihukman didto sa 
krus.  Ang pagbulag ni Jesu-Kristo gikan sa Dios nga Ama-
han—Iyang espirituhanong kamatayon, ang labing naghingu-
tas nga kasakit nga sukad nahitabo—mao ang paghukum 
para sa sala, ang kantidad sa panghimayad.

Ang pangutana sa atong Ginoo didto sa krus, “Nganong 
Ikaw mibiya Kanako?” maoy gilitok sa hingpit para sa atong 
benepisyo—Siya nakasabut sa tubag; kita wala.  Kini nga 
pangutana maoy usa ka madramahong pahayag nga mi-
sangyaw sa Iyang sa sakripisyo nga pag-antos ug paghukum 

50 ANG DIMAPAKYAS NGA GUGMA SA DIOS



para sa atong mga sala.  Ang mga pulong sa siyagit maoy 
tinuyo aron sa pagtuman sa propesiya sa Mga Salmo 22, nga 
gikan karon ang tanan mahibalo nga didto sa krus, si Jesu-
Kristo misangkap sa waykatapusang kaluwasan pinaagi sa 
pagkahimong usa ka epektibong sakripisyo para sa atong 
sala.

Samtang si Jesu-Kristo nagbitay didto sa krus, ang 
personal nga gugma sa Amahan ug sa Espiritu para sa Anak 
wala gayud mingitngit, wala gayud mipid-ok, wala gayud 
napalong; ang Ilang gugma para sa Anak mipabiling hayag 
sa waykinutuban.  Giunsa man kini paghimo kanus-a diin 
ang Amahan mitalikud diha sa Iyang Anak?  Ang pagkatawo 
ni Kristo mipabiling perpekto samtang gihukman para sa 
atong mga sala.  Ang krus mao ang bugtong panahon sa 
kasaysayan kanus-a ang espirituhanong kamatayon nahitabo 
ug pagkahingpit mipadayon.  Ang Iyang pagkawaysayup 
napatunhay atol adtong tulo ka mga oras samtang Siya 
gihukman para sa sala.

“Kay sa makausa ug para sa tanan si Kristo na-
matay para sa mga sala, ang Usa ka Matarong 
isip usa ka puli para sa dimatarong nga mga 
tawo, aron nga Siya makadala kanato ngadto sa 
Dios, gipahimutang ngadto sa kamatayon diha 
sa unud [mapulihong espirituhanon nga kama-
tayon].” (1 Pedro 3:18a, gikorihiang paghubad)

  
Tungud niini nga katarungan, ang waysayup nga pag-

katawo ni Ginoong Jesu-Kristo maoy sa hingpit nga ma-
dawat ngadto sa divine nga pagkamatarong ug mipabilin 
nga hingtungdan sa personal nga gugma sa Dios.  Ang Dios 
nga Amahan mipadayon sa paghigugma sa Anak, sa diha 
nga Siya miimpyut sa mga sala sa tibuuk tawhanong kaliwat 
ngadto Kaniya. Siya mitabon sa Golgotha sa usa ka habol 
sa labaw-sa-kinaiyahan nga kangitngit aron nga walay tawo 
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ni anghel ang makapaniid sa mapait-nga-kaagi sa Ginoo 
(Lukas 23:44).

Apan diha sa pagpakita sa Iyang gugma para kanato, 
diha sa pagsangkap sa atong dako-kaayo nga kaluwasan, 
ang pagkamatarong sa Amahan mibungat nga ang Iyang 
hustisya magbubu diha ni Jesu-Kristo sa tanang mga sala 
sa tawhanong kaliwat ug maghukum Kaniya ilis kanato.  Ang 
divine nga gugma wala gayud nakuhaan sa pagkamatarong 
ug hustisya sa dihang ang Dios nagaatiman sa sala, apan 
walay usa sa pagkamatarong ug hustisya ang nakuhaan sa 
divine nga gugma.

Sa pagpaubus sa “Iyang-kaugalingon pinaagi sa pagkahi-
mo nga masinugtanon ngadto sa punto sa kamatayon, bisan 
pa kamatayon diha sa usa ka krus” (Mga Taga-Filipos 2:8), si 
Jesu-Kristo mipakita sa Iyang kaugalingon nga personal nga 
gugma para sa Dios nga Amahan. Bisan pa sa kasakit sa 
Iyang sakripisyo, ang Iyang personal nga gugma wala gayud 
miduhaduha ngadto sa Amahan. Ang Ginoo mipabiling mati-
numanon ngadto sa plano sa Dios sa katubsanan, pagpakig-
uli, pagkatagbaw, ug dilimitadong panghimayad (Lukas 
22:42).  Sa pagdawat sa impyutasyon sa tanang mga sala 
ug sa mapulihong paghukum para kanila, si Jesu-Kristo mi-
pakita sa waykinutubang sangkad sa Iyang dipersonal nga 
gugma para sa tanang katawhan.

Unsa pa kadaghan sa dugo ni Kristo [mapulihon 
nga espirituhanong kamatayon], kinsa pinaagi 
sa waykatapusang Espiritu [pagpuno sa Ba-
laang Espiritu] mitanyag sa Iyang-kaugalingon 
nga walay buling [waysayup] ngadto sa Dios.  
(Mga Hebreohanon 9:14a)  

Ang Dios nga Balaang Espiritu miapil niana nga gugma pi-
naagi sa paglahutay sa pagkatawo ni Kristo atol sa Inkar-
nasyon ug kadtong makalilisang, katapusang mga oras sa 
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dihang Siya gihukman para sa mga sala sa tibuuk kalibutan.  
Ang Ginoo mituman sa tibuuk buhat sa kaluwasan diha sa 
gahum sa pagpuno sa Balaang Espiritu.

Ang mapulihon nga espirituhanong kamatayon ni Kristo 
mitubus sa tanang katawhan gikan sa merkado sa ulipon sa 
sala (Mga Taga-Efeso 1:7; 1 Pedro 1:18-19).37

Kinsa mihatag sa Iyang-kaugalingon isip usa 
ka lukat para sa tanan, ang saksi sa tukmang 
panahon. (1 Timoteo 2:6)

Ang mapulihong kamatayon ni Kristo mipasig-uli sa 
kabingkilan tali sa makasasalang tawo ug sa Dios (Mga 
Taga-Roma 5:11-15; Mga Taga-Efeso 2:15-16).38

Karon tanan niini nga mga butang maoy gikan 
sa Dios, kinsa mipasig-uli kanato ngadto sa 
Iyang-kaugalingon pinaagi ni Kristo, ug mihatag 
kanato sa ministeryo sa pagpakig-uli, sa ato pa, 
nga ang Dios anaa ni Kristo maoy nagpasig-uli 
sa kalibutan ngadto sa Iyang-kaugalingon, wala 
nag-isip sa ilang mga kalapasan batok kanila, 
ug Siya mitugyan kanato sa pulong sa pagpakig-
uli.  (2 Mga Taga-Corinto 5:18-19)

Ang pagkamatarong ug hustisya sa Dios maoy natagbaw 
pinaagi sa buhat ni Kristo didto sa krus (Mga Taga-Roma 
3:25-26).

Ug Siya Mismo mao ang pagtagbaw para sa atong 
mga sala; ug dili para sa atoa lamang, apan usab 
para kanila sa tibuuk kalibutan.  (1 Juan 2:2)

37. Thieme, Ang Babag, 6-9; Merkado sa Ulipon sa Sala, 18-24.
38. Thieme, Ang Babag, 50-52.
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Kini mao ang doktrina sa dilimitadong panghimayad—si 
Kristo namatay isip usa ka puli para sa tanang katawhan 
(Juan 3:17; Titus 2:11).

Kay ang gugma ni Kristo nagakontrol kanato, 
nakahukum na niini, nga ang usa namatay para 
sa tanan, tungud niini ang tanan namatay; ug 
Siya namatay para sa tanan, nga sila kinsa 
nabuhi dili na mabuhi para sa ilang-kaugalingon, 
apan para Kaniya kinsa namatay ug nabanhaw 
alang kanila.  (2 Mga Taga-Corinto 5:14-15)

Sa dihang si Jesu-Kristo misulti sa pulong (tetelestai) 
didto sa krus, Siya nakatuman sa buhat sa kaluwasan 
(Juan 19:30).  Diha sa intensive perfect tense, ang tetelestai 
nagakahulugan og “natapos karon nga may mga resulta nga 
magpadayon sa kahangturan.”39 Ang buhat sa pagkatagbaw, 
katubsanan, pagpakig-uli, ug dilimitadong panghimayad 
adunay waykatapusang mga resulta.  Ang natapos nga buhat 
ni Kristo didto sa krus nagahimo sa kaluwasan nga magamit 
sa tanan, apan kini wala nagapasiguro sa kaluwasan ni 
bisan-kinsa.  Bugtong kadtong kinsa magpahayag sa pagtoo 
diha ni Kristo sa waykatapusan maoy maluwas (Juan 3:16b).

Apan ang libreng gasa [ang mapulihong buhat 
ni Kristo didto sa krus] dili sama sa kalapasan 
[orihinal nga sala ni Adan].  Kay kon pinaagi 
sa kalapasan sa usa [Adan] ang daghan [ang 
tawhanong kaliwat] namatay [espirituhanong 
kamatayon], labi pang daghan ang grasya sa 
Dios ug ang gasa [sa kaluwasan] pinaagi sa 
grasya sa usa ka Tawo, Jesu-Kristo, mibuhong 

39. Thieme, Ang Dugo ni Kristo, 34-35; King of Kings and Lord of Lords (2004), 45-47. 
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ngadto sa daghan.  (Mga Taga-Roma 5:15) 

Walay usa ang makahimo sa bisan-unsa sa pagkuha o 
paghitakus niini nga grasya ug dipersonal nga gugma gikan sa 
Dios.  Walay usa ang maluwas pinaagi sa iyang kaugalingon 
nga mga buhat, sama sa paghimo ni Kristo nga Ginoo, pag-
agda ni Kristo sulud sa iyang kasingkasing, paglakaw sa 
usa ka pasilyo, pagbakho sa mga luha sa paghinulsul didto 
sa altar, pagpuyo sa usa ka maayo o moral nga kinabuhi, 
pagsaad sa Dios sa paghimo og masmaayo.  Walay usa ang 
makadugang sa bisan-unsa ngadto sa kaluwasan nga buhat 
ni Kristo didto sa krus.  Ang Kasulatan maoy tin-aw.

Kay tungud sa grasya ikaw naluwas pinaagi 
sa pagtoo; ug kana [kaluwasan] dili sa inyong-
kaugalingon, kini mao ang gasa sa Dios; dili isip 
usa ka resulta sa mga buhat, aron walay usa 
nga makapasigarbo.  (Mga Taga-Efeso 2:8-9)

Ang kaluwasan maoy pinaagi sa pagtoo lamang diha ni 
Kristo lamang.

Too diha ni Ginoong Jesus, ug ikaw maluwas.  
(Mga Buhat 16:31b) 

   
Kini mao ang mensahe sa ebanghelyo, ang “maayong balita” 
(Mga Buhat 8:12).  Ang Dios nga Amahan nagatanyag sa 
waykatapusang kinabuhi pinaagi sa persona ug buhat ni 
Jesu-Kristo.

Si Jesus miingon kaniya, “Ako mao ang dalan, 
ug ang kamatuuran, ug ang kinabuhi; walay usa 
ang makaabut ngadto sa Amahan, apan pinaagi 
Kanako.” (Juan 14:6)
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“Ug walay kaluwasan diha ni bisan kinsa pa; 
kay walay laing ngalan ubus sa langit nga 
gikahatag ngadto sa mga tawo, pinaagi nga kita 
kinahanglang maluwas.” (Mga Buhat 4:12)

Ang dimapakyas nga dipersonal nga gugma sa Dios 
nagapaangay uban sa Iyang integridad pinaagi sa Iyang 
grasya sa paghatag sa matag myembro sa tawhanong 
kaliwat og usa ka parehong oportunidad sa pagtoo diha ni 
Kristo.  Ang krus mao ang labing-dako nga demonstrasyon 
sa gugma sa Dios para sa tanang katawhan.

IKAUPAT NGA DAPIT SA 
TAKDOANAN SA DIOS:
DIHA SA PAGKAHIBALO-SA-DIOS

Diha sa takna ang usa ka tawo nagaabut sa pagkahibalo-
sa-Dios, ang hustisya ug dimapakyas nga dipersonal nga 
gugma sa Dios maghimo sa ilang ikaupat nga dapit sa 
takdoanan uban sa patay sa espirituhanong katawhan.40 
Diha sa punto sa pagkahibalo-sa-Dios, usab gitawag og ang 
edad sa kaakohan, ang usa ka tawo sarang sa pag-ila sa 
pagkaanaa sa usa ka Labawng Makagagahum (Mga Taga-
Roma 1:19-20), makahimo sa pagsabut sa Ebanghelyo (1 
Mga Taga-Corinto 15:3-4), ug mamahimong responsable para 
sa iyang kaugalingon nga positibo o negatibo nga kabubut-

40. Pagkahibalo-sa-Dios mao ang resulta sa hunahuna ug pangatarungan—ang 
mentalidad sa tagsatagsa sa pagsabut sa mga kamatuuran ug pagkuha sa mga 
konklusyon diha sa paglihok.  Ang tinong edad hain kini mahitabo nagalainlain diha sa 
tagsatagsa ug nagaagad sa pipila ka mga hinungdan nga naglakip sa mentalidad, sa 
hiyograpiyang dapit, ug edukasyon.  Sa pipila ka mga hitabo ang punto sa pagkahibalo-
sa-Dios mahimong dili makab-ot hangtod sa ulahing panuigong 13 hangtod sa 19 o sa 
sayong pagkabaynte.  Tan-awa sa Thieme, Hetenismo, 21-25.
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on ngadto sa Dios.  Diha sa pag-abut sa pagkahibalo-sa-
Dios, ang tawo adunay usa ka kapilian: Siya ba nagatinguha 
og dugang kahibalo sa Dios o wala?  Siya maoy responsable 
para sa iyang kaugalingon nga desisyon.  Kon ang iyang 
kabubut-on negatibo ngadto sa paghibalo sa Dios, nan ang 
Dios wala naobligar sa pagsangkap og inpormasyon sa 
ebanghelyo.  Kon siya adunay positibong kabubut-on, nan 
kini nga tubag nagatawag para sa aksiyon gikan sa Dios 
nga Balaang Espiritu sa pagpadayag sa Ebanghelyo, ug ang 
paagi nga siya mahimong maluwas.  Ang matag tawhanong 
linalang adunay parehong pribilihiyo ug parehong oportunidad 
sa pag-ani sa mga resulta sa dipersonal nga gugma.  Ang 
matag tawo maoy responsable para sa iyang kaugalingon 
nga desisyon; walay usa nga adunay usa ka pasumangil.

Kay sukad sa pagbuhat sa kalibutan ang Iyang 
dimakitang mga hiyas, Iyang waykatapusang 
gahum ug divine nga kinaiya, sa tin-aw nga nakit-
an, nasabtan pinaagi sa gipanghimo, aron nga 
sila walay pasumangil. (Mga Taga-Roma 1:20)

    
Unsaon man kadtong kinsa wala gayud nakabaton og usa 

ka kahigayonan sa pagpaminaw sa Ebanghelyo?  Unsaon 
man kadtong kinsa anaa sa usa ka halayo nga hiyograpiyang 
lugar o magsulti sa usa ka malibog nga pinulongan?  Kon sila 
wala gayud makadungog ni Jesu-Kristo o sa krus, unsaon 
sa hustisya ug dipersonal nga gugma sa Dios nga magamit 
ngadto kanila?

Walay sa hiyograpiya nga paghiklin, babag sa pinulongan, 
o bisan unsa nga laing hinungdan nga nagapugong sa gugma 
ug grasya sa Dios gikan sa pagsangkap sa Ebanghelyo 
ngadto ni bisan-kinsa nga may positibong kabubut-on.41 

41. Ibid.
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Sa dihang ang Dios nga Amahan misangkap og kaluwasan 
pinaagi sa sakripisyo ni Kristo didto sa krus, Siya mideklarar 
nga walay tawo ang mahikawan sa oportunidad sa paghuput 
sa waykatapusang kinabuhi. Kini nagapahimug-at sa pagka-
importante sa mga misyonaryo kinsa magdala sa Ebanghelyo 
sa katibuk-an sa kalibutan (Mateo 28:19).

Kay ang grasya sa Dios mipakita, nagdala og 
kaluwasan ngadto sa tanang mga tawo. (Titus 
2:11)

Unsaon man ang kabataan kinsa mamatay diha sa batan-
ong panuigon? Unsaon man kadtong kinsa wala magbaton 
og kasarang sa panghunahuna sa pagsabut sa Ebanghelyo?  
Ang paghimo kanila nga maytulubagon para sa ilang mga 
desisyon, sa dihang sila magkulang sa mga kaisipan sa pag-
abut sa pagkahibalo-sa-Dios, mahimong dimakiangayon; 
apan, ang Dios maoy absolutong hustisya ug dimakahimo sa 
pagkadimakiangayon. Tungud kay ang matag myembro sa 
tawhanong kaliwat gisilotan diha sa pagkatawo ug si Jesu-
Kristo namatay isip usa ka puli para sa tibuuk tawhanong 
kaliwat, ang Dios gawasnon sa pagsiguro didto sa langit 

IKAUPAT NGA DAPIT SA TAKDOAN SA DIOS
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sa waykatapusang kaugmaon niadtong kinsa wala gayud 
moabut sa pagkahibalo-sa-Dios (2 Samuel 12:15, 23).  Si 
bisan-kinsang myembro sa tawhanong kaliwat, unya, kinsa 
mamatay sa wala pa makaabut sa kaakohan sa awtomatik 
maoy luwas ug ang iyang ngalan nagapabilin diha sa Libro 
sa Kinabuhi diha sa iyang kamatayon.42

Ang dimapakyas, dipersonal nga gugma ug hustisya sa 
Dios magpabilin sa takdoanan uban sa dimagtotoo hangtod 
sa iyang pagkamatay nga ginhawa. Kon siya nagapili sa 
pagsalikway sa gugma sa Dios, kana maoy iyang kaugalingon 
nga desisyon. Ang Dios walay tinguha sa pagtambog sa 
Iyang mga binuhat ngadto sa linaw sa kalayo.

Ang Ginoo dili hinay mahatungud sa Iyang saad, 
ingon nga ang pipila mag-isip og kahinay, apan 
mapailubon nganha kaninyo, wala nagtinguha 
para ni bisan-kinsa nga mahanaw apan para sa 
tanan sa pag-abut sa paghinulsul [pag-usab sa 
hunahuna mahatungud ni Kristo].  (2 Pedro 3:9) 

Kay ang Dios wala midestino kanato para sa 
kaligutgut, apan para sa pagkuha sa kaluwasan 
pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo.  (1 Mga 
Taga-Tesalonica 5:9)   
 

Hinunoa, Siya midekrito sa pagtugyan diha sa makiangayong 
pagkasinilutan ni bisan-kinsa nga nagasalikway ni Jesu-Kristo 
isip Manluluwas (Juan 3:18).  Diha sa iyang kamatayon, ang 
dimagtotoo mosulud sa Hades sa pagpaabut sa pagkaban-

42. Diha sa mismong takna sa pagkatawo, ang mga ngalan sa tanang mga myembro sa 
tawhanong kaliwat gisulud diha sa Libro sa Kinabuhi.  Sa higayon nga ang usa ka tawo 
nagadawat ni Kristo pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang ang Balaang Espiritu 
nagabutang sa Iyang selyo, o pirma nga garantiya, sa ngalan sa magtotoo diha sa Libro 
sa Kinabuhi (Pinadayag 3:5).  Tan-awa sa Thieme, Merkado sa Ulipon sa Sala, 35-40.
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haw alang sa paghukum.43

KATAPUSANG DAPIT SA 
TAKDOANAN SA DIOS: 
DIDTO SA BANTUGANG PUTI NGA 
TRONO SA PAGHUKUM

Ang tanang mga dimagtotoo, “ang bantugan ug ang ga-
may,” gikan sa gamhanan ngadto sa kabus, pagabanhawon 
didto sa katapusan sa Milenyo sa pagbarog atubangan ni 
Ginoong Jesu-Kristo, ang Maghuhukum didto sa Bantugang 
Puti nga trono.44 Ang Bantugang Puti nga Trono sa Pag-
hukum mao ang hustisya ug ikalima ug katapusang dapit sa 
takdoanan sa paghukum sa divine dipersonal nga gugma 
uban sa waypagtoong katawhan. Ang dimagtotoo naga-
kaplag sa iyang-kaugalingon nga gihukman “tungud kay siya 
wala mitoo diha sa ngalan sa bugtong gipanamkon nga Anak 

43. Ang Hades may sulud nga upat ka mga kompartamento: Paraiso, Mga Kasakit, Tar-
tarus, ug ang Dalama.  Mga Kasakit mao ang temporaryo nga kalayo para sa mga kalag 
sa mga dimagtotoo.  Tan-awa sa Thieme, Madaugong Proklamasyon (2017), 30-33.
44. Ang Pagkabanhaw mahitabo diha sa usa ka takna sa panahon ug para niadtong 
nabanhaw mao ang sinugdanan sa eternidad.  Ang Kasulatan nagapadayag og duha 
ka mga pagkabanhaw para sa tawo.  Ang unang pagkabanhaw maoy para sa mga 
magtotoo lamang ug mahitabo diha sa upat ka mga bahin: Kristo isip “ang unang 
mga bunga” (Mga Buhat 2:31-32; 1 Mga Taga-Corinto 15:20, 23a); Kapanahonan sa 
Simbahan nga mga magtotoo diha sa Pagsakgaw (1 Mga Taga-Corinto 15:51-52; 1 Mga 
Taga-Tesalonica 4:15-17); Karaang Testamento nga mga magtotoo ug sa kalisdanan 
nga mga martir diha sa katapusan sa Kalisdanan (Isaiah 26:19-20; Daniel 12:13; Mateo 
24:31; Pinadayag 20:4, 6); mga magtotoo didto sa katapusan sa Milenyo (Pinadayag 
20:5).  Ang ikaduhang pagkabanhaw maoy para sa mga dimagtotoo lamang ug mahitabo 
didto sa katapusan sa Milenyo para sa katuyoan sa paghukum ug waykatapusang 
pagkasinilutan didto sa Bantugang puti nga Trono sa Paghukum (Pinadayag 20:13-15).  
Tan-awa sa Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 120-121.

 Ang Milenyo maoy usa ka literal nga usa ka libo ka tuig nga nagasugod human sa 
Ikaduhang Pag-abut ni Jesu-Kristo hain Siya motuman sa tanang dikondisyonal nga mga 
kasabutan ngadto sa Israel, mohari diha sa trono ni David, ug motukod sa tibuuk-kalibutan 
nga kalinaw ug perpektong kalikupan sa kalibutan (Isaiah 2:4; Pinadayag 20:1-7).
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sa Dios” (Juan 3:18b). Diha niini nga paghukum ang mga 
mata sa dimagtotoo maablihan ngadto sa unsa ang natuman 
ni Kristo para kaniya didto sa krus, ug sa gugma nga siya 
misalikway pinaagi sa pagpili sa dili pagdawat sa buhat sa 
kaluwasan alang sa iyang kaayohan.  Ang silot sa dimagtotoo 
mao ang pagbulag gikan sa Dios sulud sa tibuuk eternidad 
diha sa linaw sa kalayo.

Ug akong nakita ang usa ka Bantugang Puti 
nga trono ug Kaniya kinsa milingkod sa ibabaw 
niini, gikan kansang presensiya ang kalibutan 
ug langit mipahilayo, ug walay lugar nga nakit-
an para kanila.  Ug akong nakita ang patay, ang 
bantugan ug ang gamay, nagbarog atubangan 
sa trono, ug ang mga libro giablihan; ug laing 
libro giablihan, nga mao ang libro sa kinabuhi; 
ug ang patay [mga dimagtotoo] gihukman gikan 
sa mga butang nga nahasulat diha sa mga libro, 
sumala sa ilang mga binuhatan.  Ug ang dagat 
mitugyan sa patay nga anaa niini, ug kamatayon 
ug Hades mitugyan sa patay nga anaa kanila; 
ug sila gihukman, ang matag usa kanila sumala 
sa ilang mga binuhatan [erga, “mga buhat”].  
(Pinadayag 20:11-13)  

    
Himatikdi, ang mga sala sa dimagtotoo wala gayud gihis-

gotan diha sa Bantugang Puti nga Trono sa Paghukum.  
Ang tanang mga sala gihukman didto sa krus ug human 
gihukman, sila dili na gayud mahimong hukman pag-usab.  
Duha ka husay sa usa ka salaod maoy usa ka paglapas sa 
hustisya sa Dios.

Hinoon, duha ka mga hugpong sa mga libro maoy ablihan. 
Diha sa una, ang Libro sa Kinabuhi, ang ngalan sa dimagtotoo 
napapas na. Ang ikaduhang hugpong, ang Libro sa mga 
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Buhat, nagasulud sa rekord sa tanan nga maayong “mga 
buhat” sa “patay.” Gikan niining mga libroha ang dimagtotoo 
gihukman.

Diha sa katapusang lawak-hukmanan sa Dios ang dimag-
totoo nagaingon, sa tinuud, nga siya nagapili sa pagbarog 
diha sa iyang kaugalingon nga maayong mga buhat imbis 
nga diha sa buhat ni Kristo para sa iyang kaluwasan (Titus 
3:5).  Apan unsa ang hunahuna sa Dios sa maayong mga 
buhat sa tawo?

Kay tanan kanato nahimong sama sa usa kinsa 
maoy dihinlo, 

Ug tanan natong matarong nga mga binuhatan 
maoy sama sa usa ka mahugaw nga saput.  
(Isaiah 64:6a)

Walay bisan-unsa nga ang tawo makahimo pinaagi sa iyang 

ANG PAGHUKUM SA MGA BUHAT
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kaugalingong mga paningkamot, mga buhat, enerhiya, o 
moralidad ang mokuha sa pag-uyon o pabor sa Dios.  Unsay 
hinungdanon mao ang grasya sa Dios—ang ekspresyon sa 
Iyang dimapakyas nga dipersonal nga gugma.

Sa dihang ang Dios nagausisa sa mga libro ug naga-
sukud sa mga binuhatan sa dimagtotoo batok sa perpek-
tong sukaranan sa divine nga pagkamatarong, Siya ma-
kasalikway lamang kanila.45 Ang tanan nga maayong 
mga binuhatan sa dimagtotoo, bisan unsay gidaghanon, 
dugang sa dipagkamatarong, ug ang dipagkamatarong dili 
makabaton og usa ka relasyon uban sa pagkamatarong sa 
Dios.  Unsa ang Iyang pagkamatarong nagasilot, ang Iyang 
hustisya kinahanglang maghukum.

Ug kamatayon ug Hades maoy gitambog ngad-
to sa linaw sa kalayo. Kini mao ang ikaduhang 
kamatayon, ang linaw sa kalayo. Ug kon ang 
ngalan ni bisan-kinsa dili makit-an nga nahasu-

45. Thieme, Merkado sa Ulipon sa Sala, 32-36.
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lat diha sa libro sa kinabuhi, siya maoy itambog 
ngadto sa linaw sa kalayo. (Pinadayag 20:14-15)

Ang unang kamatayon mao ang pisiko nga kamatayon 
sa dimagtotoo, ang ikaduhang kamatayon mao ang linaw 
sa kalayo.  Ang nabanhaw nga dimagtotoo maoy itambog 
ngadto sa linaw sa kalayo diin siya mopuyo sa kahangturan.

“Unya Siya usab moingon niadtong anaa sa 
Iyang wala, ‘Biya gikan Kanako, tinunglo nga 
mga tawo, ngadto sa waykatapusang kalayo 
nga giandam para sa yawa ug sa iyang mga 
anghel.’” (Mateo 25:41)

Ang Dios sa gihapon adunay dipersonal nga gugma para 
niadtong Siya nagasentensiya ngadto sa linaw sa kalayo, 
apan ang pagkamatarong ug hustisya sa Dios dili makaba-
liwala sa pagsalikway sa dimagtotoo sa Iyang maloloy-ong 
pagsangkap sa kaluwasan. Ang plano sa grasya sa Dios 
maoy gipunting ngadto sa tibuuk tawhanong kaliwat.  Bisan 
pa kon ang usa ka tawo wala nagatoo diha ni Jesu-Kristo, 
kini wala nagausab sa dipersonal nga gugma sa Dios para 
niana nga tawo.

“Siya kinsa nagatoo diha Kaniya dili hukman; 
siya kinsa wala nagatoo gihukman na, tungud 
kay siya wala mitoo diha sa ngalan sa bugtong 
gipanamkon nga Anak sa Dios.” (Juan 3:18)

Diha sa katapusang analisis, ang gugma sa Dios wala 
nagapakyas sa dimagtotoo; ang dimagtotoo nagapakyas 
sa pagdawat sa dipersonal nga gugma ug grasya sa Dios 
pinaagi sa pagsalikway ni Jesu-Kristo isip Manluluwas.

Samtang ang apelasyon ni Satanas nagabutyag diha sa 
tawhanong kasaysayan, ang dimapakyas nga gugma sa Dios 
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ug ang perpektong hustisya sa Iyang hukum namatud-an sa 
makadaghan (Mga Taga-Efeso 3:10-11).  Si Satanas mapildi 
sa iyang apelasyon nga bista sa dihang usa lamang ka tawo 
ang nagatoo diha ni Jesu-Kristo.  Ang pagtoo sa minilyon 
nagapadako sa grasya ug sa kinalabwang-kamandoan 
sa Dios ug sa wayhunong nagapanghimatuud sa Iyang 
dimapakyas nga gugma ug perpektong hustisya.

Ang yugto sa tawhanong kasaysayan nagapakita nga 
walay tawo o anghel ang nagaadto sa linaw sa kalayo gawas 
kon pinaagi sa iyang kaugalingon nga negatibong kabubut-
on (Juan 3:18, 36).  Ang desisyon sa Dios sa pagsentensiya 
ni Satanas ug sa tanang nalaglag nga mga anghel ngadto sa 
linaw sa kalayo maoy gipakita nga sa hingpit makiangayon 
ug husto, masubayon sa tanan Niyang mga hiyas—bisan pa 
sa Iyang gugma.
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Kapitulo Kwatro
________________________

DIMAPAKYAS NGA PERSONAL 
NGA GUGMA SA DIOS PARA SA 
MAGTOTOO

ANG MGA PANALANGIN SA MAGTOTOO

SA DIHANG IKAW MOTOO DIHA NI GINOONG JESU-KRISTO, ang 
Dios nagatukod og usa ka permanenteng relasyon nga dili 
gayud mausab.  Ikaw mahimong hinatagan sa personal nga 
gugma sa Dios, usa ka myembro sa harianong pamilya sa 
Dios sa kahangturan, ug magdawat sa parehong mga be-
nepisyo gikan sa grasya sa Dios.  Isip usa ka myembro sa 
Iyang hirianong pamilya, ikaw mag-angkon sa imong mis-
mo nga kaugalingong porpolyo sa dimakitang mga bahandi.  
Kini nga porpolyo nagalakip sa dakong mga panalangin diha 
sa panahon ug sa eternidad: usa ka waykaparehas nga es-
pirituhanong kinabuhi uban sa divine nga mga bahandi nga 
gikinahanglan para sa pagtubo diha sa grasya ug pagtuman 
niana nga espirituhanong kinabuhi, maingon usab sa divine 
nga mga bahandi nga modala kanimo latas sa pagkamatay 
ug ngadto sa eternidad diin ang imong escrow nga mga pana-



langin maghulat. Kini nga demonstrasyon sa dimapakyas, 
personal nga gugma sa Dios dili gayud mahimong mokubus 
o mokunhod waysapayan sa bisan-unsang kapakyasan diha 
sa imong kabahin sa paggamit niadtong mga bahandi nga 
Siya mihatag. Ang Iyang personal nga gugma nagapabilin 
uban kanimo sa katibuk-an sa imong kinabuhi ug para sa 
tibuuk eternidad.

WAYKATAPUSANG SEGURIDAD

Diha sa takna sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang, 
ang Dios nagaimpyut sa Iyang mismo nga kaugalingong 
waykatapusan nga kinabuhi nganha kanimo (Juan 3:16, 36; 
6:47; 20:31).46

Ug ang saksi mao kini, nga ang Dios mihatag 
kanato og waykatapusang kinabuhi, ug kini nga 
kinabuhi anaa sa Iyang Anak. Siya kinsa anaa 
ang Anak anaa ang kinabuhi; siya kinsa wala 
nagabaton sa Anak sa Dios wala nagabaton og 
kinabuhi.  (1 Juan 5:11-12)

Ug Ako maghatag sa waykatapusang kinabuhi 
ngadto kanila, ug sila dili gayud mahanaw; ug 
walay usa ang moilog kanila gikan sa Akong 
kamut.  (Juan 10:28)

Unsa ang dimausab nga Dios nagahatag, Siya dili mokuha 
pagbalik.  Siya dili makawagtang sa waykatapusang kinabuhi.  
Ang anthropomorphism diha sa Juan 10:28 nagaingon nga 
ikaw anaa sa paghawid sa kamut sa Ginoo sa kahangturan, 

46. Para sa usa ka halawum nga diskusyon sa tanang pito ka divine nga mga 
impyutasyon, tan-awa sa Thieme, The Integrity of God, 50-178.

 Dimapakyas nga Personal nga Gugma sa Dios para sa Magtotoo 67



ug Siya wala sukad nagabuhi.
Kadtong diha kaninyo kinsa midawat ni Jesu-Kristo isip 

Manluluwas, kamo karon mao ang mga tagadawat sa di-
mapakyas nga personal nga gugma sa Dios, tungud kay 
diha sa takna sa inyong kaluwasan ang Dios usab miimpyut 
sa Iyang mismo nga kaugalingong pagkamatarong. Sa hi-
gayon nga Siya mipahitarong kanimo, Siya dili makakuha 
niini pagbalik. Kini maoy waykatapusang seguridad.47 Ikaw 
walay mahimo, walay sala o kapakyasan, sa pagwagtang sa 
imong kaluwasan. Walay makabulag gayud kanimo gikan sa 
Iyang dimapakyas nga gugma!

Kay ako nakombinser nga walay kamatayon, 
ni kinabuhi, ni mga anghel, ni hut-ong sa mga 
anghel, ni mga butang karon, ni mga butang sa 
umaabot, ni mga gahum, ni gitas-on, ni giladmon, 
ni bisan-unsang lain nga gibuhat nga butang, 
ang mopahimo sa pagbulag kanato gikan sa 
gugma sa Dios, nga anaa ni Kristo Jesus nga 
atong Ginoo.  (Mga Taga-Roma 8:38-39)

 
Dili ang Dios ni tawo ni anghel ang makawagtang o makaguba 
sa imong dimabungkag, personal-nga-gugmang relasyon 
uban sa Dios.  Sa pagkatinuud, ikaw dili gani makabungkag 
niana nga relasyon pinaagi sa pagbiya sa Dios o sa imong 
pagtoo (2 Timoteo 2:13).  Ang paghuput sa pagkamatarong 
sa Dios sa kahangturan nagapapha sa posibilidad sa 
pagkawala sa kaluwasan. 

Tungud kay ikaw nahitarong pinaagi sa pagtoo, ikaw 
“adunay kalinaw,” ikaw napasig-uli diha sa Dios. Ikaw maoy 
siguro tungud niini sa Iyang personal nga gugma, tungud kay 
ikaw maghuput sa Iyang pagkamatarong. Ikaw magbarog 

47. Thieme, The Prodigal Son (2001).
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diha sa Iyang grasya nga pagsangkap, dili diha sa imong 
merito.

Tungud niini nga napahitarong pinaagi sa pag-
too, kita adunay kalinaw uban sa Dios pinaagi 
sa atong Ginoong Jesu-Kristo, pinaagi kang kin-
sa usab kita nakakuha sa atong introduksiyon 
pinaagi sa pagtoo sa sulud niining grasya hain 
kita magbarog [sa permanente]; ug kita magma-
sadyaon diha sa paglaum [kompiyansa] sa hi-
maya sa Dios.  (Mga Taga-Roma 5:1-2)

Ang giimpyut nga pagkamatarong sa Dios mao usab ang 
target para sa mga panalangin nga gidawat sa magtotoo gikan 
sa Dios.48 Unsa ang pagkamatarong sa Dios nagaaprobar, 
ang hustisya sa Dios nagapanalangin, pinaagi sa gugma sa 
Dios ingon nga gipahayag pinaagi sa grasya sa Dios.  Ang 
Dios sa kanunay nagatinguha sa kinatas-an ug labing-maayo 
para sa mga tagadawat sa Iyang personal nga gugma.  Kini 
imposible para ni bisan-kinsa nga adunay giimpyut nga divine 
nga pagkamatarong sa pagkulang sa bisan-unsa tungud kay 
pinaagi sa Iyang grasya, ang Dios nagapadala sa suportar 
sa kinabuhi ug panalangin ngadto sa tanang mga magtotoo.

Ug ang akong Dios mosangkap sa tanan nin-
yong mga kinahanglanon sumala sa Iyang mga 
bahandi sa himaya diha ni Kristo Jesus.  (Mga 
Taga-Filipos 4:19)

   
Ang personal nga gugma, grasya, ug integridad sa Dios 

misangkap sa tanang gikinahanglan sa paglahutay kanimo 
niini nga kinabuhi, gikan sa temporal nga suportar ngadto 

48. Thieme, The Integrity of God, 103-5.
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sa espirituhanong mga bahandi, aron nga ikaw mahimong 
makatuman sa Iyang pagbuut, katuyoan, ug plano para sa 
imong kinabuhi.

Karon ngadto Kaniya kinsa makahimo sa 
pagbantay kanimo gikan sa pagkapandol, ug 
sa paghimo kanimo nga magbarog diha sa 
presensiya sa Iyang himaya waysayup uban 
ang dakong kasadya, ngadto sa bugtong Dios 
atong Manluluwas, pinaagi ni Jesu-Kristo atong 
Ginoo, ang himaya, kaharianon, kamandoan ug 
awtoridad, sa wala pa ang tanang panahon ug 
karon ug sa kahangturan.  Amen.  (Jude 24-25)

Ang Jude 24 nagaingon nga ang Dios adunay abilidad 
sa pagpabilin sa relasyon, nga Siya ang bugtong misugod.  
Ikaw wala maghimo sa imong-kaugalingon nga siguro sa 
waykatapusan; ang Dios nagahimo niana isip usa ka butang 
sa grasya ug gugma (Mga Salmo 37:24).  Waysapayan sa 
unsa nga ikaw maghimo o magpakyas sa paghimo, ang 
imong waykatapusang seguridad mao lamang ang buhat sa 
Dios.

Ang Waykaparehas nga Espirituhanong Kinabuhi sa 
Kapanahonan sa Simbahan

Ang dimapakyas, personal nga gugma sa Dios mihatag 
og labaw pa nga espirituhanong mga bahandi ngadto sa 
Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo kay sa mga 
magtotoo diha sa bisan-unsang lain nga dispensasyon sa 
kasaysayan.  Sa eternidad nga milabay, ang Iyang nahiunang 
grasya misangkap sa waykinutubang katigayunan diha 
sa Iyang dekrito, usa ka katigayunan nga permanente ug 
waykatapusan ug dili maguba.  Siya misangkap sa “matag 
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espirituhanong panalangin diha sa langitnong mga dapit”—
mga bintaha, mga pribilihiyo, ug kapasidad para sa kalipay 
labaw sa imong imahinasyon (Mga Taga-Efeso 1:3; cf. 2:7).  
Siya misangkap og usa ka waykaparehas nga espirituha-
nong kinabuhi, ug sa tino nga mga bahandi nga gikinahang-
lan para sa iyang operasyon ug katumanan.  Siya misangkap 
sa usa ka pribadong escrow nga kwenta hain ngadto Siya 
mideposito og espesyal nga mga panalangin para sa pulos 
panahon ug eternidad. Ang Iyang tinguha, Iyang pagbuut 
para sa imong kinabuhi, mao sa pagtuman sa mga kondisyon 
sa escrow pinaagi sa paghimo sa espirituhanong kinabuhi, 
ug pinaagi niana magdawat sa escrow nga mga panalangin 
pinaagi niini ikaw maghimaya Kaniya.

O, ang giladmon sa mga bahandi pulos sa kaalam 
ug kahibalo sa Dios! (Mga Taga-Roma 11:33a)

Ang giladmon sa katigayunan sa Dios anaa sa kahibalo, 
ang panabut sa doktrina sa Bibliya, ug anaa sa kaalam, ang 
aplikasyon sa doktrina.

Ako mag-ampo nga ang mga mata sa inyong 
kasingkasing malamdagan, aron nga kamo ma-
hibalo unsa ang paglaum sa Iyang pagtawag, 
unsa ang mga bahandi sa himaya sa Iyang pa-
nulundon diha sa mga santo. (Mga Taga-Efeso 
1:18)

Aron ang ilang mga kasingkasing mapadasig, 
gihiusa sa dungan diha sa gugma, ug nagkab-ot 
sa tanang katigayunan nga nagagikan sa hingpit 
nga kasigurohan sa pagsabut, nagresulta diha 
sa usa ka tinuud nga kahibalo [epignosis] sa 
misteryo sa Dios, kana mao, si Kristo Mismo.  
(Mga Taga-Colosas 2:2)  
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Epignosis mao ang nametabolisar nga doktrina diha sa 
toong lingin nga kabahin sa kalag.49 Gikan sa Griyegong 
mga pulong (epi), “ibabaw, labaw,” ug (gnosis), “kahibalo,” 
kining “ibabaw o labaw nga kahibalo” mao ang doktrina sa 

49. Ang termino nga “metabolisar” nagagikan sa dibibliyanhon, klasiko nga Griyegong 
pungan (metabole) nagkahulugan og “pagkabalhig-dagway” o “pagkabalhin.” Ang 
doktrina sa Bibliya kinahanglang mametabolisar sa paglahutay sa kalag maingon nga 
ang pagkaon kinahanglang mametabolisar sa paglahutay sa lawas.  Ang pagkaon diha 
sa estante sa tindahan og makaon o diha sa lamesa maoy walay benepisyo ngadto sa 
lawas.  Kini kinahanglang usapon ug tunlon.  Sa higayon nga ang pagkaon gitulon, ang 
pagmetabolisar nga proseso maoy diboluntaryo.  Ang lawas dili lamang nagabalhin niini 
ngadto sa pangpabaskog, apan nagapapha sa makadaot nga salin nga materyal.  Kining 
wala-ang-merito nga proseso nagalihok para sa matag-usa; kini mao ang maloloy-ong 
pagsangkap sa Dios para sa pisiko nga pagtubo ug kinabuhi.  

Ang pagkabalhin sa pagkaon diha sa lamesa ngadto sa nagpalahutay-sa-kinabuhi 
nga pangpabaskog para sa lawas maoy sosama ngadto sa pagkabalhin sa doktrina 

ANG GRASYA NGA APARATO PARA SA PANABUT UG OPERASYON Z
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Bibliya nga ang Kristohanon nagasabut ug nagatoo; ang 
doktrina nga magamit diha sa iyang kalag para sa dihadiha, 
tukmang aplikasyon ngadto sa kinabuhi (Mga Taga-Efeso 
4:13; 2 Pedro 1:8).50

Bugtong ang “tinuud” o hingpit nga kahibalo sa epignosis 
ang adunay espirituhanong bili, mahimong magamit isip 
kaalam ug espirituhanong sentido komon, ug mahimong 
magamit ngadto sa mga sirkumstansiya sa kinabuhi.  Kon 
ikaw wala magbaton sa usa ka epignosis nga pagsabut sa 
Pulong sa Dios diha sa mentalidad sa imong kalag, diha sa 
imong dagayday sa pagkahibalo, ikaw dili gayud makahimo 
sa paggamit sa waykinutuban, waykatapusang katigayunan 
nga ang Dios misangkap para kanimo niini nga kinabuhi.51 

sa Bibliya diha sa mga panid sa Kasulatan ngadto sa nagpalahutay-sa-kinabuhi 
nga espirituhanong pangpabaskog para sa espirituhanong pagtubo.  Sa dihang ang 
magtotoo ‘nagakaon’ sa espirituhanong pagkaon sa doktrina sa Bibliya, ang Dios nga 
Balaang Espiritu sa maloloy-ong nagametabolisar sa gnosis gikan sa walang lingin nga 
kabahin ngadto sa epignosis diha sa toong lingin nga kabahin.  Tan-awa sa Thieme, 
Reversionism (2000), 3-7.
50. Ang usa ka epignosis nga pagsabut sa Pulong sa Dios makab-ot pinaagi sa 
grasya nga aparato para sa panabut nga naggamit sa mga mekanika sa Operasyon 
Z.  Ang grasya nga aparato para sa panabut (GAP) maoy usa ka wala-ang-merito nga 
sistema sa espirituhanong pagtubo ug pag-abante, gigamhan pinaagi sa pagpuno sa 
Balaang Espiritu, nga nagapahimo sa matag magtotoo sa pagsabut, pagkat-on, ug 
paggamit sa tibuuk ginsakpan sa doktrina sa Bibliya, waysapayan sa edukasyon o 
tawhanong IQ.  Diha sa Operasyon Z, ang doktrina sa Bibliya nga gisangyaw pinaagi 
sa usa ka pastor-magtutudlo maoy gihimong masabtan ngadto sa tawhanong espiritu 
pinaagi sa Balaang Espiritu (Juan 14:26; 16:13).  Kining sa doktrina nga inpormasyon 
sa awtomatik nga gibalhin gikan sa tawhanong espiritu ngadto sa walang lingin nga 
kabahin sa kalag pinaagi sa Balaang Espiritu isip waypihig nga pagsabut sa doktrina.  
Gitawag og (nous) ug sa kadaghanan gihubad og “hunahuna,” ang walang lingin nga 
kabahin o pundokanan ug andamanan nga dapit sa kalag nagatipig niini nga doktrina 
isip “akademikong kahibalo,” (gnosis).  Pinaagi sa positibong kabubut-on sa magtotoo, 
ang Dios nga Balaang Espiritu sa maloloy-ong nagabalhin sa gnosis gikan sa walang 
lingin nga kabahin ngadto sa (epignosis) diha sa toong lingin nga kabahin, ang (kardia), 
pangpabaskog para sa espirituhanong pagtubo.  Tan-awa sa Thieme, Daniel Chapters 
One through Six (1996), 20-21, 40-41, 196-98.
51. Ang kasingkasing, o toong lingin nga kabahin sa kalag, adunay usa ka dagayday 
sa pagkahibalo, pito ka mga kompartamento nga latas niini magliyok ang nametabolisar 
nga doktrina.  Samtang ang magtotoo nga napuno sa Balaang Espiritu nagametabolisar 
og doktrina sa Bibliya, ang epignosis nga doktrina nagaliyok latas sa pito ka mga 
kompartamento, nagapuno sa magtotoo sa divine nga panglantaw, ug nagabuhat sa 
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Bisan pa og kini nga katigayunan dili sa bisan unsang paagi 
maguba, kini dikapuslan nimo kon ikaw ignorante niining 
kahibulungan nga gasa gikan sa nahiunang grasya sa 
Dios.  Ang imong bugtong paagi sa pagpahimulus niining 
waykinutuban nga katigayunan maoy pinaagi sa pagsabut 
ug aplikasyon sa doktrina.

Nga Siya maghatag kaninyo, sumala sa mga 
bahandi sa Iyang himaya [divine nga mga ba-
handi ug mga kahinguhaan gikan sa Iyang 
gugma], aron mapalig-on sa gahum pinaagi 
sa Iyang Espiritu [pagpuno sa Espiritu] diha sa 
sulud nga tawo; aron nga si Kristo makapuyo 
diha sa inyong mga kasingkasing [toong lingin 
nga kabahin] pinaagi sa pagtoo [doktrina nga 
nametabolisar pinaagi sa grasya nga aparato 
para sa panabut]; ug nga kamo, nagamutan ug 
natukod diha sa gugma, makahimo sa pagsabut 
uban sa tanang mga santo unsa ang gilapdon 
ug gitas-on ug gihabogon ug giladmon, ug sa 
paghibalo sa gugma ni Kristo nga nagalabaw 
sa kahibalo, nga kamo mapuno sa tanang 
kahingpitan [pleroma] sa Dios. (Mga Taga-Efeso 
3:16-19, mga italiko gidugang)   

   
Ikaw maoy “gipalig-on sa gahum” pinaagi sa pagpuno 

sa Espiritu. Ang Dios nga Balaang Espiritu nagapagahum 
ug nagatudlo kanimo isip imong tigmatuto, aron nga ikaw 
makaabante ngadto sa espirituhanong pagkahamtong ug 

usa ka salamin diha sa kalag.  Isip usa ka resulta, bag-ong mga sumbanan ug mga 
sukaranan ang maporma diha sa mentalidad sa kalag.  Kini nga proseso nagatuman sa 
prinsipyo sa “nagkuha sa matag hunahuna nga dinakup ngadto sa pagkamasinugtanon 
ni Kristo” (2 Mga Taga-Corinto 10:5).  Karon ikaw usa ka magbubuhat sa Pulong 
(Santiago 1:22).  Tan-awa sa Thieme, Kagawasan pinaagi sa Sundalonhong Kadaugan 
(2018), 87-89.
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makapahimulus sa waykinutubang katigayunan sa grasya 
sa Dios. Ang resulta sa imong pag-abante mao nga si 
Kristo nagapuyo, o sa iyang pinuy-anan, “diha sa inyong 
mga kasingkasing.” Sa pagbaton ni Kristo sa iyang pinuy-
anan diha sa imong kasingkasing nagakahulugan nga ang 
panghunahuna ni Kristo maoy nagliyok diha sa dagayday 
sa pagkahibalo sa toong lingin nga kabahin sa imong kalag.  
Ang panghunahuna ni Kristo mao ang doktrina sa Bibliya 
hain ikaw moabut sa paghibalo Kaniya ug sa Iyang plano 
para kanimo.  Uban nianang agos sa doktrina latas sa imong 
dagayday sa pagkahibalo, ikaw sa malig-on “nagamutan 
ug natukod diha sa [Iyang] gugma”—ang resulta mao nga 
ikaw magtubag diha sa personal nga gugma para Kaniya ug 
naokupar uban Kaniya.

Sa paghigugma sa usa ka tawo sa personal, ikaw mag-
kinahanglan sa paghibalo sa iyang panghunahuna.  Sa ingon 
usab, ikaw dili gayud makahigugma sa Dios hangtod nga ikaw 
makahibalo sa Iyang panghunahuna. Ikaw kinahanglang 
maghuput “sa hunahuna ni Kristo” (1 Mga Taga-Corinto 
2:16). Unsaon man nimo pagkahibalo nga ikaw adunay mga 
hunahuna sa Dios? Sa dihang ang divine nga panglantaw 
nagaimpluwensiya sa imong mga hunahuna ug mga aksiyon 
pinaagi sa pagsabut, pagmetabolisar, ug paggamit sa doktrina 
sa Bibliya.52 Ang labi pa nga ikaw magtubo sa espirituhanon, 

52. Divine nga panglantaw mao ang panghunahuna, mahinungdanong sistema, ug 
pangsulbad-sa-problema nga abilidad nga gikutlo gikan sa doktrina sa Bibliya, usa 
ka pagkasinati sa kinabuhi pinasikad sa hustong-panan-aw sa Dios (Isaiah 55:8-9).  
Ang Bibliya mao ang bugtong tinubdan sa divine nga panglantaw.  Ang pagpanag-iya 
sa panghunahuna sa Dios sa usa ka magtotoo nagagikan pinaagi sa nametabolisar 
nga doktrina nga nagpuyo diha sa kalag ug sa pagpanudlo sa Balaang Espiritu (Juan 
14:26).  Matag hunahuna sa kinabuhi maoy bisan hain sa divine nga panglantaw o sa 
tawhanong panglantaw.
 Tawhanong panglantaw mao ang bisan-unsang tawhanon o satanasnong sistema 
o panghunahuna, bililhong-butang, o pangsulbad sa problema nga supak ug sukwahi 
ngadto sa divine nga panglantaw ingon sa gipadayag diha sa Bibliya.  Ang dimagtotoo 
makahimo lamang sa tawhanong panglantaw, “napahilayo gikan sa kinabuhi sa Dios” 
(Mga Taga-Efeso 4:18, KJV). 
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ang labi pa nga ikaw maghunahuna uban sa hunahuna ni 
Kristo.  Ang Iyang panghunahuna, ang basihanan para sa 
pagpuyo sa espirituhanong kinabuhi, mao ang labing-dakong 
bahandi nga ikaw makahuput.

Sa paghulagway sa sangkad sa espirituhanong kinabuhi, 
si Apostol Pablo nagakuha sa arkitektura ug inhenyeriya 
nga mga termino.  Atol sa iyang misyonaryong mga panaw, 
si Pablo adunay oportunidad sa pagtan-aw sa daghan nga 
Griyegong arkitektura ug inhenyeriya nga mga kalampusan.  
Sa wayduhaduha sa dihang si Pablo mibisita sa Athens, siya 
mitan-aw sa labing dali nga mailhang edipisyo sa tanan sa 
Griyegong kalibutan (Mga Buhat 17:16, 19), ang Parthenon, 
ang punoang templo ni Athena didto sa Acropolis (natukod 
taliwala sa 447-432 B.C.).  Ang Griyegong mga arkitekto sa 
maalamon kaayong miisip sa mga dimensiyon sa edipisyo 
nga ang makitang mga pagkahibat maoy napapha.  Sa 
ingon usab, ang Dios diha sa Iyang grasya midesinyo sa 
mga dimensiyon sa espirituhanong kinabuhi aron nga ang 
mga pagkahibat diha sa kalag maoy mapapha, ug ang Iyang 
waysayup nga plano makit-an diha sa tanan niyang himaya.

Ang upat ka espirituhanong mga dimensiyon sa Mga 
Taga-Efeso 3:18, “gilapdon ug gitas-on ug gihabogon ug gilad-
mon,” magrepresentar sa mga pagsangkap gikan sa gugma 
sa Dios nga mag-andam sa matag magtotoo sa mga paagi sa 
pag-abante diha sa Iyang plano.  Ang gramatikanhong porma 
sa bersikulo nagatabang kanato sa masmaayong pagsabut 
niining mga dimensiyon sa espirituhanong kinabuhi. Ang 
pungan “gilapdon” maoy giunhan sa artikulo (to), “ang,” apan 
ang artikulo wala gibalik diha sa “gitas-on,” “gihabogon,” o 
“giladmon.” Hinoon, ang gitas-on, gihabogon, ug giladmon 
maoy tanan gisumpay pinaagi sa Griyegong panugtong (kai), 
“ug.” Kining piho nga Griyegong katukuran nagakinahang-
lan nga ang tanang upat ka mga dimensiyon pagatan-awon 
isip usa ka gihiusang kinatibuk-an; silang tanan magpasabut 
ngadto sa mao rang hinungdan, ang dimahubsan nga mga 
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kaangayan sa espirituhanong kinabuhi nga gihatag pinaagi 
sa gugma sa Dios.53 Sa ingon, ang “gilapdon ug gitas-on 
ug gihabogon ug giladmon,” magrepresentar sa espirituha-
nong kinabuhi nga nagaandam sa matag magtotoo sa 
pag-abante ngadto sa taas nga kahibalo sa espirituhanong 
pagkahamtaong.54 

ANG UNANG DIMENSIYON

Ang unang dimensiyon girepresentar pinaagi sa Griye-
gong pulong (platos), “gilapdon” o “giluagon.” Ang gilap-
don nagalukup sa tanan nga ang Dios mibuhat para kani-
mo: Iyang omniscient nga dekrito, Iyang nahiunang grasya 
sa eternidad nga milabay, imong pagkahimugso-pag-usab, 
imong espirituhanong kinabuhi, ug labaw, ngadto sa imong 
waykatapusang kaugmaon.  Sa kamatayon, ikaw magbalhin 
gikan sa kahimtang sa pagkamatay ngadto sa kahimtang sa 
pagkawalay-kamatayon, sa atubangan sa Dios didto sa la-
ngit sa kahangturan (1 Mga Taga-Corinto 15:54; 2 Mga Taga-
Corinto 5:8).

ANG IKADUHANG DIMENSIYON

Ang ikaduhang dimensiyon maoy (mekos), “gitas-on.” 
Kini mao ang gidugayon sa imong espirituhanong kinabuhi 
diha sa panahon. Para sa kadugayon sa imong kinabuhi, ang 
Dios nagasangkap sa pipila ka sukaranong kahimanan para 
sa imong pag-abante ngadto sa tinguha sa espirituhanong 
pagkahamtong.

Ang patukuranan nga himan mao ang rebound—usa 

53. James Hope Moulton, A Grammar of New Testament Greek, 3 vols. (Edinburgh: T 
& T Clark, 1963), 3:181.
54. A. T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical 
Reseach (Nashville: Broadman Press, 1934), 787.
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ka bibliyanhong sugo, ang imong agianan sa kasuud uban 
sa Ginoo, ang ganghaan sa divine nga gahum diha sa 
imong kinabuhi, ang imong lisensiya sa pagsilbi sa Ginoo.  
Rebound mao ang bugtong kasulbaran sa karnalidad ug ang 
bugtong himan nga nagalihok diha sa usa ka istado sa sala.  
Sa dihang ikaw makasala, ang imong kalag gidominar sa 
kinaiyang makasasala, ug ikaw waygahum sa pagpuyo sa 
espirituhanong kinabuhi (Mga Taga-Roma 7:15-21).  Unsaon 
man nimo pagrebound ug pagbawi gikan sa karnalidad?  
Sa yano paghingalan sa imong personal nga mga sala sa 
pribado ngadto sa Dios nga Amahan.  Unya ikaw makahimo 
sa pagpadayon sa pagpuyo sa espirituhanong kinabuhi.

Kon kita magsugid [magngalan] sa atong [na-
hibaloan] mga sala, Siya matinumanon ug 
matarong sa pagpasaylo kanato sa atong [na-
hibaloan] mga sala ug sa paghinlo [pagputli] 
kanato gikan sa tanang [wanahibaloan o na-
hakalimtan nga mga sala] dipagkamatarong.  (1 
Juan 1:9)

     
Sa dihang ikaw magrebound ikaw diha-dayon mapabalik 

ngadto sa fellowship uban sa Dios ug mapuno sa Balaang 
Espiritu. Kini nga pagpuno nagakontrol sa imong kalag, 
nagasuportar sa imong pagsukol ngadto sa mga tentasyon 
sa kinaiyang makasasala, ug nagasangkap sa gahum 
para sa pagtuman sa imong espirituhanong kinabuhi. Ikaw 
kinahanglang magpabilin nga napuno sa Balaang Espiritu 
aron sa paggamit sa Iyang pagpanudlo nga ministeryo 
(Juan 16:13). Bugtong ubus sa Iyang pagpanudlo ikaw 
makametabolisar sa doktrina sa Bibliya pinaagi sa kalihukan 
sa grasya nga aparato para sa panabut ug makagamit 
niana nga doktrina ngadto sa mga sirkumstansiya sa imong 
kinabuhi.  Ang imong espirituhanong kinabuhi dili makalihok 
gawas sa pagpuno sa Balaang Espiritu.  Ikaw kinahanglan sa 
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makanunayon magrebound ug magpadayon sa pag-abante 
(Mga Taga-Filipos 3:14).

Samtang ikaw maglakaw subay sa dalan sa imong es-
pirituhanong kinabuhi, ang kalisdanan dikalikayan. Ang 
Dios nagasangkap sa pagtoo-pahulay nga teknik, pag-ang-
kon sa sukaranong mga saad, sa pagsulbad niining mga 
kabug-at, mga kalisud, mga kasakit-sa-kasingkasing, ug 
mga problema.  Ang usa ka saad maoy usa ka divine nga 
garantiya, usa ka dasok-kaayo nga pahayag sa doktrina, 
usa ka solidong bato nga sa ibabaw mopaangkla imong 
panghunahuna.  Ang mga saad magpahayag sa esensiya 
ug palisiya sa Dios, magsangkap og dihadiha nga hustong-
panan-aw, ug magbalhin sa komplikado nga mga sitwasyon 
ngadto sa ilang tuman nga mga kasayon.

Ang mga lakang para sa paggamit sa pagtoo-pahulay 
mao: Una, pag-angkon sa usa ka saad sa paglig-on sa imong 
kalag; ikaduha, paghagdaw gikan niana nga saad sa usa ka 
maylabot nga doktrina o sa doktrina nga makatarunganong-
pasikaran sa paggamit; ug ikatulo, pagkab-ot sa usa ka 
doktrinang konklusyon aron nga ang imong pagtoo maoy 
anaay kontrol sa sitwasyon.  Pinaagi sa paggamit niining tulo 
ka mga ang-ang, ikaw mag-angkon og dihadiha nga divine 
nga hustong-panan-aw para sa hilabihang mga kabug-at sa 
kinabuhi.55 Ang imong kompiyansa nagatubo samtang ikaw 
maggamit og doktrina sa Bibliya nga nagpuyo diha sa imong 
kalag.  Ikaw maghimo og maayong mga desisyon gikan sa 
usa ka posisyon sa kalig-on.  Piho sa pagkaporsigido sa 
Dios ug siguro diha sa Iyang pag-amuma, ikaw sa matuud 
makapahulay, marelaks, ug makasalig diha Kaniya para sa 
mga kasulbaran.

Ang paggamit sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay 
nagapasinati kanimo ngadto sa grasya sa Dios. Ang 

55. Para sa usa ka madetalyehon nga katin-awan sa pagtoo-pahulay nga pagbansay-
bansay, tan-awa sa Thieme, Ang Pagtoo-Pahulay nga Kinabuhi (2016), 84-86.
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pagsabut sa Iyang palisiya sa grasya ug unsa ka diyutay nga 
ikaw angayan sa dikatoohang ganti nga Siya nagasangkap, 
nagapadasig og kamapaubsanon. Ang matuud nga kama-
paubsanon diha sa imong kalag maoy usa ka sistema sa pang-
hunahuna ug usa ka paagi sa kinabuhi. Isip usa ka sistema 
sa panghunahuna, ang kamapaubsanon maoy kagawasan 
gikan sa pagkaarogante ug tawhanong panglantaw. Isip usa 
ka paagi sa kinabuhi, ang kamapaubsanon maoy pagkasi-
nati sa awtoridad ug sa waypihig nga katinuuran. Ang ma-
tuud nga kamapaubsanon nagabuhat sa kapasidad para sa 
masdako nga grasyang mga panalangin.

Pagsul-ub sa inyong-kaugalingon sa kamapaub-
sanon ngadto sa usag-usa, kay ang DIOS SUPAK 
NGADTO SA MAPAHITAS-ON, APAN NAGAHATAG OG 
GRASYA NGADTO SA MAPAUBSANON.  Pagpaubus 
sa inyong-kaugalingon, tungud niini, ubus sa 
gamhanang kamut sa Dios, nga Siya mahimong 
motuboy kaninyo diha sa hustong panahon.  (1 
Pedro 5:5b-6) 

     
Diha sa kamapaubsanon ikaw matudloan, ang imong 

panghunahuna nagapahiangay ngadto sa Iyang grasya nga 
mga paagi, ikaw magtubo sa espirituhanon. Ikaw maka-amgo 
nga bugtong ang abilidad ug gahum sa Dios ang makatagbo sa 
imong mga panginahanglan ug makasangkap sa mga tubag 
ug mga kasulbaran ngadto sa mga problema sa kinabuhi.  
Tungud kay ikaw sa wayhunong giatiman diha sa kamaloloy-
on sa Ginoo, ikaw magsugod sa paggamit sa mahinatagong 
palisiya sa Dios sa wamahitakus nga pabor ngadto sa imong-
kaugalingon ug sa uban. Ikaw mahimo sa nagkadako nga 
sensitibo sa ug pasensiyoso sa mga kahuyang sa imong 
isigkatawo (Mga Taga-Efeso 4:31-32). Kining batasan sa 
kamapaubsanon gisumpay sa nametabolisar nga doktrina 
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sa Bibliya sa pagmugna og Kristohanong kaligdong.

Nagtan-aw nga ang Iyang divine nga gahum 
mitugyan kanato sa tanan mahitungud sa kina-
buhi ug pagkabalaanon, pinaagi sa tinuud nga 
kahibalo Kaniya kinsa mitawag kanato pinaagi 
sa Iyang kaugalingon nga himaya ug kahawud 
[arete, “kaligdong”]. . . . Karon para niining mismo 
nga hinungdan usab, paggamit sa tanang kakugi, 
diha sa imong pagtoo [ang makanunayong 
pagsilsil sa doktrina sa Bibliya] magsangkap 
og moral nga kahawud [kaligdong, ang resulta 
sa doktrina nga nagpuyo diha sa kalag], ug sa 
imong moral nga kahawud [ang mga kalidad 
nga namugna sa espirituhanong pag-abante], 
kahibalo [aninag sa ug aplikasyon sa doktrina]; ug 
diha sa imong kahibalo, kontrol-sa-kaugalingon 
[matuud nga kamapaubsanon ug disiplina-
sa-kaugalingon], ug diha sa imong kontrol-sa-
kaugalingon, paglahutay [kamapadayunon sa 
pagtuman sa espirituhanong kinabuhi], ug diha 
sa imong paglahutay, pagkabalaanon, [ang 
karakter nga naugmad diha sa hamtong nga 
magtotoo]56; ug diha sa imong pagkabalaanon, 
inigsoong kaayo [dipersonal nga gugma], ug 
diha sa imong inigsoong kaayo, [kaligdong] 
gugma.  (2 Pedro 1:3, 5-7)

Diha niini nga yugto, ang Griyegong pungan arete, 
Kristohanong kaligdong, mao ang makitang pasundayag sa 
dimakita.  Ang dimakita mao ang nametabolisar nga doktrina 
diha sa kalag ug ang gahum sa pagpuno sa Balaang 

56. Thieme, Reversionism, 83-86.
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Espiritu, nga mao ang “tanan mahitungud sa kinabuhi ug 
pagkabalaanon.” Ang makita mao ang aplikasyon sa “tanang 
kakugi,” ang talagsaong mga karakteristiko sa magtotoo diha 
sa 2 Pedro 1:5-7.  Ang kasangkoan nga karakteristiko sa 2 
Pedro 1:7 mao ang ligdong nga gugma—ang makapadasig 
nga kaligdong sa personal nga gugma para sa Dios ug ang 
makapalihok nga kaligdong sa dipersonal nga gugma ngadto 
sa tibuuk tawhanong kaliwat.

Ang magtotoo natawo pag-usab ngadto sa usa ka espiri-
tuhanong kinabuhi nga gidesinyo sa paggama og kaligdong. 
Apan, aron sa pagtukod og Kristohanong kaligdong, siya 
kinahanglang mag-abante gikan sa paggamit sa suka-
ranong mga saad sa espirituhanong pagkabata ngadto sa 
komplikadong sa doktrina nga mga makatarunganong-
pasikaran diha sa espirituhanong pagkahingkod. Siya kina-
hanglang mag-ugmad sa pagkasinati sa doktrina ug divine-
nga-panglantaw nga panghunahuna diha sa dagayday 
sa pagkahibalo. Ang espirituhanong kinabuhi maoy pag-
hunahuna sa divine nga panglantaw ug unya paggamit 
niana nga panghunahuna ngadto sa mga sirkumstansiya. Sa 
dihang ang magtotoo nagahunahuna uban sa nametabolisar 
nga doktrina, siya nagalihok uban “sa hunahuna ni Kristo,” 
ang bugtong tinubdan sa absolutong kaalam ug kaligdong (1 
Mga Taga-Corinto 2:16).    

Ug ayaw pahiuyon niini nga kalibutan, apan 
pag-usab pinaagi sa pagbag-o sa imong huna-
huna [pagkasinati sa doktrina], nga ikaw maka-
matuud unsa ang pagbuut sa Dios, kana nga 
maoy maayo ug madawat ug perpekto. Kay pi-
naagi sa grasya [pagkasinati] nga gihatag kana-
ko ako magsulti ngadto sa matag tawo diha 
kaninyo dili sa paghunahuna og labaw pa kaayo 
sa iyang-kaugalingon [kamapaubsanon] kay sa 
siya angay gayud sa paghunahuna; apan sa 
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paghunahuna aron sa ingon sa pagbaton og 
maayong paghukum [divine nga panglantaw], 
ingon nga ang Dios migahin ngadto sa matag-
usa og usa ka sukdanan sa pagtoo [sukaranan 
sa panghunahuna gikan sa nametabolisar nga 
doktrina].  (Mga Taga-Roma 12:2-3)  

Ang kamatuuran nagabuhat og usa ka salamin diha sa 
kalag hain ikaw sa tukma ug sa waypihig magbanabana sa 
imong-kaugalingon ug sa imong mga sirkumstansiya gikan sa 
divine nga panglantaw.  Sa dihang ikaw nasilsilan sa doktrina 
nga mga sumbanan ug mga sukaranan, ikaw magsalig diha 
sa Ginoo, adunay kompiyansa sa Iyang mga saad, maghimo 
og maayong mga desisyon, magpakita og kaligdong, ug 
magsulbad sa mga dilema sa kinabuhi sa paagi sa Dios.

ANG IKATULONG DIMENSIYON

Ang ikatulong dimensiyon, (hupsos), “gihabogon,” naga-
hulagway sa miabante nga espirituhanong kinabuhi.  Diha 
niini nga dimensiyon ikaw mahimong usa ka mananaog nga 
magtotoo, usa ka dimakitang bayani nga nagbaton og kina-
tas-ang impak sa tawhanong kasaysayan, naghimaya sa 
Dios ngadto sa kinatas-an, ug nagdawat sa temporal nga 
escrow nga mga panalangin.57 Ang imong espirituhanong 

57. Ang dimakitang bayani mao ang Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo kinsa 
nagatuman sa waykaparehas nga espirituhanong kinabuhi ug nagaabante ngadto 
sa espirituhanong pagkahamtong.  Bisan pa og siya nagapabiling wahiilhi niining 
kinabuhia, ang Dios nagapasidungog sa iyang espirituhanong pagkahamtong.  Ang 
dimakitang bayani adunay usa ka gamhanang impak diha sa laing katawhan, sa iyang 
nasod, sa tawhanong kasaysayan, ug sa anghelanong away.  Sa kalainan, atol sa 
Karaang Testamento nga mga dispensasyon ang Dios milihok pinaagi sa makitang mga 
bayani, nasudnong mga pangulo sama ni Abraham, Moses, David, ug Daniel, kinsa 
adunay diritsong kalambigitan sa Dios ug usa ka positibo ug gibutyag nga impak diha 
sa ilang henerasyon ug kasaysayan.  Tan-awa sa Thieme, Ang Divine nga Laraw sa 
Kasaysayan, 218-22. 
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pag-abante nagaresulta diha sa gihabogon sa espirituha-
nong pagkahamtong.

Ang espirituhanong pagkahingkod nagasugod sa espiri-
tuhanong pagsalig-sa-kaugalingon. Uban sa kompiyansa 
gikan sa nametabolisar nga doktrina diha sa kalag, ikaw 
magsugod sa pagpuyo sumala sa usa ka waykatapusan nga 
siguradong kaugmaon.  Ang imong pagtahod-sa-kaugalingon 
mamahimo sa dimabulag nga nahiusa uban ni Jesu-Kristo 
tungud kay ikaw sa waykatapusang mag-ambit sa tanan 
nianang si Kristo anaa ug mao: Iyang pagkamatarong (2 
Mga Taga-Corinto 5:21), Iyang pagpili (Mga Taga-Efeso 
1:3-4), Iyang pagkaanak (Mga Taga-Galacia 3:26), Iyang 
pagkamanununod (Mga Taga-Roma 8:16-17), Iyang pagka-
pari (Mga Hebreohanon 10:10-14; 1 Pedro 2:9), Iyang 
pagkanilain (1 Mga Taga-Corinto 1:2), Iyang pagkaharianon 
(2 Pedro 1:11), Iyang pagkahari (2 Timoteo 2:11-12), Iyang 
waykatapusang kinabuhi (1 Juan 5:11-12), Iyang personal 
nga dadangatan (Mga Taga-Roma 8:30). Nahiusa uban 
ni Kristo ug sa Iyang dadangatan ikaw makasundog Ka-
niya, makahimaya Kaniya, ug ikaw mouban Kaniya didto 
sa Ikaduhang Pag-abut ug maghari uban Kaniya sa ka-
hangturan.58

Ikaw nakaangkon sa kasigurohan sa imong dadanga-
tan.  Gikan niining pagkatuman ikaw magkab-ot sa espiri-
tuhanong pagsalig-sa-kaugalingon. Ikaw makahimo sa pag-

58. Ang Ikaduhang Pag-abut mao ang gipropesiya nga pagbalik ni Kristo diha sa 
katapusan sa Kalisdanan.  Diha sa Iyang pagbalik ang Ginoo mopildi sa kalibutanong 
mga puwersa nga gihan-ay batok sa Israel didto sa Armageddon (Pinadayag 19:11-16), 
mopapahawa ug mopriso ni Satanas sulud sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20:1-3), 
motukod sa Iyang sa milenyo nga gingharian uban sa perpektong kalikupan hain ang 
tanan nga Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo mohari (Pinadayag 5:10; 
20:6), mobanhaw sa tanan nga Karaang Testamento nga mga santo ug sa kalisdanan 
nga mga martir (Isaiah 26:19-20; Daniel 12:13; Pinadayag 20:4), motuman sa tanan 
nga dikondisyonal nga mga kasabutan ngadto sa gipabalik nga sinaligang nasod sa 
Israel (Daniel 9:24), ug mosugod sa Iyang literal nga usa-ka-libo-ka-tuig sa paghari 
(Pinadayag 20:4).  Ibid., 116-21.   
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tagad ug pagsulbad sa mga problema gikan sa doktrina diha 
sa imong kalag, imbis nga gikan sa tambag sa uban.  Ikaw 
mag-ugmad sa kapasidad para sa kalipay, para sa pagsabut 
ug pagbenepisyo gikan sa divine nga panalangin, para sa 
pag-agwanta sa pag-antos, para sa pagpabilin sa buylo sa 
imong espirituhanong kinabuhi.  Wala gayud sa una diha sa 
kasaysayan nga tanan niining mga pribilihiyo gitugyan ngad-
to sa matag magtotoo.

Kay walay usa kanato mabuhi para sa iyang-
kaugalingon, ug walay usa mamatay para sa 
iyang-kaugalingon; kay kon kita mabuhi, kita 
mabuhi para sa Ginoo, o kon kita mamatay, kita 
mamatay para sa Ginoo; tungud niini bisan kon 
kita mabuhi o mamatay, kita iya sa Ginoo.  (Mga 
Taga-Roma 14:7-8)    

 
Uban sa labing-daghang doktrina diha sa imong kalag, 

ikaw magbalos sa gugma sa Dios tungud kay Siya nagahi-
gugma kanimo (1 Juan 4:19).  Ikaw nadasig pinaagi niining 
baslanay nga gugma sa pag-abante bisan pa sa tanang 
pagsupak, distraksyon, kalisdanan, o kauswagan. Sa dihang 
ikaw magkaplag sa perpektong esensiya ug integridad sa 
Dios ug sa makapatagad nga espirituhanong mga bahandi 
nga Siya mihatag kanimo, ang imong tubag sa respeto, 
admirasyon, ug dakong-pagtahod nagatuman sa sugo sa 
Mateo 22:37.

Ug Siya miingon kaniya, “IKAW KINAHANGLANG 
MAGHIGUGMA SA GINOO NGA IMONG DIOS UBAN 
SA TIBUUK NIMONG KASINGKASING, UG UBAN 
SA TIBUUK NIMONG KALAG, UG UBAN SA TIBUUK 
NIMONG HUNAHUNA.” 

Ang personal nga gugma nagadasig kanimo sa pagpahiu-
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yon ngadto sa hingtungdan sa imong pagtamud pinaagi sa 
pagsunud sa Iyang paninugdan sa kaligdong ug integridad.  
Kini nga kaligdong, pinasikad sa absolutong kompiyansa 
diha sa divine nga abilidad sa pag-amuma para kanimo, 
nagasuportar ug nagalahutay sa buylo para sa pangsulbad sa 
problema ug nagadasig sa kaisog atubangan sa kalisdanan.

Ang imong personal nga gugma para sa Dios usab 
nagapadasig sa dipersonal nga gugma para tanang katawhan.  
Ang katawhan maoy lakip sa labing mapintas nga mga 
pagsulay sa kinabuhi.  Pipila sa imong mga asosasyon tingali 
sa hingpit salawayon o daotan.  Ikaw gusto og panaghigala, 
panag-uyon, o kasuud uban lamang sa usa ka pinili nga 
pipila.  Bisan pa para niining mga hinigugma ug suud nga 
mga kauban ang usa ka makanunayong personal nga gugma 
maoy lisud sa pagpabilin.  Adunay mga panahon sa kanunay 
sa dihang kapalaw, pagkadimagkauyon, o pagkamabatukon 
nagapaila sa labing suud sa mga relasyon.  Kini labi pang dako 
nga imposible sa pag-ugmad og personal nga gugma para 
sa dimadanihon o diangay-higugmaon!  Unsaon, unya, nga 
ikaw makatuman sa bibliyanhong mando sa “PAGHIGUGMA SA 
IMONG SILINGAN SAMA SA IMONG-KAUGALINGON” (Mga Taga-
Roma 13:9b)?  

Ikaw makahigugma sa tanang katawhan lamang pinaagi 
sa usa ka panghunahuna sa dipersonal nga gugma (Mga 
Taga-Roma 13:8-10). Ang dipersonal nga gugma para 
sa tibuuk tawhanong kaliwat wala nagakinahanglan og 
atraksiyon, panaghigala, o bisan pa paghimamatay uban sa 
hingtungdan sa gugma.  Kining dikondisyonal nga gugma 
nga nagatubud sa integridad sa hinungdan imbis nga sa 
ikadani sa hingtungdan ang mao ra nga matang sa gugma 
nga ang Dios nagapakita ngadto sa tanang mga dimagtotoo 
(Juan 3:16; Mga Taga-Efeso 5:1-2).  Ang maong gugma dili 
sentimental o emosyonal apan nagsalig-sa-kaligdong.  Sa 
dihang ikaw mag-angkon sa espirituhanong pagsalig-sa-
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kaugalingon ug mag-ugmad sa personal nga gugma para sa 
Dios, ikaw mag-angkon sa kaligdong nga gikinahanglan sa 
pagpahayag sa dipersonal nga gugma ngadto sa matag-usa 
diha sa imong palibot-nga-utlanan (1 Juan 4:21).

Ang gugma mapailubon, ang gugma buutan, 
ug dili abubhoan; ang gugma wala nagahinam-
bog ug dili arogante, wala nagalihok sa dia-
ngay; wala nagapangita sa iyang kaugalingon, 
wala mahagit, wala nagaisip sa usa ka sayup 
nga nabati, wala nagamaya diha sa dipag-
kamatarong, apan nagamaya uban sa kama-
tuuran; nagaagwanta sa tanang mga butang, 
nagatoo sa tanang mga butang, nagalaum sa 
tanang mga butang, nagapailub sa tanang mga 
butang.  (1 Mga Taga-Corinto 13:4-7)

    
Ang dipersonal nga gugma, migumikan sa divine nga 

kaligdong, nagauna sa mga sayup ug depekto sa katawhan.  
Sa dihang ang personal nga gugma para sa Dios ug 
dipersonal nga gugma para sa tanang katawhan maghiusa 
sa pagporma og ligdong nga gugma, ikaw dili mabalda sa 
mabangis nga pagkadimakaantos, nag-asoaso nga kasuko, 
paghukum, pagdumut, o laing panghunahuna nga mga sala, 
ug ikaw dili masamok sa tensiyon, kabug-at, paglutos.  Ikaw 
motuman ug mosundog sa Ginoo pinaagi sa pagbalos sa mga 
insulto ug mga antagonismo diha sa kalooy, kamaayohon, 
pasensiya, ug kamapaubsanon (Mga Taga-Colosas 3:12-14; 
1 Pedro 3:8-9).

Diha sa kahimtang sa espirituhanong pagkahamtong, ikaw 
mag-ambit sa perpektong kalipay sa Dios.  Ang pagkatawo ni 
Jesu-Kristo wala gayud nawad-i sa perpektong pagkatagbaw 
ug kasadya bisan pa samtang nag-antos sa dimahanduraw 
nga mga panghingutas sa krus (Mga Hebreohanon 12:2).  Ang 
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Iyang kalma nga panghunahuna mipatumbas sa kalisdanan 
diha sa kauswagan ug pagkabuhi diha sa pagkamatay (Mga 
Taga-Filipos 1:21). Siya wala gayud mibati nga nahulga o 
nagbasol para sa Iyang-kaugalingon. Ang Iyang kalipay wala 
nausab ubus sa malisud nga mga sirkumstansiya, kasalbahis, 
tortyur, dimatarong nga pagtagad, bisan pa kamatayon.  
Ikaw adunay kagawasan-pag-angkon niining mao ra nga 
kalipay diha sa imong kinabuhi—usa ka kabulahanan nga 
wala nagaagad diha sa katawhan, mga sirkumstansiya, 
o sa mga detalye sa kinabuhi. Sa dihang ang doktrina sa 
Bibliya ug ligdong nga gugma magpuno sa imong kalag, 
ikaw mopahimulus sa pagkatagbaw sa taliwala sa katawhan, 
hunahuna, sistema, ug kalit-nga-kalisdanan nga pagsulay.59  

“Kining mga butang Ako [Jesu-Kristo] misulti 
kaninyo [ang mga sugo sa doktrina sa Bibliya], 
nga ang Akong kasadya [ang kalipay sa Dios] 
unta anaa kaninyo, ug nga ang inyong kasadya 
unta mahimong mapuno [hamtong ug perma-
nente].”  (Juan 15:11)

Ang kalipay sa Dios malahutayon ug mapadayonon-sa-

59. Katawhan, hunahuna, sistema, ug kalit-nga-kalisdanan nga pagsulay maoy upat ka 
mga kategoriya sa buylo nga pagsulay—pag-antos para sa panalangin nga gidesinyo 
sa pagpatulin sa buylo sa magtotoo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong.  Tan-awa 
sa Thieme, Christian Suffering, 110-27.
 Katawhan nga pagsulay, ang matag-adlaw nga mga panagbingkil uban niadtong 
kang kinsa kita maglambigit, nagahagit sa magtotoo nga unahon ang iyang mga 
relasyon uban sa katawhan pinaagi sa iyang relasyon uban sa Dios.  Ang hunahuna nga 
pagsulay, ang panagbingkil tali sa tawhanong panglantaw ug divine nga panglantaw, 
nagakinahanglan sa paghunahuna ug panghunahuna sa magtotoo nga masubayon sa 
doktrina sa Bibliya.  Ang sistema nga pagsulay, mga inhustisya ug mga panagbingkil sa 
awtoridad, nagahagit sa unsang paagiha ang magtotoo nagasulbad sa mga problema 
nga naggumikan sa pagtrabaho sulud sa usa ka organisasyon. Ang kalit-nga-kalisdanan 
nga pagsulay, pagsinati og personal, masaysayon, o nasudnong kalit-nga-kalisdanan, 
nagakinahanglan sa magtotoo sa pag-agwanta sa kakugang ug sa pagpabilin pagbalansi 
para sa paghimo og desisyon ubus sa kinakusgang pamugus.      
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kaugalingon.  Sa dihang ang imong espirituhanong kinabuhi 
nagauna sa mga sirkumstansiya, ikaw magdala sa kalipay 
sa Dios uban kanimo isip usa ka makanunayong kauban.  
Ang imong divine nga suludnong kalipay ug espirituhanong 
pagkahamtong magbuntog sa bisan unsa nga tawhanong 
pagkawalaykalipay o makahahadlok nga mga sitwasyon 
(Santiago 1:2) ug maghimo sa usa ka dako-kaayong kapa-
sidad para sa kinabuhi. Walay hugpong sa mga sirkumstansiya 
nga makapildi kanimo.

Ang kinatas-an diha sa espirituhanong pagkahamtong 
mao ang okupasyon uban sa persona ni Jesu-Kristo.  Kini 
mao ang “gihabogon” sa imong espirituhanong kinabuhi (Mga 
Taga-Efeso 3:18).  Sa dihang ikaw sa hilabihan maghigugma 
ug magrespeto sa usa ka tawo, ikaw mag-ugmad og usa 
ka gipunting nga mainitong-pagbati para nianang tawhana.  
Sa ingon usab, sa dihang ikaw magtubo sa pagsabut ug 
paghigugma ni Ginoong Jesu-Kristo, ang imong atensiyon 
nagatapot diha Kaniya; Siya maoy imong giawat nga tawo, ang 
hinungdanon-kaayo nga sundanan para sa imong kinabuhi.  
Ang Ginoo mamahimo nga imong labing-suud nga kauban, 
nag-impluwensiya sa imong matag hunahuna ug aksiyon.  
Ikaw magpokus takna sa takna diha Kaniya.  Tungud kay 
ang imong espirituhanong kinabuhi karon nagaagad diha sa 
pagdasig lamang gikan ni Kristo, ikaw mag-undang sa pag-
agad diha sa katawhan para sa gugma, kalipay, tabang, o 
suportar.  Ikaw karon maoy sa espirituhanon mapadayonon-
sa-kaugalingon.  Walay pag-antos, katalagman, kakugang, o 
kabug-at ang makapugus-pagsulud diha sa imong kalag ug 
makapangitngit sa nagpatin-aw nga presensiya ni Ginoong 
Jesu-Kristo.

ANG IKAUPAT NGA DIMENSIYON

Ang ikaupat nga dimensiyon, (bathos), “giladmon,” na-
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garepresentar sa porpolyo sa dimakitang mga bahandi 
nga gisangkap pinaagi sa gugma sa Dios sa eternidad nga 
milabay para kanimo sa paghimaya sa Dios sa panahon.60 
Gikan sa giladmon sa katigayunan sa Iyang gugma, ang 
Dios mitugyan kanimo sa Iyang gahum pinaagi sa ahensiya 
sa Balaang Espiritu aron sa pagtuman sa Iyang plano.

O, ang giladmon sa katigayunan pulos sa kaa-
lam ug kahibalo sa Dios!  (Mga Taga-Roma 
11:33a, mga italiko gidugang)

   
Ako maggamit sa termino nga porpolyo sa dimakitang 

mga bahandi, usa ka pinansiyal nga kaamgiran, sa paghu-
lagway sa pagsangkap sa Dios sa eternidad nga milabay 
alang sa matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo.  
Porpolyo nagasugyot sa mga katigayunan, sa mga kamatu-
uran sa pagpanag-iya ug mga bahandi sa usa ka tigpamuhu-
nan—ang dimakitang mga bahandi nga ang Dios nga Ama-
han mibutang diha sa escrow para sa matag myembro sa 
Iyang harianong pamilya sa wala pa ang pagbuhat. Kini 
mao ang “mga katigayunan sa Iyang grasya” ug maglakip sa 
“matag espirituhanong panalangin diha sa langitnong mga 
dapit” (Mga Taga-Efeso 1:3, 7; 2:7). Tanang mga magtotoo 
adunay espirituhanong mga kamatuuran sa pagpanag-iya 
ug dimakitang mga bahandi nga magpahingangha sa imahi-
nasyon. Ang porpolyo sa dimakitang mga bahandi sa mag-
totoo maoy gilangkub sa nag-una, ikaduha, ug ginsakupan 
nga mga bahandi.

  

60. Ang konsepto sa porpolyo sa dimakitang mga bahandi maoy giugmad og dugang 
pa diha sa Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 151-95.
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Nag-unang mga Bahandi.  Kini nga mga bahandi magsulud 
og duha ka mga kategoriya: escrow nga mga panalangin para 
sa panahon ug eternidad, ug ang mga bahandi sa pagpili ug 
unang-destinasyon.  Escrow nga mga panalangin para sa 
panahon, gideposito para sa matag magtotoo sa eternidad 
nga milabay, maglabaw kaayo sa matag-adlaw nga lohistika 
nga mga panalangin.  Ang Dios nagasangkap sa lohistika 
nga grasya, sama sa pagkaon, silonganan, ug mga sinina, sa 
kanunay ug sa dikondisyonal ngadto sa matag magtotoo—
positibo o negatibo, mananaog o napildi (Mateo 6:25-34; Mga 
Taga-Filipos 4:19).  Ang escrow nga mga panalangin para sa 
panahon, samtang gitagana para sa tanang mga magtotoo, 
maoy iapod-apod lamang kanila kinsa maoy mga mananaog, 
kanila kinsa magkab-ot sa espirituhanong pagkahamtong.  
Kining “masdakong grasya” nga mga panalangin (Santiago 
4:6) maoy talagsaon kaayo nga ang matag tagadawat 
kinahanglang maghuput sa usa ka hamtong nga kapasidad 
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gikan sa labing-daghan nga doktrina sa Bibliya diha sa kalag 
alang sa pagtamud sa hingpit ug pagbenepisyo gikan kanila.  
Ang mga panig-ingnan sa escrow nga mga panalangin para 
sa panahon maglakip sa usa ka tinguha para sa kamatuuran, 
gugma para sa Dios, kalig-on sa karakter, makapatagad 
nga kalig-on, paglahutay, pangpadasig, buylo, kalipay, ug 
malagmit katigayunan, promosyon, ug kalampusan. 

Kining escrow nga mga panalangin para sa panahon 
maoy unya mausab ngadto sa labawng-dako nga bili paingon 
sa waykatapusang mga ganti o mga korona—escrow nga 
mga panalangin para sa eternidad (Mga Taga-Filipos 4:1; 2 
Timoteo 4:7-8; Santiago 1:12; 1 Pedro 5:4; Pinadayag 2:10).  
Ang Ginoong Jesu-Kristo moganti niining mga korona para 
sa eternidad ngadto sa mananaog nga mga magtotoo didto 
sa Iyang paghukum o bema nga lingkoranan61 nga mahitabo 
diha-dayon human sa Pagsakgaw sa Simbahan (1 Mga 
Taga-Corinto 4:5; 2 Mga Taga-Corinto 5:10).62 

61. Ang Griyegong termino nga bema, sa literal nagkahulugan og “usa ka ang-ang,” 
nagahulagway sa usa ka lingkoranan o gipasaka nga plataporma diin ang usa ka 
maghuhukum nagalingkod sa paghusay sa usa ka kaso; ang “lingkoranan sa paghukum” 
sa Mateo 27:19; Juan 19:13; ug Mga Buhat 18:12, 16.  Ang bema maoy gigamit diha sa 
pipila ka nagkalainlaing mga lugar sa paghatag-bili niadtong karaan nga kalibutan.

1. Sa hukmanan: Si Pilato misaka sa bema, usa ka madaladala nga tribunal 
atubangan sa palasyo didto sa dapit nga gitawag og Gabbatha sa pagpahamtang 
sa pagsilot ni Jesus (Juan 19:13-16).

2. Sundalonhon: Ang mga Romano, sumala sa ilang talagsaon nga sundalonhong 
sistema, magpahimutang og usa ka bantawan nga diin ang hepe-komandante 
magganti sa mga dekorasyon sa maisog nga mga sundalo human sa usa ka 
kampanya, usa ka gubat, o bisan sa usa ka gerra.

3. Atletikanhon: Ang mga Griyego migamit sa usa ka plataporma hain ang usa ka 
maghuhukum o reperi milingkod atol sa Olympic o Isthmus nga mga dula ug diin 
ang mga mananaog sa atletikanhon nga mga bangga midawat sa ilang mga ganti.  
Sa karaang Greece, ang usa ka gipataas nga plataporma gipahimutang diha sa 
tibuuk Pythian, Olympic, Isthmian, ug Nemean nga mga dula diin ang mga opisyal 
milingkod sa paghukum ug pagganti sa mga pasundayag sa mga atleta.

62. Ang Pagsakgaw sa Simbahan mao ang pagkabanhaw sa tanang Kapanahonan 
sa Simbahan nga mga magtotoo gikan sa kalibutan, buhi ug patay, sa pagtagbo sa 
Ginoo sa kahanginan diha-dayon sa wala pa ang sinugdanan sa Kalisdanan.  Ang 
pagkabanhaw nga lawas sa magtotoo maoy sama ra gayud niadtong nabanhaw nga 
Kristo: nahimaya, waykatapusan, dimadunot, dili sa unud ug dugo (Mga Taga-Filipos 
3:21; 1 Juan 3:2). 
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Ang pagpang-apod-apod sa escrow nga mga panalangin 
pulos sa panahon ug eternidad nagaagad diha sa pagtuman 
sa magtotoo sa espirituhanong kinabuhi. Kining una-nga-
kondisyon para sa pagdawat niining mga panalangin naga-
drama sa tinguha sa Dios para sa Kapanahonan sa Simba-
han nga magtotoo dinhi sa kalibutan: magkat-on sa doktrina 
sa Bibliya, mag-angkon sa espirituhanong buylo, magkab-ot 
sa pagkahamtong, ug pinaagi niana mag-abut sa paghigug-
ma sa Dios ug “maghimaya sa Dios diha sa imong lawas” (1 
Mga Taga-Corinto 6:20).

Ang ikaduhang kategoriya sa nag-unang mga bahandi 
maoy madawat pinaagi sa pagpili ug unang-destinasyon 
ingon nga gidekrito sa Dios nga Amahan didto sa eternidad 
nga milabay para sa matag Kapanahonan sa Simbahan nga 
magtotoo. Pagpili mao ang ekspresyon sa kinalabwang-
kamandoan sa Dios mahatungud sa Iyang pagbuut para 
kanimo—Iyang labing-taas ug labing-maayo, ang labing-
dakong escrow nga mga panalangin nga posible. Ang 
Dios nagapahayag sa Iyang pagbuut pinaagi sa parehong 
pribilihiyo ug parehong oportunidad nga nagpahimo kanimo 
sa pagtuman sa Iyang plano. Ubus sa pagpili, parehong 
pribilihiyo mao ang imong harianon nga pagkapari pinaagi 
niini ikaw magrepresentar sa imong-kaugalingon ngadto sa 
Dios, ug parehong oportunidad mao ang dilimitadong lohistika 
nga grasyang suportar ug panalangin nga ikaw magdawat sa 
katibuk-an sa imong tibuuk-kinabuhi.

Unang-destinasyon maoy labawng-kamandoan nga pag-
sangkap sa Dios para kanimo; tanan niini nagakinahanglan 
kanimo sa pagtuman sa Iyang pagbuut ug sa paghimo sa Iyang 
plano aron sa pagdawat sa imong escrow nga mga pana-
langin.  Parehong pribilihiyo ubus sa unang-destinasyon maoy 
imong paghiusa uban ni Jesu-Kristo nga natuman pinaagi sa 
bawtismo sa Balaang Espiritu diha sa kaluwasan, diin ikaw 
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mahimong usa ka myembro sa Lawas ni Kristo63 ug usa ka 
kaubang-manununod ni Kristo diha sa tanan nga Siya mao 
ug anaa. Parehong oportunidad nagalakip sa mga bahandi 
sa imong espirituhanong kinabuhi nga gikinahanglan sa 
pagkab-ot sa espirituhanong pagkahamtong ug paghimaya 
sa Dios. Pagpili ug unang-destinasyon ang magsangkap 
sa kahibulungang mga panalangin para kanimo itaas ug 
labaw sa bisan-unsa nga ikaw sukad makahanduraw o 
makahunahuna. Sa dungan sila magpakita nga ang Dios 
nagaamuma kanimo ug nagahigugma kanimo diha sa usa 
ka matahum nga paagi.

Usab kita nakakuha og usa ka panulundon [es-
crow nga mga panalangin], nga unang-nadestino 
sumala sa Iyang katuyoan kinsa nagabuhat sa 
tanang mga butang subay sa tambag sa Iyang 
pagbuut.  (Mga Taga-Efeso 1:11)        

Ikaduhang mga Bahandi.  Kini nga mga bahandi maoy 
mga bintaha nga bugtong ang nag-abanteng magtotoo 
nagasinati diha sa iyang matag-adlaw nga kinabuhi.  Sila dili 
ikaduha diha sa pagkaimportante o kalidad; sila maoy mga 
panalangin gikan sa Dios maingon ka siguro sa nag-unang 
mga bahandi, apan sa yano magsunud sa nag-unang mga 
bahandi diha sa han-ay nga ang tawo makasabut kanila.  Ang 
tulo ka mga kategoriya sa ikaduhang mga bahandi mao ang 
kabubut-on, produksiyon, ug wamahitakus nga pag-antos.

Ang kinabubut-ong bahandi diha sa porpolyo sa tino 
nagakauyon sa positibong kabubut-on.  Ang isyu diha 

63. Ang Lawas ni Kristo maoy usa ka representante nga katangdian ngadto sa 
tawhanong lawas hain ang unibersal nga Simbahan sa kalibutan, ang harianong 
pamilya sa Dios, maoy gihinganlan isip usa ka tinukod nga katibuk-an nga may lainlain 
nga espirituhanong mga gasa ug mga kalihukan apan uban sa usa ka komon nga plano, 
tumong, ug tinguha (Mga Taga-Roma 12:4-5; 1 Mga Taga-Corinto 12:12-27; Mga Taga-
Efeso 4:12).
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sa pagtuman sa pagbuut sa Dios ug plano mao ang pag-
abante ngadto sa espirituhanong pagkahamtong.  Kini 
nagakinahanglan sa positibong kabubut-on ug makanunayon 
ug daghan nga maayong mga desisyon nga gihimo adlaw-
adlaw gikan sa usa ka posisyon sa kalig-on.  Ang positibong 
kabubut-on maoy usa ka aktibong tinguha sa paghibalo sa 
Dios.  Ang daghan pa nga doktrina sa Bibliya ang usa ka 
magtotoo nagahibalo, masdako ang iyang pakisayran sa 
pangisip para sa pagsabut sa dugang nga doktrina.  Sa matag 
ang-ang sa pagkat-on, pagpalandong diha, ug paggamit sa 
Pulong sa Dios, siya nagasangkap sa positibong kabubut-
on, apan ang Dios nga Balaang Espiritu nagasangkap 
sa dimakitang gahum—ang espirituhanong IQ—para sa 
pagsabut, pagtuhup, ug paggamit sa doktrina sa Bibliya.  
Ang natigum nga maayong mga desisyon magresulta diha 
sa magtotoo nga mahimong usa ka mananaog ug ang 
tagadawat sa escrow nga mga panalangin para sa panahon.

Ang produksiyon nga bahandi maykalabutan sa Kris-
tohanong serbisyo.  Isip usa ka resulta sa espirituhanong 
pag-uswag, ang magtotoo nagasugod sa pag-usab sa iyang 
panghunahuna, nga nagadeterminar, nagadasig, ug nagaim-
pluwensiya sa iyang pamatasan ug mga aksiyon.  Samtang 
siya nagaugmad og divine nga panglantaw, ang magtotoo sa 
minatarong nadasig sa paghimo sa usa ka butang para sa 
Ginoo. Ang matuud nga Kristohanong serbisyo maoy usa ka 
pribilihiyo, usa ka bahandi nga naangkon isip usa ka resulta 
sa matinumanong pagsubay ngadto sa plano sa Dios.  Ang 
makanunayon nga positibong kabubut-on diha sa espiritu-
hanong pagtubo mamahimo nga espirituhanong buylo. Ang 
Kristohanong serbisyo maoy usa ka ekspresyon niini nga es-
pirituhanong buylo. Kini nga serbisyo, nga matuman lamang 
pinaagi sa gahum sa pagpuno sa Balaang Espiritu, maoy 
kabahin sa ‘paglakaw,’ o pagpuyo sa Kristohanong paagi sa 
kinabuhi.  Kini dili lamang usa ka dayag, makitang kalihu-
kan, apan ang dimakitang pag-abante sa nagkahamtong nga 
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magtotoo latas sa mga hugna sa espirituhanong pagtubo.
Ang wamahitakus nga pag-antos nga bahandi diha sa 

porpolyo sa magtotoo maoy pag-antos para sa panalangin.64 
Ang Dios nagagamit og wamahitakus nga pag-antos isip 
usa ka paagi sa panalangin sa espirituhanong hingkod nga 
magtotoo.  Diha sa Iyang katingalahan nga grasya, ang 
Dios midesinyo og mga kabug-at para sa matag hugna sa 
pag-abante sa usa ka magtotoo diha sa espirituhanong pag-
kahingkod. Ang tinguha mao ang gipatulin nga espirituha-
nong pagtubo.  Ang Dios nagagamit sa hustong matang ug 
ang-ang sa pag-antos sa pag-inat sa magtotoo labaw sa 
iyang tawhanong mga kahinguhaan, nagpugus kaniya sa 
pagsalig sa hingpit diha sa grasya sa Dios.  Kining wama-
hitakus nga pag-antos maoy gidesinyo sa pagtudlo sa kai-
goan-sa-tanan sa Dios ug pagpuli sa waypulus nga kompi-
yansa sa Kristohanon diha sa tawhanong mga kahinguhaan 
pinaagi sa midako nga kompiyansa diha sa Dios. Ang ka-
sakit tinuud, apan sa kanunay ang katuyoan mao ang pana-
langin.  Sa pagkatinuud, sa eternidad nga milabay ang Dios 
sa maloloy-on milakip sa wamahitakus nga pag-antos diha 
sa nag-abanteng porpolyo sa magtotoo.  Kining pag-antos 
para sa panalangin maoy gikinahanglan sa pagpakusog sa 
paggamit sa magtotoo sa tanan nga laing mga bahandi diha 
sa iyang porpolyo.

Ginsakupang mga Bahandi.  Dugang pa sa nag-una ug 
ikaduha nga mga bahandi diha sa porpolyo sa Kristohanon, 
usa ka ikatulong kategoriya nagalambigit sa tagsatagsa ka 
magtotoo ngadto sa usa ka organisasyon o grupo sa mga 
magtotoo diin siya nagakaput sa usa ka importanteng papel.  
Kini mao ang kategoriya sa mga bahandi nga maykalabutan 
sa espirituhanong mga gasa.  Ang matag Kapanahonan 

64. Thieme, Christian Suffering, 62-67.
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sa Simbahan nga magtotoo nagahuput sa labing minos 
usa ka espirituhanong gasa nga ang Dios nga Balaang 
Espiritu sa labawng-kamandoan nagahatag diha sa takna sa 
kaluwasan (1 Mga Taga-Corinto 12:11; Mga Hebreohanon 
2:4). Sa hingpit lahi kay sa tawhanong merito, abilidad, o 
talento, ang espirituhanong mga gasa maglihok lamang 
diha sa divine nga gahum, dili diha sa tawhanong enerhiya; 
apan, ang espirituhanong gasa nagapabiling wakapahimusli 
hangtod ang magtotoo nagasugod sa pagtubo.  Sa dihang 
siya nagakab-ot sa espirituhanong pagkahingkod, ang iyang 
gasa nagalihok sa hingpit ug sa epektibo, bisan pa kon siya 
wamahibalo nga ang iyang mga kalihukan maglakip sa usa 
ka espirituhanong gasa.

Ang porpolyo sa dimakitang mga bahandi para sa 
Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo, “ang halawum 
nga mga butang sa Dios,” nagamantala sa paagi sa kinabuhi 
nga ang Dios nagadahum sa Kristohanon tungud sa iyang 
gibayaw nga posisyon diha sa paghiusa uban ni Kristo.  Kini 
mao ang panulundon sa magtotoo para sa panahon ug 
eternidad.

“Mga butang nga walay mata ang nakakita 
ug walay dalunggan ang nakadungog, 

Ug walay hunahuna ang nakasabut, 
Tanan nga ang Dios miandam para sa 

atong benepisyo para kanila kinsa 
maghigugma Kaniya.” 

Apan para sa atong benepisyo ang Dios 
mipadayag kanila ngari kanato pinaagi sa 
ahensiya sa Balaang Espiritu; kay ang Espiritu 
nagaimbestigar sa tanang mga butang, bisan pa 
sa halawum nga mga butang sa Dios.  (1 Mga 
Taga-Corinto 2:9-10, gikorihiang paghubad)

     
Bugtong pinaagi sa paggamit sa tanan nga dimakitang mga 
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bahandi, ang doktrina diha sa dagayday sa pagkahibalo 
plas ang buylo nga migumikan sa ligdong nga gugma, ang 
magtotoo makakab-ot sa kinatas-ang kahimtang sa pleroma, 
“ang pagkahingpit sa Dios,” ug makadawat sa temporal 
ug waykatapusang mga ganti nga gigahin ngadto kaniya 
diha sa plano sa Dios.  Para sa waykaikag o masuklanon 
nga magtotoo, ang alternatibo sa paggamit sa porpolyo sa 
dimakitang mga bahandi mao ang divine nga disiplina, nga 
mao ang sangputanan sa iyang negatibong kabubut-on.

PLEROMA: ANG TINGUHA 
SA WAYKAPAREHAS NGA 
ESPIRITUHANONG KINABUHI

Ug sa paghibalo sa gugma ni Kristo nga 
nagalabaw sa kahibalo, nga kamo mahimong 
mapuno sa tanang pagkahingpit [pleroma] sa 
Dios.  (Mga Taga-Efeso 3:19)   

Ang Griyegong pulong pleroma, gihubad og “ang pagka-
hingpit” sa Dios, mao ang resulta sa pagsabut ug paggamit 
sa upat ka mga dimensiyon sa espirituhanong kinabuhi. 
Pleroma mao ang taas nga kahibalo sa espirituhanong 
pagkahamtong diin ang mananaog nga magtotoo giokupar 
sa persona ni Jesu-Kristo. Siya karon nagapahimulus sa 
labing-taas nga posibleng kalihukan sa espirituhanong 
kinabuhi.  Diha sa pleroma nga kahimtang, siya nagadawat 
sa kinatas-ang escrow nga mga panalangin ug nagahimaya 
sa Dios diha sa iyang lawas (1 Mga Taga-Corinto 6:20b).
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Ang Dios mihatag sa usa ka tin-aw nga tinguha para 
sa Kapanahonan sa Simbahan: “Sa paghibalo sa gugma 
ni Kristo nga nagalabaw sa kahibalo.” Bugtong pinaagi sa 
pagsilsil sa doktrina sa Bibliya ug pag-abante ngadto sa taas 
nga kahibalo ikaw makaugmad og kapasidad sa paghigugma 
sa tinuud sa Dios. Sa higayon nga kini matuman, ikaw 
makagamit niana nga kapasidad sa pagbalos sa gugma 
nga ang Dios mipakita kanimo.  Sa dihang ikaw magkab-
ot sa pleroma nga kahimtang, ikaw magtuman sa Iyang 
katuyoan—aron “mapuno sa tanang pagkahingpit sa Dios.”

Ang kapasidad para sa paghigugma sa Dios wala na-
gagikan sa emosyonal nga mga timailhan sa kamapasala-
maton, apan pinaagi sa paggamit sa mga mekanika sa 
espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa pagpuno sa Balaang 
Espiritu, ug pinaagi sa usa ka sistema sa paghunahuna 
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sa doktrina sa Bibliya. Ang gugma para sa Dios nagala-
kip og kamapasalamaton, apan ang kamapasalamaton dili 
kinahanglan nagapasabut og gugma para sa Dios. Ang 
kapasidad para sa paghigugma sa Dios maoy pinasikad diha 
sa kahibalo sa doktrina imbis nga diha sa emosyon.  Adunay 
usa ka kalainan tali sa pagbati nga mapasalamaton, nga maoy 
usa ka lumalabay nga emosyon, ug pagka mapasalamaton, 
nga maoy usa ka makanunayong panghunahuna sa 
pagtamud ug pagpasalamat gikan sa pag-abante diha sa 
espirituhanong kinabuhi (Mga Taga-Colosas 1:10b-12; 2:7; 1 
Mga Taga-Tesalonica 5:18).

Sa dihang ikaw maghigugma sa Dios lamang ikaw 
makagamit sa dipersonal nga gugma ngadto sa tanang 
katawhan. Uban sa personal nga gugma para sa Dios ug 
dipersonal nga gugma para sa tanang katawhan, ikaw mag-
ambit sa kalipay sa Dios, “ang kalinaw [pagkatagbaw] sa 
Dios, nga nagalabaw sa tanang pagsabut” (Mga Taga-Filipos 
4:7).  Ikaw magtuman sa imong kaugalingong personal nga 
kasigurohan sa dadangatan diha sa plano sa Dios.  Diha 
niining pleroma nga kahimtang, ikaw giokupar ni Kristo ug 
makahimaya Kaniya ngadto sa kinatas-an.

Karon ngadto Kaniya kinsa makahimo sa pag-
buhat sa hilabihan kaabunda labaw sa tanan 
nga kita mangayo o maghunahuna, sumala 
sa gahum nga nagalihok sulud kanato, ngadto 
Kaniya ang himaya diha sa simbahan ug diha ni 
Kristo Jesus ngadto sa tanang mga henerasyon 
hangtod sa kahangturan. Amen.  (Mga Taga-
Efeso 3:20-21)   

        
Ang Kapanahonan sa Simbahan mao ang bugtong dis-

pensasyon sa “pagkahingpit [pleroma] sa Dios.” Matag mag-
totoo niini nga dispensasyon adunay mga benepisyo nga 

100 ANG DIMAPAKYAS NGA GUGMA SA DIOS



labaw kaayo kanila sa bisan-unsa nga laing dispensasyon, 
milabay o umaabot.  Ang matag magtotoo karon adunay da-
kong pribilihiyo ug oportunidad sa pagpuyo sa espirituha-
nong kinabuhi nga waykaparehas diha sa tibuuk tawhanong 
kasaysayan.

Parehong mga Benepisyo sa Waykaparehas nga 
Espirituhanong Kinabuhi

Gikan sa takna sa kaluwasan ngadto sa takna sa pagka-
banhaw, ang integridad, dimapakyas nga gugma, ug grasya 
sa Dios magsangkap sa upat ka parehong mga benepisyo 
para sa Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo.  Kining 
pareho nga mga benepisyo sa managsama maoy gisangkap 
sa tanang mga magtotoo diha sa kaluwasan, diha sa matag 
higayon sa rebound, diha sa pisiko nga kamatayon, ug diha 
sa Pagsakgaw sa Simbahan.  Samtang ang mga magtotoo 
lagmit anaa sa lainlaing mga hugna sa espirituhanong pagtu-
bo, gikan sa espirituhanong pagkabata ngadto sa pleroma, 
silang tanan hinunoa magdawat sa eksaktong pareha nga 
mga benepisyo gikan sa Dios.

ANG UNANG PAREHO NGA BENEPISYO

Sa takna nga ikaw magpahayag og pagtoo diha ni Kristo, 
ikaw magdawat sa katloag-siyam ka dimabakwi nga mga 
absoluto plas usa ka mabakwi nga absoluto, ang unang 
pareho nga benepisyo.65 Kini nga benepisyo nagalakip 
og daghang mga doktrina ug nagasulud sa tanang mga 
pribilihiyo nga gisangkap sa Dios nga Amahan para sa matag 

65. Para sa kompletong listahan sa katloag-siyam ka dimabakwi nga mga absoluto 
ug ang usa ka mabakwi nga absoluto, tan-awa sa Thieme, Ang Plano sa Dios (2017), 
Pakapin sa Basahon.
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Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo.
Ang kwarenta ka mga absoluto nga ikaw magdawat diha 

sa takna sa kaluwasan maghubit sa imong una nga parehong 
benepisyo.  Daghan niining mga absoluto maoy waykapa-
rehas ngadto sa Kapanahonan sa Simbahan: pananglitan, 
ang pagselyo sa imong ngalan diha sa Libro sa Kinabuhi; 
ang bawtismo sa Balaang Espiritu nga nagabutang kanimo 
diha sa paghiusa uban ni Kristo; ang pagpuyo sa Dios nga 
Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Balaang Espiritu; ang 
harianong pagkapari sa matag magtotoo; ug usa ka espiritu-
hanong gasa.

Sa takna nga ikaw magtoo diha ni Kristo, ang Dios nga 
Balaang Espiritu nagaabli sa Libro sa Kinabuhi ug nagapatik 
sa Iyang selyo, Iyang pirma, tupad sa imong ngalan, nagga-
rantiya nga ang imong ngalan dili gayud matangtang. Kini 
maoy imong pasaporte sa langit. Ang pagselyo pinaagi sa 
Balaang Espiritu nagagarantiya nga ikaw adunay waykata-
pusang kinabuhi (2 Mga Taga-Corinto 1:21-22; Mga Taga-
Efeso 1:13), nga ikaw dili mawad-an sa imong kaluwasan 
waysapayan sa bisan-unsang sala o pagkapakyas, ug na-
gagarantiya sa imong porpolyo sa dimakitang mga bahan-
di. Wala kay o tanang mga gahum sa impiyerno mahimo sa 
pagwagtang sa garantiya sa Balaang Espiritu. Walay ma-
kaguba sa unsay gihimo sa Dios. Ang Balaang Espiritu usab 
miselyo kanimo ngadto sa adlaw sa katubsanan, kana mao, 
ngadto sa adlaw sa pagkabanhaw sa Simbahan (Mga Taga-
Efeso 4:30).

Pinaagi sa bawtismo sa Balaang Espiritu, ang tanang 
Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo maoy nahiusa 
ngadto sa “usa ka lawas” ni Kristo ug naporma ngadto sa 
harianong pamilya sa Dios.66  

66. Ang harianong pamilya sa Dios maoy usa ka dibibliyanhon, sa pamilya nga termino 
para sa katilingbanong lawas sa Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo kinsa 
maykalabutan sa harianong kaliwatan sa Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo, Jesu-
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Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan 
nabawtismohan [baptizo]67 ngadto sa usa ka la-
was [ang Lawas ni Kristo, ang Simbahan, ang 
harianong pamilya], maskin mga Hudiyo o mga 
Griyego, maskin mga ulipon o gawasnon, ug ki-
tang tanan mihimo sa pag-inom sa usa ka Espi-
ritu.  (1 Mga Taga-Corinto 12:13)

  
Walay mga kalainan ang anaa diha sa harianong pamilya sa 
Dios (Mga Taga-Galacia 3:26-28).  Ang bawtismo sa Espiritu 
nagahatag sa matag magtotoo waysapayan sa kaliwat, henero, 
kaalam, kultura, personalidad, o kahimtang sa kinabuhi sa 
usa ka parehong pribilihiyo ug parehong oportunidad sa 
paggamit sa iyang-kaugalingon sa waykaparehas nga mga 
absoluto para sa pagpuyo sa espirituhanong kinabuhi.

Walay Hudiyo ni Griyego, walay ulipon ni ga-
wasnong tawo, walay lalaki ni babaye; kay ka-
mong tanan usa ra diha ni Kristo Jesus.  (Mga 
Taga-Galacia 3:28)

Ang bawtismo sa Balaang Espiritu mao ang paagi sa pag-
buak sa gahum sa sala diha sa imong kinabuhi. Ang imong 
“karaang kaugalingon,” nga mao ang kinaiyang makasa-sala, 
“maoy gilansang uban Kaniya”; tungud niini, kamo sa posisyon 

Kristo, pinaagi sa pagkahimugso-pag-usab ug paghiusa uban Kaniya (Mga Taga-Efeso 
1:22-23; 1 Timoteo 6:15; 1 Pedro 2:9).  Tan-awa sa Thieme, Follow the Colors (2002), 
Pakapin sa Basahon A; Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 101-04; The Integrity of 
God, 226-35.
67. Ang baptizo nagakahulugan og “sa pagtunlub, sa paglunod.” Kini nga pulong 
maoy gigamit sa karaang Griyego nga mga magbabalak, mga dramatista, ug mga 
magsasaysay sa pagtimaan og ilhanan sa usa ka butang diha sa lain aron nga ang 
kinaiya, o karakteristiko, sa unang butang mausab.  Ang bawtismo sa Espiritu nagaila 
sa matag magtotoo pinaagi sa persona ni Jesu-Kristo ug nagaresulta diha sa usa ka 
kausaban sa espirituhanong kahimtang nga gipahimo pinaagi sa pagkahimugso-pag-
usab.  Tan-awa sa Thieme, Mga Dila (2017), 44-53. 
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“dili na… mga ulipon sa sala” (Mga Taga-Roma 6:3-6).68

Sa dihang ikaw napuno sa Balaang Espiritu, ikaw gi-
panalipdan gikan sa panglupig sa kinaiyang makasasala, 
ug ikaw makalakaw diha sa “kabag-ohan sa kinabuhi,” usa 
ka espirituhanong paagi sa kinabuhi sa hingpit nga nagsalig 
diha sa grasya sa Dios (Mga Taga-Roma 6:4).  Kini wala 
nagakahulugan nga ikaw karon waysala sa kinabuhi.  Ikaw 
sa gihapon adunay usa ka kinaiyang makasasala ug sa gi-
hapon magtahan ngadto sa tentasyon sa sala.  Apan sam-
tang ikaw maggamit sa rebound, mag-abante, ug magpa-
bilin sa pagpuno sa Balaang Espiritu para sa mastaas nga 
mga gidugayon sa panahon, ang personal nga pagpakasala 
nagakunhod.

Ang unibersal nga pagpuyo sa mga lawas sa tanang mga 
magtotoo sa tulo ka mga myembro sa Trinidad usab maoy 
waykaparehas niini nga dispensasyon.69  Ang matag myem-
bro sa Trinidad adunay usa ka katuyoan para sa pagpuyo.  
Ang pagpuyo sa Amahan maykalabutan sa katumanan sa 
Iyang plano para sa Kapanahonan sa Simbahan (Mga Taga-
Efeso 1:3, 6, 12).  Ang Amahan mao ang tagmugna sa imong 

68. Kini nagapasabut ngadto sa doktrina sa posisyonal nga kamatuuran.  Ang posisyonal 
nga kamatuuran mao ang absolutong kahimtang sa magtotoo kinsa mamahimong 
nailhan uban ni Kristo diha sa takna sa kaluwasan.  Ang posisyonal nga kamatuuran 
nagamugna sa usa ka bag-ong binuhat ni Kristo (2 Mga Taga-Corinto 5:17) ug nagalakip 
sa konsepto sa bawtismo sa Balaang Espiritu nga nagabutang sa magtotoo diha sa 
paghiusa uban ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 12:13).  Ang posisyonal nga kamatuuran 
nagaresulta diha sa waykatapusang kinabuhi ug giimpyut nga pagkamatarong sa Dios 
ngadto sa matag magtotoo.  Kini dili sa kasinatian, dili kabahin sa Kristohanong paagi 
sa kinabuhi.
 Ang posisyonal nga kamatuuran adunay duha ka mga kategoriya: mabalikon ug 
karon.  Ang mabalikong posisyonal nga kamatuuran nagaila sa magtotoo uban ni Kristo 
diha sa Iyang espirituhanong kamatayon, sa pisiko nga kamatayon, ug paglubong 
aron nga ang pagmando ni Satanas ug ang kinalabwang-kamandoan sa kinaiyang 
makasasala mabugto (Mga Taga-Roma 6:4-14).  Ang karon nga posisyonal nga 
kamatuuran nagaila sa magtotoo uban ni Kristo diha sa Iyang pagkabanhaw, pagsaka, 
ug sesyon ingon nga Siya karon milingkod sa toong kamut sa Amahan, ug mao ang 
pagsangkap para sa magtotoo sa usa ka bag-ong espirituhanon nga kinabuhi uban sa 
iyang kumukuyog, potensiyal nga mga panalangin. 
69. Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 203-11.
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porpolyo sa dimakitang mga bahandi; Siya mao ang nag-
tugyan sa imong escrow nga mga panalangin para sa pana-
hon ug eternidad; Siya mao ang tigpaluyo sa waykapare-
has nga espirituhanong kinabuhi para sa Kapanahonan 
sa Simbahan. Ang pagpuyo sa Dios nga Amahan maoy 
kasigurohan, ang garantiya sa Iyang personal nga ministeryo 
para sa matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo.

Ang pagpuyo ni Kristo maoy usa ka garantiya sa pana-
langin ug oportunidad.  Ang Ginoong Jesu-Kristo mao ang 
gipadayag nga myembro sa kinaiya-sa-Dios (Juan 1:18), 
ang espesyal divine nga presensiya, o shekinah, kinsa gihi-
maya diha sa katawhan.  Ang termino nga shekinah migumi-
kan sa Hebreyo nga (shakan), “sa pagpuyo.” Isip ang maki-
tang pasundayag sa himaya sa Dios (Juan 1:14; 14:9) atol 
sa Kapanahonan sa Israel, ang wala-pa-nagpakatawo nga 
Jesu-Kristo mipuyo diha sa Tabernakulo o Templo (Exodo 
25:21-22; Levitico 26:11-12; Mga Salmo 91:1; Mga Hebreo-
hanon 9:5).70

Si Jesu-Kristo, ang Shekinah nga Himaya, karon nagapuyo 
sa lawas sa matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo 
para sa katuyoan sa pagpadan-ag sa Iyang kaugalingong hi-
maya (Juan 14:20; 17:22-23, 26; Mga Taga-Roma 8:10; Mga 
Taga-Galacia 2:20; Mga Taga-Colosas 1:27-29). Sa dihang 
ang magtotoo nagatuman sa katuyoan sa Dios pinaagi sa 
pag-abante ngadto sa espirituhanong pagkahamtong, siya 
“nabalhin ngadto sa mao rang imahen” ug nagahimaya ni 
Kristo (2 Mga Taga-Corinto 3:18).

Ang Balaang Espiritu nagapuyo sa pagsangkap og duha 

70. Ang Shekinah nga Himaya mipakita isip usa ka panganod sa adlaw o usa ka haligi 
sa kalayo sa gabii, maingon usab sa usa ka magilakong kahayag ibabaw sa arka sa 
kasabutan.  Ang presensiya sa Shekinah nga Himaya migarantiya sa saad sa Dios sa 
temporal ug waykatapusang mga panalangin ngadto sa Israel.  Tan-awa sa Thieme, Ang 
Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 204-08; usab sa R. B. Thieme III, “The Panorama of 
the Shekinah Glory” (Th.M. Thesis, Western Conservative Baptist Seminary, Portland, 
Oregon, 1987).
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ka mga garantiya: sa paghimo sa lawas sa magtotoo nga 
usa ka “templo” takus sa pagpuyo ni Kristo, ug sa pagbuhat 
og usa ka basihan sa mga operasyon para sa pagtuman sa 
plano sa Dios.  Ang pagpuyo sa Balaang Espiritu nagahimo 
niining posible para kanimo sa pagtuman sa sugo sa “pag-
himaya sa Dios diha sa imong lawas” (1 Mga Taga-Corinto 
6:19-20).

Disama sa ubang mga dispensasyon, ang matag magto-
too diha sa Kapanahonan sa Simbahan, pulos lalaki ug 
babaye, maoy usa ka pari—usa ka harianong pari (1 Pedro 
2:5; Pinadayag 1:6).  Isip usa ka harianong pari ikaw sa 
personal magrepresentar sa imong-kaugalingon atubangan 
sa Dios.

Apan kamo maoy USA KA PINILING KALIWAT [ka-
tawhan], USA KA harianong PAGKAPARI, USA KA 
BALAANG NASOD, USA KA KATAWHAN PARA SA 
KAUGALINGONG PANAG-IYA SA Dios.  (1 Pedro 
2:9a)     

Ang “balaan” nagakahulugan nga ikaw sa posisyon giba-
laan, gilain ngadto sa Dios para sa usa ka espesyal nga 
katuyoan.  Ang imong harianong pagkapari nagakahulugan 
nga ikaw gilain para sa tibuuk-panahon nga Kristohanong 
serbisyo, nga nagalakip og pagkat-on sa doktrina sa Bibliya, 
pagtuman sa waykaparehas nga espirituhanong kinabuhi, 
pagpangaliya diha sa pag-ampo, paghatag, pagsaksi.

Ikaw usab adunay usa ka tinuyo nga lugar sa serbisyo  nga 
nag-agad diha sa imong espirituhanong gasa.  Diha sa takna 
sa kaluwasan ang matag Kapanahonan sa Simbahan nga 
magtotoo nagadawat sa labing minos usa ka espirituhanong 
gasa nga gihatag sa Balaang Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 
12:11).  Unsa nga mga gasa maoy gihatag ngadto sa bisan 
kinsang mga magtotoo sa hugut maoy usa ka butang sa 
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Iyang kinalabwang-kamandoan. Ang gasa nagadeterminar 
unsaon sa magtotoo, isip usa ka harianong embahador para 
ni Kristo, nga nagasilbi atol sa iyang tibuuk-kinabuhi.71 Ang 
matag gasa nagaapil og usa ka talagsaong abilidad nga 
nagapahimo sa magtotoo sa pagbuhat sa usa ka tino nga 
serbisyo diha sa Lawas ni Kristo. Daghan sa espirituhanon 
nga mga gasa maoy gipadayag sa Kasulatan. Ang pipila may 
kalabutan sa operasyon sa lokal nga simbahan, uban gawas 
sa lokal nga simbahan (Mga Taga-Roma 12:6-8; 1 Mga Taga-
Corinto 12:4-11; Mga Taga-Efeso 4:7-12).

Walay usa maoy nasayod sa iyang espirituhanon nga gasa 
sa dihang siya naluwas.  Ang iyang gasa mahimong mailhan 
lamang isip usa ka resulta sa espirituhanong pagtubo.  Bisan 
pa kon ang gasa sa usa dili gayud mailhan, kasagaran mag-
lihok sa awtomatik diha sa espirituhanong pagkahamtong.  
Hinoon, piho nga mga gasa, nga magkinahanglan og espes-
yal nga preparasyon, kinahanglang mailhan sa dili pa sila 
mamahimong magamit. Ang usa ka pastor-magtutudlo, sa 
piho, kinahanglang batid sa daghang bibliyanhong mga hi-
lisgutan sa dili pa iyang gasa makahimo sa paglihok sa ta-
rong.  Ang ubang mga gasa, sama sa mga tabang o kalooy, 
wala magkinahanglan sa gitingub nga preparasyon labaw sa 
normal, adlaw-adlaw nga pagsulud sa doktrina.

ANG IKADUHANG PAREHO NGA BENEPISYO

Ang ikaduhang pareho nga benepisyo gikan sa dimapak-
yas nga gugma sa Dios mao ang pagsangkap para sa pagba-
wi sa usa ka mabakwi nga absoluto—ang pagpuno sa Bala-
ang Espiritu—ug ang kapasayloan sa human-sa-kaluwasan 

71. Samtang ang usa ka harianong pari nagarepresentar sa iyang-kaugalingon 
atubangan sa Dios, ang usa ka harianong embahador nagarepresentar sa wadiha nga 
Kristo atubangan sa tawo ug mga anghel.
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nga mga sala.  Sa takna nga ikaw makasala, ang pagpuno 
sa Espiritu makuha; ikaw mawad-an sa imong temporal fel-
lowship uban sa Dios ug magpuyo sa usa ka kahimtang sa 
karnalidad.  Apan, ang integridad ug dimapakyas nga gug-
ma sa Dios misangkap sa kasulbaran ngadto sa human-sa-
kaluwasan nga problema sa sala—rebound.  Sa dihang ikaw 
sa pribado maghingalan, magsitar, mag-ila sa imong mga 
sala ngadto sa Dios nga Amahan, Siya nagahimo sa mao 
ra nga butang sa matag panahon, Siya nagapasaylo.  Ang 
Dios makahimo sa pagpasaylo kanimo tungud kay ang Iyang 
pagkamatarong ug hustisya natagbaw pinaagi sa mapulihon 
nga espirituhanong kamatayon ni Kristo didto sa krus.72

72. Ang mga sala sa dimagtotoo dili gayud mapasaylo.  Apan, sila dili mao ang 
basihanan sa iyang waykatapusang pagkasinilutan.  Ang dimagtotoo maoy gisalikway 
sa Dios tungud kay ang dimagtotoo misalikway sa gugma sa Dios diha sa persona ug 
buhat ni Ginoong Jesu-Kristo. 

KAPASAYLOAN SA MGA SALA
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Sa dihang ikaw magpili sa pagpakasala ug unya ma-
pakyas sa pagrebound, ikaw dili mawad-an sa imong 
kaluwasan, apan pagadisiplinahon sa hustisya sa Dios. Ikaw 
dili makalingkawas sa bisan-unsang butang.  Walay usa 
gayud ang makahimo!

Kay siya kinsa nagahimo og sayup modawat sa 
mga sangputanan sa sayup nga siya nakahimo, 
ug kana walay pagkamapihigon. (Mga Taga-
Colosas 3:25)                     

Ang divine nga disiplina gikan sa hustisya sa Dios maoy 
usa ka pamilyanhon nga butang. Tungud kay kitang tanan 
“mga anak sa Dios” pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo 
lamang (Juan 1:12; Mga Taga-Galacia 3:26), ug ang mga 
hingtungdan sa Iyang personal nga gugma, Siya nagapakita 
sa Iyang gugma pinaagi sa pagtul-id kanato sa dihang kita 
gawas sa kahibalo.

“ALANG KANILA KANG KINSA ANG GINOO NAGA-
HIGUGMA [sa personal] SIYA NAGADISIPLINA, 

UG SIYA NAGAKASTIGO SA MATAG ANAK KANG 
KINSA SIYA NAGADAWAT.” (Mga Hebreohanon 
12:6)

Maingon nga ang mga ginikanan magdisiplina sa usa ka 
dimatumanon nga anak, busa ang Dios gikan sa Iyang di-
mapakyas nga gugma sa estriktong nagadisiplina sa matag 
masuklanon, karnal nga “anak” (Mga Proberbio 3:12; Mga 
Hebreohanon 12:7; Pinadayag 3:19).  Ang mga ginikanan 
maoy responsable para sa pagsilot sa ilang mga anak 
uban sa tinguha sa pagbansay kanila nga mahimong ham-
tong, responsable nga mga hingkod.  Ang maalam nga mga 
ginikanan nasayod nga ang lumalabay nga kasakit sa disipli-
na—gigamit diha sa kamaangayon ug gugma, dili diha sa 
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kasuko—maoy labing maayo para sa ilang mga anak kay sa 
wayhunong, kaugalingong-gimugna nga kagul-anan sa usa 
ka kinabuhi nga walay disiplina-sa-kaugalingon o respeto 
para sa awtoridad.

Sa ingon usab, ang hustisya ug dimapakyas nga gugma sa 
Dios dili magpalingkawas sa Iyang mga anak sa mga bintaha 
sa tukma nga pagbansay nga maggikan sa kasakit sa silot.  
Bisan pa og ang kahingpitan sa integridad sa Dios nagabu-
ngat og silot para sa karnalidad, ang magtotoo makasiguro 
diha sa kamatuuran nga ang personal nga gugma sa Dios 
wala gayud nagakunhod. Sa dihang ang hustisya sa Dios 
nagadisiplina kanimo, ang silot sa kanunay maoy sa gugma, 
ug gidesinyo para sa imong espirituhanon nga bintaha ug 
benepisyo: nagpadasig kanimo sa pagrebound ug pagbawi 
sa imong pag-abante diha sa espirituhanong kinabuhi.

Siya nagadisiplina kanato para sa atong kaayo-
han, nga kita makaambit sa Iyang pagkabalaan 
[pagtuman sa espirituhanong kinabuhi].  (Mga 
Hebreohanon 12:10b)

    
Ang tanang mga magtotoo adunay usa ka parehong opor-

tunidad sa pagrebound, ug sa takna nga sila maghimo sila 
magdawat sa eksaktong mao ra nga grasyang pagsangkap: 
kapasayloan sa mga sala, pagbawi sa pagpuno sa Balaang 
Espiritu, pagpahiuli sa fellowship uban sa Dios, ug pagsu-
god-pag-usab sa espirituhanong kinabuhi.

Ikaw dili makatubo diha sa espirituhanong kinabuhi pina-
agi sa gahum sa unud.  Ang Dios, tungud niini, sa maloloy-
ong misangkap sa paagi para kanimo sa pag-abante gawas 
sa bisan-unsa nga tawhanong merito, salabutan, o abilidad.  
Ang pagpuno sa Dios nga Balaang Espiritu mao ang divine 
nga gahum nga magamit sa matag Kapanahonan sa 
Simbahan nga magtotoo para sa pagtuman sa espirituhanong 
kinabuhi ug pag-abante ngadto sa taas nga kahibalo sa 
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espirituhanong pagkahamtong (Mga Taga-Galacia 5:16, 25; 
Mga Taga-Efeso 5:18).  Sa dihang ikaw napuno, nakontrol 
sa Balaang Espiritu, ikaw magduul ubus sa Iyang divine nga 
pagpanudlo para sa imong espirituhanong pag-abante.

“Apan ang Katabang [parakletos, “Tigmatuto”], 
ang Balaang Espiritu, kang kinsa ang Amahan 
mopadala diha sa Akong ngalan, Siya motudlo 
kaninyo sa tanang mga butang, ug modala sa 
inyong panumduman sa tanan nga Akong gisulti 
kaninyo.” (Juan 14:26)

 
Ang pulong “tigmatuto” nagagumikan sa ngalan sa usa ka 

tawo sa bayanihong balak ni Homer, The Odyssey. Si Men-
tor mao ang sinaligang tigtambag ni Odysseus ug ang pri-
badong-magtutudlo sa iyang anak-lalaki, Telemachus. Ang 
ngalan “Mentor” gidala ngadto sa English nga may kasa-
garang kahulugan sa “usa ka suud ug hanas nga mana-
nambag, giya, o magtutudlo.”

Isip ang Tigmatuto ngadto sa Kapanahonan sa Simba-
han nga magtotoo, ang Balaang Espiritu mao ang imong 
Katabang, mananambag, giya, ug magtutudlo (Juan 14:16-
17).  Pinaagi sa grasya nga aparato para sa panabut—
ang pagkabalhin sa akademikong kahibalo diha sa walang 
lingin nga kabahin sa kalag (gnosis), ngadto sa magamit 
nga kahibalo diha sa toong lingin nga kabahin sa kalag 
(epignosis)—ang Balaang Espiritu nagasangkap kanimo sa 
abilidad sa pagsabut, pagtuhup, ug paggamit sa doktrina.  
Siya usab nagadala ngadto sa imong panumduman sa 
doktrina nga ikaw sa kaniadto nakakat-on ug nakalimot. Siya 
nagabalhin sa tawhanong IQ ngadto sa espirituhanong IQ aron 
nga ang tanang mga magtotoo adunay parehong pribilihiyo 
ug parehong oportunidad sa pagkat-on ug paggamit sa 
doktrina sa Bibliya.

Ang tawhanong IQ maoy usa ka kahimtang-dipatas diha sa 
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tawhanong kaliwat.  Ang matag tawo adunay lainlaing pang-
hunahuna nga mga kapabilidad.  Walay usa maoy natawo 
nga may parehong kapasidad para sa panghunahuna, apan 
kadaghanan sa katawhan adunay pipila nga kapasidad para 
sa panghunahuna. Apan, ang grasya sa Dios ‘nagatupong 
sa natad-dulaanan.’ Ang kahimtang-dipatas sa tawhanong 
IQ maoy gibalhin diha sa magtotoo ngadto sa pagkapareho 
sa espirituhanong IQ—ang maloloy-on nga pagsangkap para 
sa panabut sa doktrina naangkon diha sa kaluwasan.  Ang 
espirituhanong IQ wala gayud nagaagad unsa ka malantip-
og-salabutan ang usa ka tawo diha sa tawhanong pagbulot-
an.  Walay bintaha sa pagkahenyo o kabutang-dimakatabang 
sa pagkaadunay usa ka ubus nga tawhanong IQ.  Tungud 
sa espirituhanong IQ ang matag magtotoo adunay parehong 
oportunidad ug parehong pribilihiyo sa pagsabut sa doktrina 
sa Bibliya.  Uban sa espirituhanong IQ ang matag magtotoo 
makasabut sama kadaghan sa kahibalo nga gikinahanglan 
para sa iyang pag-abante ngadto sa pagkahamtong diha sa 
plano sa Dios.

Ang imong espirituhanong IQ nagapahimo kanimo sa 
pagtuman sa waykaparehas nga espirituhanong kinabuhi sa 
Kapanahonan sa Simbahan, sa pag-abante ngadto sa taas 
nga kahibalo sa espirituhanong pagkahamtong, sa paghi-
mong naokupar ni Kristo, ug sa paghimaya sa Dios ngadto 
sa kinatas-an.

ANG IKATULONG PAREHO NGA BENEPISYO

Ang ikatulong pareho nga benepisyo sa maloloy-ong 
gisangkap pinaagi sa integridad ug dimapakyas nga gugma 
sa Dios ngadto sa tanang mga magtotoo didto sa takna sa 
kamatayon.  Diha niana nga takna ang tanang mga magtotoo 
magdawat og usa ka kasamtangan nga lawas ug magpuyo 
sa langit sa atubangan sa Ginoo (2 Mga Taga-Corinto 5:8) 
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“diha sa usa ka dapit nga walay kaguul, walay mga luha, 
walay kasakit, walay kamatayon, ang karaang mga butang 
milabay na” (Pinadayag 21:4, gikorihiang paghubad).73

Ang Dios nagabuut sa takna, paagi, ug dapit sa imong ka-
matayon. Walay makatangtang kanimo gikan niining kina-
buhia gawas sa Iyang maalam ug labawng-kamandoan nga 
desisyon. Apan, sa unsang paagiha ikaw mamatay maoy 
gideterminar pinaagi sa unsang paagiha ikaw nabuhi.  Kon 
ikaw mituman sa espirituhanong kinabuhi, ikaw mamatay 
ubus sa dikatoohang mga panalangin sa pagkamatay nga 
grasya.74 Kon ikaw magpabilin sa wayhunong nga karnalidad 
o rebersiyonismo, ikaw mosinati “sa kalala sa kamatayon” 
(1 Mga Taga-Corinto 15:56), ang silot sa “sala nga nagdala 
ngadto sa kamatayon” (1 Juan 5:16b).75

Ang imong pagkamatay nga mga takna maoy bililhon 
kaayo sa Dios tungud kay sila maoy Iyang katapusang opor-
tunidad sa pagpanghimatuud sa doktrina sa Bibliya diha sa 
imong kalag. Ang Dios nagapakita sa Iyang pagtugot pinaagi 
sa paghatag og panalangin kanimo kon ikaw mihimaya Ka-
niya diha sa anghelanong away pinaagi sa pagkab-ot sa ple-
roma nga kahimtang. Siya nagabalhin kanimo gikan sa takna 
ngadto sa eternidad sa samang paagi nga ang pagkamatay 
mamahimong labing kalma ug kahibulungang panalangin sa 
imong tibuuk kinabuhi ug ikaw maoy usa ka saksi sa grasya 
sa Dios ngadto sa tanan kinsa magpaniid sa imong kama-
tayon.  Ang Dios nagapahayag sa Iyang personal nga gugma 
bisan pa sa unsang paagiha Siya nagatawag kanimo pauli.  
Bisan kon ang usa ka magtotoo mamatay diha sa pleroma 
o espirituhanong pagkabata, siya sa gihapon nagadawat sa 

73. Ang kasamtangan nga lawas mao ang temporaryong pinuy-anan sa kalag sa 
magtotoo ug tawhanong espiritu atol sa nakataliwala nga takna tali sa pisiko nga 
kamatayon ug sa pagdawat sa pagkabanhaw nga lawas didto sa Pagsakgaw.
74. Thieme, Pagkamatay nga Grasya.
75. Thieme, Reversionism, Pakapin sa Basahon B.
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ikatulo nga parehong benepisyo.

Hamili diha sa panan-aw sa GINOO 
Mao ang kamatayon sa Iyang balaanong mga 

tawo.  (Mga Salmo 116:15)      
    

ANG IKAUPAT NGA PAREHONG BENEPISYO

Ang Pagsakgaw sa Simbahan—(exanastasis), “ang pag-
gula nga pagkabanhaw”—nagatapos sa Kapanahonan sa 
Simbahan, ug mao ang takna sa tanang Kapanahonan sa 
Simbahan nga mga magtotoo nga magdawat sa ikaupat nga 
parehong benepisyo, usa ka pagkabanhaw nga lawas para 
sa tibuuk eternidad. Ang magtotoo kinsa maoy buhi diha sa 
Pagsakgaw pagausbon gikan sa usa ka lawas sa pagka-
dunot ngadto sa usa ka lawas sa waypagkadunot: pagkama-
tay modawat sa pagkawalay-kamatayon (1 Mga Taga-Corin-
to 15:53). Kadtong kinsa maoy namatay na usab pagausbon 
“diha sa pagpilok sa mga mata” (1 Mga Taga-Corinto 15:52; 
1 Mga Taga-Tesalonica 4:14-15).  Ang kinalabwang-kaman-
doan sa Dios mideterminar na sa takna sa Pagsakgaw, apan 
walay tawo ang nahibalo sa adlaw o oras (Mateo 24:42; Mar-
kos 13:32). Ang Pagsakgaw mahitabo sa bisan-unsang tak-
na, karon o usa ka libo ka tuig gikan karon, ug sa dihang kini 
mahitabo:

Ang Ginoo Mismo mokanaog gikan sa langit 
uban sa usa ka singgit, uban ang tingog sa ar-
kanghel, ug uban ang trumpeta sa Dios; ug ang 
patay diha ni Kristo mosaka og una.  Unya kita 
kinsa maoy buhi ug magpabilin pagasakgawon 
sa dungan uban kanila didto sa kapanganuran 
sa pagtagbo sa Ginoo didto sa kahanginan, ug 
busa kita sa kanunay mouban sa Ginoo.  (1 
Mga Tesalonica 4:16b-17) 
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Ang duha ka mga kategoriya sa Kapanahonan sa Simba-
han nga mga magtotoo maoy pagabanhawon; kadtong may 
kasamtangan nga mga lawas kinsa namatay sa wala pa ang 
Pagsakgaw ug kadtong kinsa maoy buhi diha sa Pagsakgaw.  
Sa kadtong kinsa maoy buhi, pipila maoy sulud sa fellowship 
ug pipila maoy gawas sa fellowship.  Apan, diha sa takna 
sa Pagsakgaw, tanang Kapanahonan sa Simbahan nga mga 
magtotoo—patay o buhi, karnal o espirituhanon—modawat 
sa usa ka pagkabanhaw nga lawas.
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PAREHO NGA 
OPORTUNIDAD 

PARA SA

DIHA SA
TAKNA SA

MGA RESULTA SA
PAREHONG MGA 

BENEPISYO

Mga dimagtotoo
Pagtoo

Juan 3:16-17

Kapasayloan sa una-sa-kaluwasan 
nga mga sala 
39+1 nga mga bahandi ang 
gihatag
Giselyo diha sa Libro sa Kinabuhi

Mga magtotoo

Rebound

1 Juan 1:9

Kapasayloan sa una-sa-kaluwasan 
nga mga sala 
Pagbawi sa pagpuno sa 
Balaang Espiritu
Napabalik ngadto sa fellowship
Pagsugod-pag-usab sa 
espirituhanong kinabuhi

Karnal ug 
Espirituhanon

nga mga Magtotoo

Kamatayon

2 Mga Taga-Corinto 5:8

Atbangay uban sa Ginoo diha sa 
usa ka kasamtangang lawas

Mga magtotoo:
Patay diha ni 
    Kristo
Buhi diha ni Kristo

Pagkabanhaw

1 Mga Taga-
Tesalonica 4:16-17

Atbangay uban sa Ginoo diha sa 
usa ka pagkabanhaw nga lawas

ANG UPAT KA PAREHONG MGA BENEPISYO



Diha sa usa ka takna, diha sa pagpilok sa mga 
mata, diha sa katapusang trumpeta; kay ang 
trumpeta motingog, ug ang patay maoy pagaban-
hawon nga dimadunot, ug kita pagausbon.  (1 
Mga Taga-Corinto 15:52)  

 
Sama sa laing pagsangkap sa grasya ug gugma sa Dios, 

ang pagkabanhaw sa magtotoo maoy kadaugan sa Dios (1 
Mga Taga-Corinto 15:54), natuman sa hingpit nga gawas sa 
tawhanong merito. Ang pagkabanhaw maoy ihatag ngadto 
sa matag magtotoo waysapayan sa iyang espirituhanong 
kahimtang sa panahon. Sama sa tanang grasya nga mga 
pagsangkap sa Dios, ang magtotoo wala mahitakus ni 
angayan sa pagkabanhaw.

Apan salamat sa Dios, kinsa nagahatag kanato 
sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-
Kristo.  (1 Mga Taga-Corinto 15:57)     

Maingon nga ang dimapakyas nga gugma ug integridad 
sa Dios misangkap pinaagi sa grasya sa matag-butang nga 
ikaw magkinahanglan para sa panahon, busa ang matag-bu-
tang ikaw magkinahanglan para sa pagkamatay, kamatayon, 
ug pagkabanhaw usab maoy gisangkap. Human ikaw mag-
dawat sa imong pagkabanhaw nga lawas, wala nay pare-
hong mga benepisyo. Ang mga panalangin ug mga ganti nga 
ikaw magdawat sa langit dili na pareho. Sila madeterminar 
pinaagi og unsa ka maayo ikaw mituman sa waykaparehas 
nga espirituhanong kinabuhi sa panahon ug kong ikaw na-
okupar o wala ni Kristo ug mihimaya sa Dios. Tungud kay 
ang gugma ug nahiunang grasya sa Dios misangkap “sa 
katigayunan sa himaya sa Iyang panulundon” para sa imong 
tibuuk-kinabuhi sa pag-abante sa espirituhanon ug para ma-
himong maokupar uban Kaniya (Mga Taga-Efeso 1:18), ikaw 
wala nay ipasumangil.
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Nga Siya mahimong makapaila sa mga bahan-
di sa Iyang himaya diha sa mga sudlanan sa 
kalooy, nga Siya miandam pag-una para sa hi-
maya.  (Mga Taga-Roma 9:23b) 

Ang “mga bahandi sa Iyang himaya” maoy dili tawhanong 
katigayunan, tawhanong pag-uyon, o bantugang sosyal 
nga kinabuhi. Ang “mga bahandi sa Iyang himaya” mao ang 
panalangin sa dimapakyas nga gugma sa Dios para kanimo 
gikan sa eternidad nga milabay.  Ikaw maoy usa ka sudlanan 
“sa kalooy [grasya].” Ikaw maghuput sa labing dako nga kati-
gayunan nga ang Dios sukad mihatag sa tibuuk tawhanong 
kasaysayan! Ang dimapakyas nga gugma sa Dios miha-
tag-puhunan kanimo sa “matag espirituhanong panalangin 
diha sa langitnong mga dapit” aron nga ikaw makaabante 
ngadto sa taas nga kahibalo sa espirituhanong pagkaham-
tong ug makahimaya Kaniya (Mga Taga-Efeso 1:3). Sa di-
hang ikaw sa katapusan moabut sa pagsabut sa Iyang di-
mapakyas nga gugma ug sa unsay gisangkap Niya, ang “mga 
bahandi sa Iyang himaya” maoy labi pang makahuluganon 
kanimo kay sa bisan-unsa pa sa kinabuhi.  Ang dimapakyas 
nga gugma sa Dios mahimong numero uno diha sa imong 
sukdanan sa bililhong-butang, sa punto sa reperensiya para 
sa imong espirituhanong kinabuhi.

Tingali labi pa kay sa bisan-kinsang lain nga Karaang 
Testamento nga magtotoo, si David nakasabut sa dimapakyas 
nga gugma sa Dios ug sa Iyang grasya nga mga pagsangkap 
nga mipalahutay ug mipauswag kaniya sa katibuk-an sa 
iyang kinabuhi. Ang tubag ni David ngadto sa gugma ug 
grasya sa Dios maoy dako kaayo nga siya gitawag og usa 
ka tawo sunud sa kaugalingong kasingkasing sa Dios (Mga 
Buhat 13:22).  Ang tubag ni David ngadto sa gugma sa Dios 
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maoy kabahin sa ikabaynte-tres nga Mga Salmo.76  

Ang akong kopa nagaawas [gikan sa grasya sa 
Dios]. 

Sa wayduhaduha ang pagkamaayo [kauswa-
gan] ug dimapakyas nga gugma [chesed] 
mogukud kanako sa tanang mga adlaw sa 
akong kinabuhi, 

Ug ako mopuyo diha sa panimalay sa Ginoo sa 
kahangturan.  

 (Mga Salmo 23:5b-6, gikorihiang paghubad) 

Ang nag-awas nga kopa nagarepresentar sa talagsaong 
grasya nga mga panalangin nga ang Dios mibubu ngadto 
ni David tungud kay siya mipadayon sa pag-abante diha 
sa espirituhanong kinabuhi. Ang iyang nag-awas nga kopa 
usab nagapaabot sa masdako kaayong mga panalangin sa 
waykatapusang ganti.Ang kauswagan ni David dili iyang per-
sonal nga katigayunan ug kahimtang, apan ang dimapakyas, 
personal nga gugma sa Dios nga migukud kaniya sa tanang 
mga adlaw sa iyang kinabuhi, ug usab magsunud kaniya 
ngadto sa eternidad. Tungud kay kining nag-awas nga kopa 
maoy usa ka masaligon nga kalauman diha sa kalag ni David, 
ang gugma sa Dios mao ang pokus, o punto sa reperensiya, 
sa espirituhanong kinabuhi ni David, ug ang pagpaabot sa 
iyang waykatapusang kaugmaon sa langit.

Ang reperensiya nagakahulugan sa laktod nga atensiyon 
sa usa-ka-butang nga importante o usa-ka-butang sa per-
sonal nga kaayohan; usa ka kadangpan para sa katuyoan 
sa inpormasyon; sa pag-endorso sa usa ka tawo o paagi sa 
lihok. Ang espirituhanong kinabuhi ni David mipokus diha sa 
dimapakyas nga gugma ug grasya sa Dios. Sama ni David, 

76. Thieme, Psalm Twenty-Three (2007).
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ang matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo adu-
nay usa ka punto sa reperensiya hain sa pagpokus sa iyang 
waykaparehas nga espirituhanong kinabuhi. Kini nga punto 
sa reperensiya mao ang dimapakyas nga gugma sa Dios, 
ang tinubdan sa labing-dako nga espirituhanong kinabuhi sa 
tibuuk tawhanong kasaysayan.

Ang gugma sa Dios misangkap kanimo sa dimasayup 
nga Pulong sa Dios isip ang giya ug sukaranan para sa 
imong human-sa-kaluwasan nga espirituhanong kinabuhi.  
Pinaagi sa pagpasinati ngadto sa doktrina sa Bibliya ikaw 
magpahimulus og hingpit sa gugma sa Dios; ikaw mag-
angkon og kapasidad diha sa imong kalag para sa panalangin 
ug magtukod og usa ka direksiyon diha sa imong kinabuhi 
nga nagahimaya sa Ginoo.  Isip imong punto sa reperensiya, 
ang gugma sa Dios nagaendorso og usa ka paagi sa lihok—
ang Iyang gugma nagapadasig kanimo sa pag-abante ug 
nagagukud kanimo uban sa grasya nga mga kahinguhaan 
sa pagtuman sa waykaparehas nga espirituhanong kinabuhi 
sa Kapanahonan sa Simbahan, aron nga ikaw mohamtong 
ug modawat sa pagtugyan sa imong escrow nga mga 
panalangin sa panahon ug eternidad.

Bisan pa og si David wala nakabaton og waykaparehas 
nga espirituhanong mga bahandi nga nahisakup ngadto sa 
Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo, siya nakasabut 
sa relasyon tali sa dimapakyas nga gugma sa Dios ug sa 
doktrina sa Bibliya nga nagpuyo diha sa iyang kalag.

Ang dimapakyas nga gugma [chesed] ug 
kamatuuran [doktrina] nahitabo kaniadto 
Kanimo.  (Mga Salmo 89:14b, gikorihiang 
paghubad)    

Isip usa ka bantugang sundalo, si David miila sa konsepto 
sa dimapakyas nga gugma ug doktrina nga naglihok atuba-
ngan kaniya.  Sa katibuk-an sa mga panahon, ang sundalon-
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hong mga organisasyon migamit og lainlaing mga klase sa 
mga bandira, o gamayng-bandila, para sa mga sundalo sa 
pagsunud taliwala sa kalibog sa kombate. Ang singgit sa gu-
bat, “Sunud sa mga bandila!” mao ang mando sa pag-abante 
ngadto sa hataas nga kahibalo.77 Para sa Kapanahonan sa 
Simbahan nga magtotoo, ang pag-abante ngadto sa hata-
as nga kahibalo sa espirituhanong pagkahamtong nagasu-
nud sa gamayng-bandila sa “dimapakyas nga gugma ug 
kamatuuran.”

77. Thieme, Follow the Colors.
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Kapitulo Singko
________________________

BASLANAY NGA GUGMA

ANG TUBAG SA MAGTOTOO SA 
DIMAPAKYAS NGA GUGMA SA DIOS

Baslanay nga gugma mao ang personal nga gugma nga 
tubag sa Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo ngadto 
sa dimasukud nga mga bahandi sa dimapakyas nga gugma 
sa Dios.  Kini mao diin ang gugma sa Dios ug ang gugma para 
sa Dios magtagbo.  Ang maong gugma nagapadan-ag sa 
pagsimba, respeto, kahibulong, pagtahod, ug malahutayong 
dibosyon nga ang hamtong nga magtotoo nagahuput para 
sa Dios nga Amahan, ang Tagmugna sa divine nga plano; 
para sa Dios nga Anak, ang Manluluwas kinsa mituman sa 
plano; ug para sa Dios nga Balaang Espiritu, ang Magtutudlo 
kinsa nagatudlo ug nagapagahum diha sa kinabuhi sa 
magtotoo.  Kini nga doktrina sa pagbinaslanay nagahubit 
sa personal nga gugma nga relasyon tali sa Dios ug sa 
magtotoo pinaagi sa ahensiya sa Balaang Espiritu (Mga 
Taga-Roma 5:5).  Ang pagbinaslanay nagatakdo sa punto sa 
reperensiya sa magtotoo, sa personal nga gugma sa Dios, 
uban sa pangpadasig sa pag-abante diha sa espirituhanong 



kinabuhi.  Uban sa espirituhanong pag-abante nagaabut ang 
kapasidad para sa baslanay nga gugma ngadto sa Dios.  
Ang baslanay nga gugma maoy gipahayag sa bibliyanhong 
pulongan, “gugma para sa Dios.”

Ang kahibalo sa gugma sa Dios kinahanglang mag-una 
sa gugma para sa Dios.  Sa dihang ikaw mag-abut sa pagka-
hibalo sa Dios pinaagi sa doktrina sa Bibliya, ikaw magtubag 
uban sa respeto para Kaniya.  Sa dihang ikaw magrespeto 
Kaniya, ikaw modawat sa Iyang Pulong isip imong awtoridad 
ug giya.  Sa dihang ikaw magdawat sa Iyang awtoridad, ikaw 
motuman sa Iyang mga sugo.

Apan bisan kinsa nga nagahuput sa Iyang pu-
long, diha kaniya ang gugma sa [para] Dios sa 
tinuud naperpekto.  (1 Juan 2:5a)   

Sa dihang ikaw mosugut sa Iyang Pulong sa pagtubag ngadto 
sa Iyang gugma para kanimo, ikaw nadasig sa pagpadayon 
pag-abante ngadto sa hataas nga kahibalo sa espirituhanong 
pagkahamtong—para mahimong usa ka pleroma nga 
magtotoo.  Samtang ikaw magtubo diha sa grasya ubus sa 
doktrina sa pagbinaslanay, ikaw mag-angkon sa kapasidad 
ug sa abilidad sa paghigugma sa tinuud sa Dios.

ANG DOKTRINA SA PAGBINASLANAY
DIHA SA KASULATAN

Ang konsepto sa pagbinaslanay makit-an sa katibuk-an sa 
Bag-ong Testamento diha sa Griyegong pulongan (he agape 
tou theou).  Kini nga Griyegong pulongan mahimong huba-
ron og, “ang gugma sa Dios” o “ang gugma para sa Dios.” 
Ang duha ka mga pangdugtongan, “sa” ug “para,” maghi-
mo sa tanang kalainan sa kalibutan. Sa dihang hubaron og 
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“ang gugma sa Dios” kini nga pulongan nagarepresentar sa 
tanang kinahanglanon nga mga hiyas sa Dios nga maghiusa 
sa paghan-ay sa Iyang kompletong persona, ug mao ang 
ekspresyon sa Iyang gugma ngadto sa magtotoo pinaagi sa 
grasya.  Sa dihang hubaron og “ang gugma para sa Dios” 
kini nga pulongan nagarepresentar sa balos sa magtotoo sa 
gugma sa Dios—usa ka mauyunong relasyon uban Kani-
ya.  Ang hustong paghubad sa pulongan maoy gideterminar 
gikan sa Griyegong gramatika ug konteksto sa yugto.

Ang Gugma sa Dios ug ang Gugma para sa Dios

Ang pungan nga agape, “gugma,” uban sa iyang tino nga 
artikulo he, “ang,” maoy pulos anaa sa nominative case.  
Ang agape maoy usa ka pungan sa aksiyon tungud kay 
kini nagapahayag og usa ka binaba nga idiya.  Ang agape 
nagarepresentar og aksiyon tungud kay kini adunay usa ka 
punglihok, (agapao), “sa paghigugma,” isip usa ka kaamgid.78 
Ang hustong pungan nga theou, “Dios,” uban sa iyang artikulo 
nga tou, maoy pulos anaa sa genitive case.  Usa ka hustong 
pungan nga anaa sa genitive case gisumpay sa usa ka pungan 
sa aksiyon maoy usa ka gramatikanhong konstruksiyon nga 
gikuha gikan sa Attic nga Griyego sa ikalimang siglo B.C.  
Ang Griyegong mga tagsulat-og-drama, sama ni Aeschylus, 
Euripides, ug Sophocles, migamit sa maong mga pulongan 
isip usa ka literaryong himan—ang pungan nga anaa sa 
genitive case nagaila sa ‘bayani’ sa drama.  Diha sa Griyego 
sa Bag-ong Testamento, ang pulongan he agape tou theou 
maoy gipasabut sa madramahong pag-ila sa Dios isip ang 
Bayani diha sa natad sa tawhanong kasaysayan.

78. H. E. Dana ug Julius R. Mantey, A Manual Grammar of the Greek New Testament 
(Toronto: The Macmillan Company, 1955), 78-79; ug Wallace, Greek Grammar Beyond 
the Basics, 112.
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Kon anaa sa konteksto sa usa ka yugto sa Kasulatan, 
ang “Dios” nagamugna sa aksiyon nga gipasabut pinaagi sa 
pungan sa aksiyon, “gugma,” ang tou theou maoy gitawag og 
usa ka subjective genitive tungud kay kini nagalihok isip ang 
hinungdan sa agape.  Isip usa ka subjective genitive, ang 
pulongan he agape tou theou maoy gihubad og “ang gugma 
sa Dios.” Ang mga ehemplo niini nga paagi-paggamit makit-
an diha sa Mga Taga-Roma 8:35, 39; 2 Mga Taga-Corinto 
13:14; ug Mga Taga-Efeso 3:19.  Diha sa subjective genitive, 
ang Dios nagamugna sa gugma ngadto sa magtotoo.

Ang grasya ni Ginoong Jesu-Kristo, ug ang 
gugma sa Dios, ug ang fellowship sa Balaang 
Espiritu, uban kaninyong tanan.  (2 Mga Taga-
Corinto 13:14)    

Kon ang “Dios” nagadawat sa aksiyon nga gipasabut pi-
naagi sa pungan sa aksiyon, “gugma,” ang tou theou maoy 
gitawag og usa ka objective genitive tungud kay kini nagali-
hok isip ang ugbay sa agape. Diha niini nga kahimtang, 
ang objective genitive nga pulongan kinahanglang hubaron 
og “ang gugma para sa Dios” (Mga Taga-Roma 5:5; 2 Mga 
Taga-Tesalonica 3:5; 1 Juan 2:5; Jude 21).79 Ang Dios naga-
dawat og gugma gikan sa magtotoo.

Ug paglaum [kompiyansa] wala nagapahiga-
wad, tungud kay ang gugma sa [para] Dios 
[he agape tou theou] gibubu [ekcheo] sulud sa 
atong mga kasingkasing pinaagi [ang perso-
nal nga ahensiya sa] sa Balaang Espiritu kinsa 

79. Bisan pa og sa kasagaran sa English nga mga bersiyon sa Bibliya ang he agape 
tou theou maoy gihubad og “ang gugma sa Dios,” diha niining upat ka mga bersikulo 
silang tanan maoy objective genitives ug kinahanglang hubaron og “ang gugma para sa 
Dios.” 
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maoy gihatag kanato [para sa atong bintaha].  
Kay samtang kita dimakahimo pa, diha sa hus-
tong takna si Kristo namatay [isip usa ka puli] 
para sa dibalaanon [pagluwas nga buhat ni 
Kristo nagpahimug-at sa gugma sa Dios].  (Mga 
Taga-Roma 5:5-6)  

Ang tinuud nga ang “gugma para sa Dios gibubu sulud 
sa atong mga kasingkasing” nagasugyot nga ang “gugma” 
diha niini nga konteksto maoy baslanay nga gugma.  Ang 
gramatika sa bersikulo 5 nagamatuud niini nga konklusyon.  
Ang ekcheo maoy anaa sa perfect tense, passive voice.  Isip 
usa ka intensive perfect, ang “magbubu” nagapahimug-at 
sa mga resulta o karong kahimtang nga namugna pinaagi 
sa usa ka milabay nga aksiyon.80 Ang milabay nga aksiyon 
maoy gugma sa Dios para kanimo gikan sa eternidad 
nga milabay nga nagaresulta diha sa imong karon nga 
kahimtang sa pagbubu sa imong “gugma para sa Dios.” 
Ang tou theou nagadawat sa aksiyon sa pungan sa aksiyon, 
agape, ug kinahanglang pagahubaron isip usa ka objective 
genitive.  Kining pagbuhagay sa imong gugma para sa Dios 
nagaawas gikan sa doktrina nga nagliyok diha sa dagayday 
sa pagkahibalo diha sa toong lingin nga kabahin sa imong 
kalag.

Ang passive voice sa ekcheo nagaila sa Dios nga Balaang 
Espiritu isip ang hinungdan sa imong gugma para sa Dios.  
Diha sa passive voice, ang hinungdan, agape, maoy gilihukan 
sa o nagadawat sa aksiyon sa punoang punglihok, ekcheo, 
“gugma maoy gibubu.” Kining passive nga konstruksiyon 
nagalakip sa pangdugtongan (dia) uban ang ablative sa 
personal nga ahensiya (pneumatos hagiou), gihubad 
og “pinaagi sa Balaang Espiritu.” Kini nga konstruksiyon 

80. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics, 574-75.
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nagatumbok nga ang Espiritu mao ang kinatapusang ahente, 
ang Persona kinsa sa katapusan maoy responsable para sa 
aksiyon sa pagbubu.81 Ang Iyang nagpahimo nga gahum 
diha kanimo mao ang paagi para sa pagbuhagay sa gugma 
ngadto sa Dios gikan sa toong lingin nga kabahin sa imong 
kalag.

He agape tou theou sa bersikulo 5 nagapanghimatuud 
sa kaimportante sa baslanay nga gugma.  Ang gugma 
nga relasyon tali sa Dios ug kanimo, gihan-ay sa Balaang 
Espiritu, nagamugna og kompiyansa diha sa Dios.  Ikaw 
sa masaligong magtuman sa Iyang plano nga gipadasig 
pinaagi sa imong baslanay nga gugma para sa Dios.  Uban 
sa baslanay nga gugma ikaw magtubag sa divine nga 
panalangin uban sa pagpasalamat; ikaw magtubag sa divine 
nga disiplina uban sa rebound, ang pagsugod-pag-usab sa 
espirituhanong kinabuhi, ug espirituhanong pag-abante nga 
nagaresulta diha sa “gihabogon” sa okupasyon uban ni Kristo 
(Mga Taga-Efeso 3:18).  Diin ang pagbinaslanay ug doktrina 
sa Bibliya magpuyo, ang imong “kompiyansa” sa Dios maoy 
dikatahapan.

ANG SUNDANAN PARA SA 
BASLANAY NGA GUGMA

Perpekto, ang baslanay nga gugma anaa tali sa Dios nga 
Amahan ug sa pagkatawo ni Jesu-Kristo diha sa hypostatic 
nga paghiusa (Juan 17:24b, 26).82 Ang Dios nga Amahan 

81. Ibid., 431.
82. Hypostatic nga paghiusa mao ang teyolohiyanhong termino para sa paghiusa sa 
dimokunhod nga pagkadios ug tinuud nga pagkatawo diha sa usa ka persona, Jesu-
Kristo, sa kahangturan.  Diha sa Dios-tawo, ang duha ka mga kinaiya sa dimabulag 
nga nahiusa nga walay pagkawala o pagkasagol sa bulag nga kailhanan, nga walay 
pagkawala o pagbalhin sa mga gawi o mga hiyas, ang paghiusa pulos personal ug 
waykatapusan.  Tan-awa sa Thieme, King of Kings and Lord of Lords, 2, Appendix A.
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nahigugma sa Anak uban sa usa ka waykinutuban ug 
waykatapusang personal nga gugma, bisan pa samtang 
si Kristo midala sa mga sala sa kalibutan diha sa Iyang 
kaugalingon nga lawas didto sa krus.  Ang Amahan misangkap 
sa tanan nga ang pagkatawo ni Jesu-Kristo mikinahanglan 
sa pagtuman sa Iyang pagbuut ug katuyoan para sa Unang 
Pag-abut.  Ang Iyang labing-dako nga pagsangkap mao ang 
hingpit-nga-sumbanan nga espirituhanong kinabuhi nga ang 
pagkatawo ni Kristo sa wayhunong migamit sa pagtuman sa 
Iyang misyon.

Isip ang Dios-tawo, si Jesu-Kristo mibukas sa usa ka es-
pirituhanong kinabuhi para sa Kapanahonan sa Simbahan nga 
gihatag diha Kaniya pinaagi sa gugma sa Dios nga Amahan. 
Ang Iyang hingpit-nga-sumbanan nga espirituhanong kina-
buhi sa wayhunong gigamhan pinaagi sa pagpuno sa Bala-
ang Espiritu. Ang Balaang Espiritu maoy Iyang maka-nunayon 
nga Katabang ug Tigmatuto sa katibuk-an sa Iyang kinabuhi 
ug ministeryo sa kalibutan (Mga Buhat 10:38).83 Wala bisan 
makausa si Jesu-Kristo migamit sa Iyang kaugalingong di-
vine nga gahum o mga hiyas sa pagbenepisyo sa Iyang-
kaugalingon, sa pagsangkap para sa Iyang-kaugalingon, o 
paghimaya sa Iyang-kaugalingon (Mga Taga-Filipos 2:6-7).84 

Diha sa paggamit sa hingpit-nga-sumbanan sa espiritu-
hanong kinabuhi, ang pagkatawo ni Jesu-Kristo misalig diha 
sa duha ka mga kategoriya sa divine nga gahum: ang om-
nipotence sa Dios nga Amahan kinsa mipalahutay Kaniya 

83. Atol sa Inkarnasyon, ang perpektong pagkatawo ni Jesu-Kristo mibukas ug mimodelo 
sa usa ka bag-ong espirituhanong kinabuhi pinasikad sa pagpuno sa Balaang Espiritu 
ug labing-daghang doktrina sa Bibliya nga nagpuyo sa Iyang kalag.  Ang Iyang hingpit-
nga-sumbanan nga espirituhanong kinabuhi nahimong sundanan para sa magamit nga 
klase, waykaparehas nga espirituhanong kinabuhi sa Kapanahonan sa Simbahan.  Ang 
waykaparehas nga espirituhanong kinabuhi, usab gitawag og divine dynasphere, maoy 
gisakup sa malukpanon diha sa Thieme, Christian Integrity ug Christian Suffering. 
84. Usa ka reperensiya ngadto sa doktrina sa kenosis.  Ang Dios hayan mipugong-sa-
kaugalingon, sama diha sa kahimtang sa nagpakatawong persona ni Jesu-Kristo diha 
sa hypostatic nga paghiusa.
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uban sa lohistika nga grasyang suporta ug ang omnipotence 
sa Balaang Espiritu kinsa mipagahum sa Iyang espirituhanong 
kinabuhi (Mateo 4:1; Lukas 4:14). Ang Iyang pagsalig sa 
Balaang Espiritu isip ang tinubdan sa gahum para sa hingpit-
nga-sumbanan sa espirituhanong kinabuhi mipahimutang sa 
paninugdan para sa gahum sa magamit nga espirituhanong 
kinabuhi sa Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo.

Ang pagkatawo ni Jesu-Kristo misulay ug mipamatuud 
sa matag aspeto sa waykaparehas nga espirituhanong kina-
buhi. Siya nakakat-on sa divine nga kaalam ug nakaabut sa 
espirituhanong pagkahamtong sa usa ka batan-ong panu-
igon (Lukas 2:52). Ang Iyang nagtubo nga kaalam ug Iyang 
gugma para sa Dios nga Amahan midominar sa Iyang pang-
hunahuna, aron nga Siya nakahimo sa pagsukol sa tanang 
mga tentasyon, pagpabilin sa waysala nga pagkahingpit, 
ug pagpabiling mipokus diha sa misyon sa katubsanan sa 
Amahan para sa katawhan (Mateo 4:1-11; Mga Hebreohanon 
4:15). Ang Iyang dedikasyon sa pagtuman sa plano sa Ama-
han dili pinasikad sa emosyon, apan diha sa paghunahuna sa 
divine nga panglantaw gikan sa nametabolisar nga doktrina 
nga nagliyok diha sa Iyang dagayday sa pagkahibalo (1 Mga 
Taga-Corinto 2:16).85 Ang Iyaha maoy baslanay nga gugma 
ngadto sa kinatas-ang ang-ang.

Ang gugma ni Kristo para sa Amahan, ug para kanimo, 
mipugus Kaniya sa paghural ngadto sa pagbuut sa Amahan 
ug paglahutay sa makalilisang nga paghukum sa krus.  
Sa dihang si Jesu-Kristo miampo didto sa Gethsemane, 
“Amahan, kon kini Imong pagbuut, tugoti kining kopa 
molabay gikan Kanako, bisan pa niana dili ang Akong 
pagbuut, apan ang Imong pagbuut ang matuman” (Mateo 
26:39, gikorihiang paghubad), Siya sa hingpit nahibalo sa 
plano sa Amahan.  Ang Iyang personal nga gugma para sa 

85. Divine nga panglantaw maoy gitawag og “ang hunahuna ni Kristo” anaa kanato.
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Amahan ug dipersonal nga gugma para sa tanang katawhan 
mipadasig Kaniya sa paghimong masunoron ngadto sa 
kamatayon, bisan pa ngadto sa punto sa Iyang mapulihon 
nga espirituhanong kamatayon didto sa krus (Mga Taga-
Filipos 2:8).  Siya mipabilin didto sa krus ug milahutay sa 
paghukum para sa tanang mga sala sa katawhan—ang 
kinatas-ang demonstrasyon sa baslanay nga gugma diha sa 
tibuuk kasaysayan (Juan 14:31; 15:9-10).

Ang Kinamaayohan sa Espirituhanong Gahum

Ang perpekto, baslanay nga gugma sa Ginoo mao ang 
kinamaayohan sa espirituhanong gahum, ug kining mao ra 
nga espirituhanong gahum nahimong magamit sa matag 
Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo.

Ug unta ang Ginoo mogiya sa inyong mga 
kasingkasing ngadto sa gugma sa [para] Dios 
[baslanay nga gugma] ug ngadto sa pagkapor-
sigido [nagpabiling gahum] ni Kristo.  (2 Mga Ta-
ga-Tesolonica 3:5)  

Ikaw adunay pribilihiyo sa pagpuyo pinaagi sa mao rang 
sistema sa divine nga kusog nga ang pagkatawo ni Kristo 
mipuyo.  Ang baslanay nga gugma ngadto sa Dios, sama sa 
gipakita ni Jesu-Kristo diha sa Iyang hingpit-nga-sumbanan 
sa espirituhanong kinabuhi, maoy naugmad diha sa matag 
Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo kinsa sa maka-
nunayon nagagamit sa mapalihok nga espirituhanong kina-
buhi. Ang baslanay nga gugma para sa Dios nga mipadasig 
sa nagpabiling gahum ni Jesu-Kristo atol sa Iyang ministeryo 
ug didto sa krus, ang mao rang baslanay nga gugma nga 
nagapadasig sa imong nagpabiling gahum sa pag-abante 
ngadto sa hataas nga kahibalo ug sa paglahutay diha nianang 

 Baslanay nga Gugma 129



pag-abante sa katibuk-an sa imong kinabuhi (1 Mga Taga-
Corinto 11:1; Mga Taga-Efeso 5:1-2; 1 Mga Taga-Tesalonica 
1:6).

Ang tinuud nga baslanay nga gugma nagabungat sa ka-
lihukan sa duha ka mga kategoriya sa gugma para sa Dios 
diha sa kalag sa magtotoo—agresibong gugma, nga maoy 
pag-abante diha sa esprituhanong kinabuhi, ug nagtubag 
nga gugma, nga maoy pagsimba sa Dios.

Ang unang kategoriya, agresibong gugma, maoy gipaila 
pinaagi sa malahutayong dibosyon ngadto sa Dios. Mala-
hutayong dibosyon isip ang agresibong kalihukan sa kalag 
mao ang nagapadayon, lagsik nga pagpangita sa paghibalo, 
metabolismo, ug aplikasyon sa doktrina sa Bibliya.  Ang Iyang 
Pulong mao ang kusog para kanimo sa pagpuyo sa imong 
kaugalingon nga espirituhanong kinabuhi.  Ikaw mag-ugmad 
og personal nga gugma para sa Dios ug dipersonal nga gug-
ma para sa tanang katawhan ug magpuyo sa espirituhanong 
kinabuhi “tungud kay Siya unang mihigugma kanato” (1 Juan 
4:19b).

Ikaw magkat-on sa paghigugma sa Dios pinaagi sa Iyang 
Pulong.  Ikaw adunay hunahuna ni Kristo nga “naporma diha 
kanimo” pinaagi sa grasya nga aparato para sa panabut (Mga 
Taga-Galacia 4:19).  Ikaw maghigugma Kaniya sa hilabihan 
sa dihang ikaw maghunahuna sa doktrina sa Bibliya ug 
magtantiya sa mga sirkumstansiya sa imong kinabuhi uban 
sa divine nga panglantaw.  Ang imong hilabihan nga gugma 
nagahimo sa Iyang Pulong nga una diha sa imong sukdanan 
sa bililhong-butang aron nga ang imong dedikasyon, 
konsagrasyon, ug pagkamaunungon ngadto Kaniya maoy 
malahutayon.

Dedikasyon, isip usa ka kabahin sa imong malahutayong 
dibosyon, maoy paghimo sa pagbuut sa Usa nga gihigugma.  
Konsagrasyon maoy usa ka gipataas nga dedikasyon sa 
pleroma nga magtotoo ngadto sa Dios, ang hingpit nga bu-
luhaton sa pagtuman sa Iyang pagbuut diha sa imong kina-
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buhi, walay sapayan og unsa.  Sa dihang ikaw magbalhin sa 
panghunahuna ni Kristo sa sulud sa imong kalag pinaagi sa 
pagpanudlo sa Dios nga Balaang Espiritu, ang resulta mao 
ang malahutayong pagkamaunungon ug dibosyon ngadto sa 
Dios.  Kini nga malahutayong dibosyon mao ang nagpabiling 
gahum para sa imong espirituhanong kinabuhi.

Ang ikaduhang kategoriya, nagtubag nga gugma, maoy 
gipaila pinaagi sa respeto para sa Dios. Respeto maoy 
imong tubag ngadto sa grasya sa Dios diha sa pagsimba 
isip ang kinatas-ang ekspresyon sa Iyang gugma nga gipun-
ting padulong kanimo. Respeto maoy usa ka nagatubag 
nga gugma nga nagalakip og pagtahod, dungog, pagsalig, 
admirasyon, konsiderasyon, ug kawili ngadto sa Dios nga 
Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Balaang Espiritu.  
Ang respeto nagaresulta gikan sa doktrina sa Bibliya nga 
nagliyok diha sa dagayday sa pagkahibalo sa kalag, diin 
ang Dios mahimong taliwala sa kalihukan sa kahibulong, 
katingala, ug dakong-dibosyon sa magtotoo. Ang pagtahod 
nagakahulugan og paghural ngadto sa paghukum, mga 
sugo, ug pagbuut sa Dios, tanan hain maoy gisaysay diha sa 
dimasayup nga Pulong sa Dios.  Dungog—pag-ila sa Iyang 
awtoridad ug liderato—mao ang kinatas-ang porma sa respeto 
para sa Dios. Ang pagsalig nagagahin sa kinatas-ang bili ug 
admirasyon ngadto sa Dios.  Konsiderasyon maoy maam-
pingong hunahuna ug pamalandong diha sa doktrina sa 
Bibliya, nag-ugmad og divine nga panglantaw diha sa kalag, 
ug nagtantiya sa mga sirkumstansiya sa kinabuhi pinaagi sa 
doktrina. Ang kawili maoy pinasikad sa imong sukdanan sa 
bililhong-butang gikan sa doktrina sa Bibliya nga nagabutang 
sa Dios isip imong labaw nga prayoridad.  Tanan niining mga 
karakteristiko sa respeto maoy pagsimba sa Dios, komunyon 
uban sa Dios pinasikad sa imong baslanay nga gugma.
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Ang tinuud nga pagsimba sa Dios matuman lamang diha 
sa gahum sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug ubus sa prin-
sipyo sa nagatubag nga gugma (Juan 4:24). Ang pagsimba 
dili usa ka emosyonal nga giaghat nga kasinatian ni wayka-
hulugang pagbalikbalik sa relihiyosong rituwal. Hinoon, ang 
tinuud nga pagsimba maoy konsentrasyon diha sa Dios ug 
sa Iyang Pulong nga nagliyok diha sa kalag sa magtotoo.  
Ang pagsimba sa Dios maoy paghunahuna sa hunahuna ni 
Kristo, nga maoy usa ka ekspresyon sa gugma sa magtotoo 
ug respeto para sa Dios diha sa tubag ngadto sa gugma sa 
Dios para kaniya. Uban niining baslanay nga gugma para sa 
Dios, ang magtotoo adunay usa ka panghunahuna nga nag-

DUHA KA MGA KATEGORIYA SA BASLANAY NGA GUGMA PARA SA DIOS
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sangko diha sa okupasyon uban ni Kristo.
Malahutayong dibosyon ug respeto maoy mga yawi sa 

imong baslanay nga gugma para sa Dios.  Ang gugma para 
sa Dios nagabungat sa imong pagduul sa Ginoo uban sa 
pagkasinati sa grasya ug usa ka batasan sa kamapaubsanon.

Pagpaubus sa inyong-kaugalingon diha sa pre-
sensiya sa Ginoo.  (Santiago 4:10a)       

Ang pagpuyo sa espirituhanong kinabuhi pinaagi sa pag-
sabut ug pagbaslanay sa gugma sa Dios para kanimo 
nagakinahanglan niining panghunahuna sa kamapaub-
sanon. Ang maong usa ka batasan makalihok lamang diha 
sa espera sa grasya. Busa, ang imong panghunahuna 
kinahang-lang mabalhin gikan sa usa ka masaligon-sa-ka-
ugalingon, pinasikad-sa-merito nga sistema ngadto sa usa 
ka divine-nga-masaligon, pinasikad-sa-grasya nga sistema. 
Sa ulahi, ikaw magsinati ngadto sa katinuuran og kinsa ikaw, 
unsa ang nabuhat sa Dios para kanimo, ug sa Iyang grasya 
nga mga paagi. Ikaw magbalos sa Iyang gugma ug grasya 
pinaagi sa imong pagkasinati sa grasya ug panghunahuna 
sa kamapaubsanon. Isip usa ka nakasinati-sa-grasya nga 
magtotoo, ikaw adunay kompiyansa nga ang grasya sa Dios 
mosangkap sa tanan nimong kinahanglan sa pagkab-ot sa 
Iyang plano para sa imong kinabuhi (Mga Taga-Filipos 4:19; 
2 Mga Taga-Tesalonica 2:16-17).

Ang kamapaubsanon ug pagkasinati sa grasya mag-
ila sa awtoridad ni Jesu-Kristo isip ang magmamando sa 
Simbahan ug sa dako-kaayong butang ug gahum sa Iyang 
dimapakyas nga gugma ngadto sa matag magtotoo.  Uban 
sa kamapaubsanon, ikaw maghural ngadto sa Iyang pagbuut 
ug plano tungud kay ang pagkasinati sa grasya ug baslanay 
nga gugma maoy una diha sa imong panghunahuna. Ang 
kamapaubsanon nagapahimo kanimo sa pagpuyo sulud 
sa direktibang pagbuut sa Dios imbis nga sa matugutong 
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pagbuut sa Dios.86 Ang kamapaubsanon ug pagkasinati sa 
grasya mao ang kusog sa likud sa imong tubag sa plano sa 
Dios para sa imong kinabuhi.

Ang Tubag sa Magtotoo ngadto sa Gugma sa Dios

Ug kita nakaabut sa pagkahibalo ug mitoo [na-
metabolisar nga doktrina] sa gugma nga ang 
Dios anaa para kanato. Ang Dios gugma, ug 
ang usa kinsa nagapabilin diha sa [baslanay] 
gugma nagapabilin diha sa Dios, ug ang Dios 
nagapabilin diha kaniya [mauyunong panag-
uyon uban sa Dios].  Pinaagi niini, ang gugma 
naperpekto [nahamtong] uban kanato, nga kita 
mahimong adunay kompiyansa diha sa adlaw 
sa paghukum; tungud kay maingon nga Siya 
mao, sa ingon niini usab kita anaa niining kalibu-
tana. Walay kahadlok diha sa [panag-uban sa 
baslanay] gugma; apan ang perpektong gugma 
nagapalagpot sa kahad-lok, tungud kay ang 
kahadlok nagaapil og silot, ug ang usa kinsa 
nahadlok wala naperpekto diha sa gugma [na-
hamtong pinaagi sa baslanay nga gugma]. Kita 
maghigugma, tungud kay Siya unang [protos] 
mihigugma kanato. (1 Juan 4:16-19)               

Kini nga yugto maoy usa ka tin-aw, laktod nga kompir-
masyon sa pagkaanaa ug kalihukan sa bibliyanhong doktrina 
sa pagbinaslanay. Sa bersikulo 19 “kita maghigugma” naga-

86. Ang direktibang pagbuut sa Dios mao ra sa tinguha sa Dios.  Ang Iyang mga 
direktiba maoy mga mando ug mga pagdili.  Matugutong pagbuut maoy unsa ang Dios 
nagatugot nga mahitabo tungud kay Siya mihatag sa gawasnong kabubut-on ngadto sa 
tawo.  Ang matugutong pagbuut nagalakip sa karnalidad sa magtotoo nga maoy lahi kay 
sa direktibang pagbuut sa Dios.  Tan-awa sa Thieme, Divine nga Paggiya (2016).  
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timaan sa Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoong 
baslanay nga gugma—ang kinalabwang tigdasig ug tig-
hingpit sa espirituhanong kinabuhi.  “Siya unang mihigugma 
kanato” nagalukup sa Iyang dimapakyas nga gugma paingon 
kanimo ug mao ang hinungdan para sa imong baslanay nga 
gugma.  Ang protos nagakahulugan og “una” diha sa han-ay; 
ang gugma sa Dios para kanimo miuna sa imong baslanay 
nga gugma para Kaniya. Ang gugma ug grasya nga gitugyan 
kanimo gikan sa eternidad nga milabay nagapahimutang 
sa sundanan para sa imong pagbinaslanay. Sa dihang ikaw 
“nakaabut sa pagkahibalo ug mitoo” (bersikulo 16a) ang 
dikatoohang sangkad sa mga bahandi sa gugma nga ang 
“Dios anaa para kanato,” ikaw magtubag uban sa personal 
nga gugma para Kaniya—usa ka baslanay nga puli tali sa 
Dios ug kanimo.

Ang baslanay nga gugma maoy imong punto sa reperen-
siya para sa espirituhanong pag-abante. Ang Iyang gugma 
mao ang pundasyon ug sanglitanan sa imong baslanay nga 
gugma.  Sa dihang ikaw magbalos sa Iyang gugma, ikaw 
makaingon, “maingon nga Siya mao, sa ingon niini usab kita 
anaa niining kalibutana” (1 Juan 4:17b; cf. Lukas 2:40; 1 
Juan 1:7a).

Maingon nga ang tawhanong kinaiya ni Jesu-Kristo 
diha sa hypostatic nga paghiusa maoy napadasig pinaagi 
sa perpektong baslanay nga gugma sa pagpabilin didto sa 
krus ug pagdala sa imong mga sala, nan ikaw kinahanglang 
mapadasig pinaagi sa baslanay nga gugma sa porsigidong 
pagtuman sa waykaparehas nga espirituhanong kinabuhi 
sa Kapanahonan sa Simbahan. Ang baslanay nga gugma 
maingon nga sentral sa imong espirituhanong kinabuhi sama 
nga kini maoy sentral sa espirituhanong kinabuhi sa Ginoo.

Ang baslanay nga gugma para sa Dios, hinoon, dili ma-
dungang-anaa uban sa mga sala sa kaarogante: kapaitan, 
pagkamapahimaslon, pagkadimapuypuy, sakit-og-sinulti-
han, pagpanghimaraot, pangabubho, tabitabi, pakaulaw, 

 Baslanay nga Gugma 135



pagdaot-sa-dungog, paghukum, daotag-tinguha, panimalus.  
Kining panghunahuna nga mga sala mao ang pagkasupak 
sa kamapaubsanon.  Wala sa baslanay nga gugma ang 
makadungang-anaa uban sa mga sala sa emosyon: irasyo-
nalidad, kabalaka, kahingawa, kalisang, kasuko, pagdumut, 
pagkasad-an.  Kini nga mga sala magkansilar sa gahum sa 
baslanay nga gugma sa imong kinabuhi.  Ang bisan-unsang 
gipadayon nga porma sa sala maoy usa ka pagsanta ngadto 
sa baslanay nga gugma, apan ang kahadlok maoy usa sa 
labing-dako sa tanang mga distraksiyon ngadto sa espiritu-
hanong kinabuhi.  Ang kahadlok maoy usa ka sala sa pulos 
kaarogante ug emosyon.

WALAY KAHADLOK DIHA SA BASLANAY NGA GUGMA

Walay kahadlok diha sa gugma; apan ang per-
pektong gugma nagapalagpot sa kahadlok. (1 
Juan 4:18a)               

  
Ang kahadlok nagabuhat og tensiyon: ang sa gawas nga 

mga kalisdanan sa kinabuhi mahimong sa sulud nga mga 
kabug-at sa tensiyon diha sa imong kalag.  Ang kahadlok 
maoy pagpadayag sa pagbati imbis nga paghunahuna ubus 
sa kabug-at.  Sa dihang ikaw magtahan ngadto sa kahadlok, 
ikaw maoy malupig sa kalisang ug histerya.  Ikaw makaugmad 
og kapaitan, pagkasad-an, ug malisya ngadto sa uban.  Ikaw 
dimakahimo sa paggamit sa doktrina sa Bibliya ngadto sa 
mga sirkumstansiya sa kinabuhi.  Kini nga espirituhanong 
pagkapakyas gitingub diha sa mosunud nga prinsipyo sa 
kahadlok:

1. Ang labi pa nga ikaw magtugyan-sa-kaugalingon 
ngadto sa kahadlok, ang labi pa nga ikaw magpalungtad 
sa kahadlok.

2. Ang labi pa nga ikaw magpalungtad sa kahadlok, ang 
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masdako imong kapasidad para sa kahadlok.
3. Ang masdako imong kapasidad para sa kahadlok, ang 

labi pa nga ikaw magpasamut sa gahum sa kahadlok 
diha sa imong kinabuhi.

4. Ang labi pa nga ikaw magpasamut sa gahum sa 
kahadlok diha sa imong kinabuhi, ang labi pa nga ikaw 
magpuyo sa kahadlok ug ang masdako nga mamahimo 
imong pagkapakyas sa pagkat-on ug paggamit sa 
doktrina sa Bibliya.

5. Ang labi pa nga ikaw magpuyo sa kahadlok, ang labi 
pa nga ikaw mahadlok sa kinabuhi.

Diin ang kahadlok naganulo sa doktrina, ang baslanay 
nga gugma para sa Dios wala diha.  Sa dihang ang kahadlok 
nagakontrol sa imong kalag, ang imong espirituhanong kina-
buhi nagabungkag. Sa walay kompiyansa nga tiunay ngadto 
sa baslanay nga gugma para sa Dios, ikaw dili na madasig 
sa doktrina sa Bibliya. Ikaw dili makasimba sa Dios. Ikaw 
mawad-an og respeto para sa plano sa Dios ug mapakyas 
sa pagtuman sa Iyang pagbuut para sa imong kinabuhi. Ikaw 
dili na maggamit sa mga kahinguhaan nga Siya misangkap 
para sa espirituhanong kinabuhi. Ikaw magpokus diha sa 
problema imbis nga sa bugtong kasulbaran—ang divine nga 
kasulbaran sa doktrina sa Bibliya.

Para sa daghang mga magtotoo, ang labing-dakong ka-
hadlok sa kinabuhi mao ang kamatayon. Apan isip usa ka 
magtotoo, ikaw kinahanglang dili gayud mahadlok og kama-
tayon!  Ikaw kinahanglang magpaabot sa kamatayon uban 
sa kalauman sa pagdawat sa pagkamatay nga grasya ug 
unya mag-atubangay uban sa Ginoo.

Kay para kanako, sa pagpuyo maoy Kristo, ug 
sa pagkamatay maoy ganansiya.  (Mga Taga-
Filipos 1:21)   
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Kon ang dimapakyas nga gugma sa Dios misangkap para sa 
bisan pa labing gamay nga mga detalye sa imong kinabuhi, 
Siya dili ba usab mosangkap para sa imong kamatayon?

Diha sa nag-unang mga adlaw sa Iyang ministeryo, si Jesu-
Kristo mitigum sa dose ka mga disipulo para sa instruksiyon, 
pagbansay, ug pagdasig (Mateo 10).  Nakahibalo nga sila 
mag-atubang sa paglutos ug kamatayon, Siya mitandi sa 
kamatayon sa magtotoo sa niadtong usa ka balinsasayaw.

“Dili ba ang duha ka mga balinsasayaw gibalig-
ya para sa usa ka sentimo? Ug bisan pa walay 
usa kanila ang mahulog [sa kamatayon] ngadto 
sa yuta lahi kay sa inyong Amahan.  Apan ang 
mismong mga buhok sa imong ulo maoy tanan 
giihap.  Busa ayaw kahadlok; ikaw labi pa ka 
bililhon kay sa daghang mga balinsasayaw.” 
(Mateo 10:29-31, mga italiko gidugang)   

   
Ang balinsasayaw mao ang labing-minos sa tanang kalang-
gaman, apan ang Dios nagaihap sa matag balinsasayaw 
diha sa kalangitan. Walay usa ang mahulog ngadto sa yuta 
sa kamatayon nga walay Iyang kahibalo. Kon ang Dios 
nagaamuma para sa labing-minos sa tanang kalanggaman, 
unsa ka labi pang dako nga Siya mohigugma ug moamuma 
para adtong kang kinsa Siya mitugyan sa “tanan mahatungud 
sa kinabuhi ug pagkabalaanon, pinaagi sa tinuud nga 
kahibalo sa Kaniya kinsa mitawag kanato pinaagi sa Iyang 
kaugalingon nga himaya ug kahawud” (2 Pedro 1:3)?  Nga 
“ang mismong mga buhok sa imong ulo maoy tanan giihap” 
nagakahulugan nga ikaw wala nawagtang diha sa usa ka 
dagat sa katawhan.

Atol sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, ako adunay 
pribilihiyo sa paghibalo sa usa ka kahibulungang magtotoo 
kansang kasinatian nagatanyag og usa ka matahum nga 
panig-ingnan sa pagkamatinumanon ug proteksiyon sa 
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Dios ubus sa tensiyon.  Parmasyotiko Piloto Primera Klase 
Mark Shannon sa Muleshoe, Texas, gitudlo ngadto sa First 
Marine Division isip usa ka mediko, miabut nga atubangay 
diha sa kahad-lok ug sa gugma sa Dios atol sa gerra para 
sa Guadalcanal.  Sa dihadiha nga ang kompaniya ni Mark 
midunggo diha sa isla, ang mga Marino miabut ubus sa 
usa ka mabangis nga pamomba sa Hapon.  Naghigda nga 
nagdungo ang nawong, si Mark sa kataranta misulay sa 
pagtago ngadto sa balas.  Siya nagsugod sa pagkalisang, 
naghunahuna nga siya mahimong mamatay sa bisan-unsang 
takna.  Unya sa taliwala sa tanang kaguliyang, kamatayon, 
ug kagun-uban, siya nahingangha sa pagkakita sa usa ka 
langgam nga mibatog diha sa tuud sa usa ka nadugmok nga 
kahoy pipila ka yarda ang gilay-on.  Dihadiha, ang Mateo 
10:29-31 miabut sa iyang hunahuna.  Siya nakahunahuna, 
“Kon ang Dios makapanalipod niini nga langgam uban sa buto 
nga mopabungkag nga nag-ulan palibot kaniya, Siya dili ba 
makapanalipod kanako usab?” Si Shannon mipahinumdum 
sa iyang-kaugalingon nga ang Dios nahigugma kaniya ug 
adunay usa ka plano para sa iyang kinabuhi nga magdagan 
sa iyang kompletong agianan.  Bugtong sa perpektong 
panimpo sa Dios nga siya makabiya niining kinabuhia.  Kon 
ang iyang kinabuhi matapos niadto nga baybayon, kini maoy 
iyang panahon sa pagbiya.  Wala na naparalisar sa kahadlok, 
siya miundang pagtago diha sa balas, mibarog, ug misugod 
sa paghimo sa iyang trabaho—pagtambal sa samarang mga 
Marino.  Isip usa ka resulta, daghang mga kinabuhi ang 
naluwas adtong adlawa, ug si Mark Shannon gigantihan sa 
Silver Star para sa kaisog.

“Ang Dios wala mihatag kanato sa usa ka espiritu sa 
pagkamahadlukon [kahadlok], apan sa gahum ug gugma ug 
disiplina [maayong paghukum]” (2 Timoteo 1:7b).  Giunsa 
nimo pagtan-aw ang bisan-unsang gihatag nga problema 
maoy gideterminar pinaagi kong ikaw anaa bay baslanay 
nga gugma o wala para sa Dios.  Sa dihang ikaw napuno sa 
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Espiritu, nag-abante sa espirituhanon, ug adunay baslanay 
nga gugma para sa Dios, ang gahum sa kahadlok walay 
kontrol labaw sa imong panghunahuna.  Ang baslanay nga 
gugma para sa Dios, ang pangpadasig sa pagsubay ngadto 
sa divine nga sukdanan sa bililhong-butang, nagaabog sa 
kahadlok.

Sa dihang ang imong espirituhanong kinabuhi nagauna 
sa mga sirkumstansiya, baslanay nga gugma maoy imong 
batasan. Atol sa inisyal nga mga takna sa pagdunggo, si Mark 
Shannon nakasinati sa hilabihang mga emosyon sa kakulba 
ug kahingawa. Apan pinaagi sa paghinumdum sa doktrina 
diha sa iyang kalag, siya gipahinumduman sa dimapakyas 
nga gugma sa Dios.  Ang baslanay nga gugma para sa Dios 
nahimo nga iyang batasan. Ang iyang kaisog misandig sa 
iyang kompiyansa diha sa gugma ug grasya sa Dios. Ang 
iyang kompiyansa gikan sa pagbinaslanay mibuntog sa 
makahahadlok nga sitwasyon.

Sa dihang ikaw maghunahuna sa divine nga panglantaw, 
ang kahadlok walay gahum diha sa imong kinabuhi. Wa-
lay han-ay sa makahahadlok nga mga sirkumstansiya ang 
makapildi kanimo sa dihang ikaw magpokus diha sa gugma 
sa Dios ug sa Iyang dimasukud nga grasya ug pag-amuma 
para kanimo. Ang imong nagtubag nga personal nga gugma 
para sa Dios ug espirituhanong pagtubo maghimo sa usa ka 
dako-kaayong kapasidad para sa pagpuyo sa waykaparehas 
nga espirituhanong kinabuhi sa Kapanahonan sa Simbahan.
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Kapitulo Says
________________________

GUGMA UG PAG-ABANTE DIHA 
SA ESPIRITUHANONG KINABUHI

ANG DOBLENG-HALIGI NGA PAG-ABANTE

ANG PAGKAB-OT SA HATAAS NGA KAHIBALO sa espirituhanong 
pagkahamtong, pleroma, nagakinahanglan sa dungan nga 
pag-abante sa doktrina sa Bibliya diha sa dagayday sa pag-
kahibalo ug sa pangpadasig sa baslanay nga gugma para sa 
Dios. Kini nga prinsipyo maoy gihulagway pinaagi sa sund-
alonhong taktika sa dobleng-haligi nga maniobra diin ang 
duha ka makaugalingnanong mga haligi mag-abante ngadto 
sa usa ra ka tinguha.  Ako mag-ila sa taktika sa duha-ka-halig-
ing pag-abante didto sa Gerra sa Waterloo nga usa ka tin-aw 
nga paghulagway sa dobleng-haligi nga paagi ngadto sa tin-
guha sa pleroma. Kini nga paagi ngadto sa pleroma mousab 
sa kahangturan og unsaon nimo sa pagsabut ug pagpuyo 
sa imong Kristohanong kinabuhi.  Kita magsugod pinaagi 
sa pag-usisa sa masaysayong panghitabo nga naglibot sa 
mapiugon nga kapildihan ni Napoleon ug sa kadaugan sa 
dobleng-haligi nga pag-abante.

Daghang mga magsasaysay ang miila sa 1815 Waterloo 



nga kampanya didto sa Belgium nga lakip sa labing mahuku-
mon diha sa kasaysayan sa gubat.87 Ang usa ka haligi ubus 
sa English Field Marshall Sir Arthur Wellesley, Duke sa Wel-
lington, ug ang ikaduhang haligi ubus sa iyang kaabin, ang 
Prussian Marshall Gebhard von Blücher, sa hingpit mipildi sa 
kasundalohan ni Napoleon Bonaparte.  Ang ilang kadaugan 
miusab sa politikanhong eksena sa Europe sa katibuk-an sa 
ikanapulog-siyam nga siglo nga may mga pagsangasanga 
nga midayon ngadto sa sunud nga siglo.88

Ang alaot nga pagsulong ni Napoleon sa Russia niadtong 
Hulyo 1812 ug iyang sunud nga kapildihan didto sa Leipzig, 
Germany, niadtong Oktubre 1813 mipaila og kalaglagan para 
sa iyang imperyo.  Ang iyang pamunoan sa France natapos 
sa dihang ang mga kaabin misulong ug sa masayong mio-
kupar sa Paris niadtong Marso 1814. Si Napoleon miluwat 
niadtong Abril.  Agig balos para sa iyang pagluwat, ang napa-
kaulawan nga Emperador midawat og soberanya ngadto sa 
isla sa Elba sa gawas sa kasadpang baybayon sa Italy.  Apan, 
nahimong natugaw sa mga balita sa sunud nga panghitabo 
didto sa France, si Napoleon miikyas gikan sa paghingilin 
niadtong Pebrero 1815 sa pagsugod sa malaglagong 
Gatosan ka mga Adlaw.89 Siya sa madaugong mitukod-pag-
usab sa iyang imperyo, “diin ang agila molupad gikan sa 
torre ngadto sa torre hangtod kini nagaabut sa mga torre sa 
Notre-Dame.”90 Taliwala sa mga abiba sa Vive l’ Empereur! 
si Napoleon mitigum sa iyang maunungon nga karaang mga 
sundalo mahinamhinamon sa pagbiya sa ilang taphaw nga 
serbisyo ni Haring Louis XVIII sa France ug sa pagsunud sa 

87. Sir Edward S. Creasy, The Fifteen Decisive Battles of the World (New York: The 
Heritage Press, 1969), 183-211.
88. Gihubad gikan ni Alistair Horne, How Far From Austerlitz? (New York: St. Martin’s 
Press, 1996), 360-62.
89. Ang Gatosan ka mga Adlaw mao ang gidugayon gikan sa pagbalik ni Napoleon sa 
Paris hangtod sa pagpahiuli ni Haring Louis XVIII ngadto sa trono sa France. 
90. Gihubad gikan ni Correlli Barnett, Bonaparte (New York: Hill ug Wang, 1978), 201.
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ilang gimahal nga Emperador.
Sa Hunyo 1815 ang sa dinaliang gihugpong nga Grande 

Armée maoy anaa sa pagmartsa paingon sa Brussels, ang 
kaulohan sa Belgium ug ang yawi sa istratehiya ni Napoleon 
sa pag-angkon-pag-usab sa labawng-kagahum ngadto sa 
Europe.  Para sa pagkab-ot sa iyang tinguha, si Napoleon 
kinahanglan nga unang mag-atubang sa iyang karaang 
karibal, ang Duke sa Wellington, kuyog sa iyang Prussian 
nga kaabin, Marshall von Blücher.

Niadtong 16 sa Hunyo si Napoleon mipildi sa Prussian 
nga haligi ubus ni Blücher didto sa Ligny, ug diha sa mao 
ra nga adlaw ang French Marshall, Michel Ney, miataki sa 
British nga haligi ubus ni Wellington didto sa Quatre-Bras, 
nagpugus sa Duke sa pagritira padulong sa amihanan 
ngadto sa laing mapanalipdanong posisyon.  Ang punoang 
French nga puwersa ubus ni Napoleon unya migukud sa 
kasundalohan ni Wellington paingon sa Brussels, nagbilin og 
usa ka masdiyutay nga puwersa ubus ni Marshall Emmanuel 
Marquis de Grouchy sa pagpugong sa haligi ni Blücher 
gikan sa pagtipon sa kasundalohan sa Duke.  Samtang si 
Wellington misibog paingon sa Waterloo, siya mipadala og 
usa ka mensahe ngadto ni Blücher sa pagpabilin sa iyang 
kasundalohan diha sa usa ka buyon nga haligi para sa kilid 
nga proteksiyon sa usag-usa.
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Sa kaadlawon sa Domingo, 18 Hunyo, si Wellington ug 
iyang “daotang-dungog nga kasundalohan,”91 gimugna sa 
kadaghanan sa waykasinatian ug wanasulayan nga mga 
tropa, maoy nahan-ay atubangan sa Mont St. Jean, usa ka 
gamay nga baryo diha sa usa ka tagaytay nga nagsaka latas 
sa dakong-dalan gikan sa Charleroi ngadto sa Brussels.  
Tulo ka mga milya lamang latas sa usa ka mabaw nga walog 
sa sentenong kaumahan mibarog ang gamay nga balay-
sak-anan, La Belle Alliance.  Gikan niining pamunoan nga 

91. “Ako adunay usa ka daotang-dungog nga kasundalohan … ug usa ka hilabihan 
ka waykasinatiang ginsakupan.” Gihubad gikan ni Scott Bowden, Armies at Waterloo 
(Texas: Empire Games Press, 1983), 207.

DOBLENG-HALIGI NGA MANIOBRA SA WATERLOO
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pwesto si Bonaparte mipakatag sa iyang kasundalohan sa 
adunay-katakus nga mga beterano para sa ilang katapusang 
ataki ngadto ni Wellington.

Si Wellington nahibulong, “Makalungtad ba ang iyang 
kasundalohan hangtod ang Prussian nga haligi makaabut?” 
Sa labing minos usa ka kapasikaran maoy anaa sa iyang 
pabor. Mabunukong ulan atol sa unang adlaw ug gabii mipa-
bilin sa yuta nga basa kaayo para ni Napoleon sa pagmani-
obra sa iyang labawng-maayo nga artilyeriya ug kabalyeriya. 
Gani labawng-daotan para ni Napoleon, ang mga bala sa 
kanyon maoy kulang pa gayud ka epektibo diha sa lapok. 
Naglaum sa yuta nga mauga, siya mipalangan sa pagsugod 
sa labing-hinungdanong ataki hangtod sa alas onse-medya 
sa buntag, sa peligrosong nalangan adtong adlawa para sa 
usa ka sundalonhong panag-away. Si Napoleon milapas sa 
iyang labing-karaan nga sanglitanan: “Espasyo kita maka-
bawi, oras dili gayud…. Ako mahimong mapildi sa usa ka 
gerra, apan ako dili gayud mawad-an og usa ka minuto.”92 
Siya nawad-an sa duha!  Mabagang kanyonaso, kabalyeriya 
nga mga pagsulong, ug dinutdutay nga pag-away sa impan-
teriya ngadto sa duha ka istratehiyanhong mga umahan, La 
Haye Sainte ug Hougoumont, miulbo sa katibuk-an sa palis 
ug paingon sa kilumkilum.93 Samtang ang adlaw nagkaupos 
si Wellington nadunggan sa pagbagulbul, “Hatagi ako og ga-
bii o hatagi ako ni Blücher.”94 

Ang setentay-dos-anyos nga mariskal sa kampo nga si 
Blücher anaa nay pipila ka mga kabayo nga naluthang gikan 
kaniya atol sa miaging adlaw nga gerra.  Apan, nagpakita og 
dakong kaisog ug determinasyon, ang karaang manggugubat 

92. Gihubad gikan ni Horne, How Far From Austerlitz?, 372.
93. Sa Hunyo diha niana nga latitud ang kahayag maglugway hangtod sa hapit alas 
nwebe.
94. Gihubad gikan ni David G. Chandler, The Military Maxims of Napoleon (Da Capo 
Press, 1995), 143.
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mipugong nga naghiusa sa iyang kasundalohan atol sa 
pagritira gikan sa Ligny, ug mimartsa ngadto sa pagtabang 
sa ‘Iron Duke.’ Siya misunud sa mando ni Wellington sa pag-
uswag diha sa buyon nga haligi para sa suportar sa usag-
usa sa duha ka mga kasundalohan.

Sa alas syete nianang pagkagabii si Napoleon mibuhi sa 
usa ka dosena nga mga batalyon sa iyang matinumanon ug 
gikahadlokan nga Harianong Guwardiya.  Sila miataki latas 
sa patag nga mipasad ang nangamatay nga mga kabayo 
ug himatyon o patay nga mga sundalo gikan sa duha ka 
bahin.95 Apan bisan pa ang Karaang Guwardiya ni Napoleon 
wala makaluwas sa adlaw.  Ang haligi ni Blücher mihimo sa 
kalainan!  Ang Prussians misiguro sa British nga walang kilid 
samtang ‘naglukot’ sa French nga toong kilid.  Bisan pa niana 
walay usa ka British nga kwadro ang nabungkag, bisan pa 
niana ang Hougoumont napugngan tungud sa maisog nga 
pagsukol sa Coldstreams Guards, ang mga linya sa Duke 
maoy gikatag ngadto sa malisud nga kahimtang.  Ang gihiusa 
nga kusog lamang sa British ug Prussian nga mga haligi nga 
nag-abante sa dungan sa katapusan ang makabuntog sa 
Grande Armée ni Napoleon.

95. Singkwenta mil ang mga nasugamak ug napulog-lima ka libo ka mga kabayo mao 
ang presyo sa Waterloo.
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Ang Waterloo nahimong usa ka idyom para sa “mahuku-

mong kapildihan.” Sa kamatuuran, ang Gerra sa Waterloo 
nagarepresentar sa dobleng-haligi nga maniobra sa gubat.  
Sa kaamgid, ang kadaugan sa espirituhanong gubat maoy 
maangkon pinaagi sa dobleng-haligi nga pag-abante ngadto 
sa hataas nga kahibalo sa pleroma.  Kon ang usa ka haligi 
nagapatighulog palayo diha sa espirituhanong pag-abante, 
ang komon nga mga kilid sa doktrina ug baslanay nga gug-
ma makompromiso ug ang magtotoo mamahimong madutlan 
sa pagkahugno.  Sama ni Napoleon, siya motagbo sa iyang 
‘Waterloo’ nga walay usa ka dobleng-haligi nga pag-abante.
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ANG DOBLENG-HALIGI NGA PAG-ABANTE 
NGADTO SA PLEROMA

Ang Kristohanon nagaabante ngadto sa hataas nga 
kahibalo sa espirituhanong pagkahamtong diha sa duha 
ka buyon nga mga haligi.  Kining duha ka mga haligi 
maghulagway sa kusog sa espirituhanong kinabuhi diha sa 
imong kalag ug sa wala kanila ikaw dili mahimong usa ka 
espirituhanong mananaog.

 Ang unang haligi mao ang imong makanunayon nga 
pagsabut sa epignosis nga kahibalo sa doktrina sa Bibliya ubus 
sa pagpanudlo sa Dios nga Balaang Espiritu.  Ang ikaduhang 
haligi mao ang imong baslanay nga gugma para sa Dios, 

DUNGAN NGA DUHA-KA-HALIGING PAG-ABANTE DIHA SA KALAG SA MAGTOTOO
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ang pangpadasig sa pagpadayon diha sa espirituhanong 
kinabuhi, usab ubus sa pagpanudlo sa Dios nga Balaang 
Espiritu. Ang duha ka mga haligi mag-abante sa dungan.  
Ang panagtigum sa epignosis diha sa toong kabahin sa kalag 
mosapinday kon wala ang pangpadasig sa pagbinaslanay, 
ug ang baslanay nga gugma dili makapalig-on kon wala ang 
pagmetabolisar sa doktrina. Nag-usbaw nga kahibalo sa 
doktrina sa Bibliya ang nagapahimo sa imong espirituhanong 
pagtubo.  Ang mapadayonong pangpadasig sa baslanay nga 
gugma nagapalahutay sa imong espirituhanong pagtubo.  
Uban sa doktrina nga nagliyok diha sa imong dagayday sa 
pagkahibalo, ikaw makasabut ug makaila sa gugma sa Dios 
ug makaugmad sa personal nga gugma para sa Dios agig 
balos. Uban niining baslanay nga gugma, ikaw mobaton 
sa nagpabiling gahum sa makanunayong pagmetabolisar 
sa doktrina sa Bibliya, pag-abante ngadto sa hataas nga 
kahibalo, pagsilbi sa Ginoo, ug paghimaya sa Dios ngadto 
sa kinatas-an.

PAGPANALIPOD SA MGA KILID
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Ang duha ka mga haligi magpanalipod sa usag-usa diha 
sa usa ka gipadungang paglihok atol sa pag-abante ngadto 
sa pleroma.  Ang matag haligi nagapanalipod sa usag-usa 
ka kilid sa laing haligi gikan sa ataki pinaagi sa duha ka li-
sud-buntugong mga kaaway sa espirituhanong kinabuhi: re-
lihiyosong legalismo ug relihiyosong emosyonalismo.

Samtang ang epignosis nga doktrina nagaabante, ang 
iyang kilid maoy gipanalipdan sa baslanay nga gugma 
gikan sa pagpakaaron-ingnon sa relihiyosong legalismo, 
ang kaaway sa grasya.96 Kon ang relihiyosong legalismo 
nagabugto sa linya sa baslanay nga gugma, ang espiritu-
hanong kinabuhi sa magtotoo wamolihok. Siya wamotagad 
o mosalikway sa rebound. Ang doktrina mahimo lamang 
akademikong kahibalo, gnosis, nga dili makatampo sa du-
ha-ka-haligi nga pag-abante ngadto sa pleroma. Ang pag-
kasinati sa grasya, ang kauban sa baslanay nga gugma, 
mawagtang. Siya mahimong mawad-ag-kadasig sa dihang 
nag-atubang og kalisdanan o pagsulay para sa panalangin.  
Ang pag-abante ngadto sa pleroma nagapaluya sa hinayhi-
nay hangtod maundang. Kon walay proteksiyon sa baslanay 
nga gugma, ang magtotoo wala nagaangkon og unsay kina-
hanglan sa pagpadayon pag-abante. Kini mao ngano ang 
Kristohanon kinsa dili makasulbad sa ilang mga problema 
mag-ingon, “Doktrina wala nagalihok!” Ngano man ang dok-
trina wala nagalihok para kanila?  Sila walay suportar gikan 
sa baslanay nga gugma!

Samtang ang baslanay nga gugma nagaabante, ang iyang 

96. Ang relihiyosong legalismo maoy waykapuslanan nga pagsulay sa tawo sa 
pagkuha og kaluwasan, espirituwalidad, o sa pag-angkon sa pag-uyon sa Dios pinaagi 
sa estriktong pagsubay ngadto sa usa ka kodigo sa etika ug moral nga batasan sama 
sa Balaod ni Moses (Mga Taga-Colosas 2:16-22).  Kadtong kinsa maghimo sa maong 
usa ka paningkamot sa pag-angkon og pabor sa Dios ug sa pagpataas sa kaimportante 
sa ilang maayong mga buhat maoy nalingla sa buta nga kaarogante ug paglimbong-sa-
kaugalingon (Isaiah 64:6a).  Sa Mateo 23:27-28, si Jesus mikasaba sa relihiyosong mga 
Pariseyo isip mga ehemplo sa legalismo ug pagpakaaron-ingnon: “Kaalaot kaninyo, 
mga eskriba ug mga Pariseyo, mga tigpakaaron-ingnon!”
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kilid maoy gipanalipdan sa epignosis nga doktrina gikan sa 
ataki sa relihiyosong emosyonalismo, ang kaaway sa divine 
nga panglantaw. Ang pangpadasig sa baslanay nga gugma 
nga walay sa doktrinang panghunahuna isip iyang magba-
lantay mamahimong hilakon nga sentimental nga pagbati o 
daotan pa, ang limbong sa usa ka subhetibo, personal nga 
kasinatian sama sa ang ‘mga dila nga kalihukan.’97 Kon wala 
ang dungan nga pag-abante ug proteksiyon sa usag-usa sa 
duha ka mga haligi, ang Kristohanong kasinatian ug serbisyo 
motahan ngadto sa tawhanong kamaayo ug aktibismo.98 Ang 
magtotoo nga nalambigit kaayo motagbo og masakit nga 
pag-antos gikan sa divine nga disiplina.  

Kon bisan haing haligi ang nagasapinday, ang imong 
pag-abante nagahunong!  Sa dihang ang pangpadasig sa 
baslanay nga gugma nagalubad, ang doktrina napasagdan 
ug napulihan sa legalismo.  Kon walay awtoridad ang doktrina 
sa Bibliya diha sa imong kalag, ang baslanay nga gugma 
maoy nalubag ug natuis ngadto sa emosyonalismo.  

Sa dihang ang mga haligi sa baslanay magsuportar sa 
matag usa, nag-abin ug porsigido, ang imong espirituhanong 
kinabuhi nagaasdang ngadto sa tinguha sa espirituhanong 

97. Thieme, Mga Dila, 116-119.
98. Tawhanong kamaayo maoy gihubit isip maayong mga binuhatan nga gimugna ubus 
sa kontrol sa kinaiyang makasasala.  Ang magtotoo nga may wamasugid nga sala diha 
sa iyang kinabuhi dili espirituhanon apan karnal (gikontrol sa kinaiyang makasasala).  
Ang maayong mga binuhatan sa usa ka karnal nga Kristohanon walay espirituhanong 
bili ug dimapinig gikan sa maayong mga binuhatan nga gihimo sa usa ka dimagtotoo.

 Ang Kristohanong aktibismo nagalakip sa mga magtotoo nga naggamit sa 
makatawhanon, dibibliyanhong mga paagi sama sa pagdumili pagsugot sa kagamhanan, 
mapintas nga demonstrasyon, o bisan-unsang binalaod o supak-sa-balaod nga 
aktibidad sa pagpahamtang sa giingon nga Kristohanong mga mithi ug pamatasan 
diha sa usa ka katilingban.  Natukod diha sa mini nga pilosopiya nga ang sangputanan 
nagapahitarong sa paagi, ang ilang mga aksiyon magkatay gikan sa pagdumili pagsugot 
sa kagamhanan ngadto sa kriminal nga kapintas.  Ang mga magtotoo kinsa mahimong 
mga aktibista mangita sa paghusay sa espirituhanong mga isyu uban sa politikanhong 
mga kasulbaran.  Ang maong mga pagsulay sa pagtakuban sa kalibutan sa yawa 
magguba sa kagawasan, maoy sukwahi ngadto sa pagbuut ug plano sa Dios, ug dili 
gayud kabahin sa espirituhanong kinabuhi.     
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pagkahamtong. Ikaw magpadayon sa itaas nga pagsaka 
ngadto sa personal nga gugma para sa Dios nga Amahan, 
kamapaubsanon ug pagkasinati sa grasya, ug okupasyon 
ni Kristo. Ang imong duha ka mga haligi magsugat diha sa 
kinatumyan sa pleroma, “ang kahingpitan [sa panalangin] 
ni [gikan] Kristo” (Mga Taga-Efeso 4:13). Isip usa ka resulta 
sa makanunayong paggamit sa pagmetabolisar sa doktrina 
uban sa pangpadasig sa baslanay nga gugma, ang hataas 
nga kahibalo makab-ot. Ikaw motuman sa plano sa Dios 
para sa imong kinabuhi, mahimong usa ka dimakitang 
bayani, mahimong madaugon diha sa anghelanong away, ug 
modawat sa pagtugyan sa imong escrow nga mga panalangin 
para sa panahon ug eternidad.

ANG MAGNETISMO SA GUGMA SA DIOS

Ngari kanako, ang labing minos sa tanang mga 
santo, kini nga grasya maoy gihatag, sa pagwali 
ngadto sa mga Hentil sa dimatugkad nga mga 
bahandi ni Kristo.  (Mga Taga-Efeso 3:8)      

Para sa dimakitang mga bayani, ang dimakalkulo nga 
mga bahandi sa Dios magbutang og magnetismo—usa ka 
madanihong gahum.  Ang labawng-maayo kay sa kasagaran 
nga giladmon sa gugma sa Dios makapugus kaayo nga ang 
magtotoo sa kusganong gibitad paingon “sa mga bahandi 
sa Iyang himaya.” Sa dihang siya gibitad paingon Kaniya, 
siya nagahuput sa labing-dakong katigayunan nga ang Dios 
sukad mihatag. Kini nga mga bahandi sa grasya sa Dios 
maglakip sa talagsaong porpolyo sa dimakitang mga bahan-
di, sa pagpanudlo sa Balaang Espiritu, ug sa pagsangkap sa 
espirituhanong kinabuhi pinaagi niini siya nagaabante diha 
sa dobleng haligi ngadto sa pleroma.

Sa dihang “ang dimatugkad nga mga bahandi ni Kristo” 
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magpuyo diha sa kasingkasing sa magtotoo, siya adunay di-
vine nga panglantaw ug baslanay nga gugma. Siya agig ba-
los nagabutang og usa ka magnetismo ngadto sa uban nga 
maoy usa ka aninag niadto nga mga bahandi. Kini nga mag-
netismo, naugmad pinaagi sa dobleng-haligi nga pag-aban-
te ug sa pagtuman sa waykaparehas nga espirituhanong 
kinabuhi, maoy usa ka testimonya ngadto sa kalibutan. Sa 
dihang siya nagagamit sa dilimitadong mga kahinguhaan 
sa doktrina ug pagbinaslanay sa pag-abante ngadto sa ha-
taas nga kahibalo sa pleroma, sa dihang siya nagatag-iya 
sa labing-dakong katigayunan nga ang Dios mihatag diha 
sa tibuuk tawhanong kasaysayan, ang magnetismo sa Dios 
nagagumikan pinaagi kaniya. Sama sa usa ka parola nga 
nagakabig sa usa ka nawalang barko diha sa maitum nga 
kagabhion ug paingon sa dunggoanan, siya nagakabig sa 
mga dimagtotoo ngadto sa kahayag sa Ebanghelyo ug mga 
magtotoo ngadto sa Iyang Pulong agig pagpakita sa mga 
bahandi sa Iyang himaya pinaagi sa iyang hamtong nga es-
pirituhanong kinabuhi.

Ang magnetismo sa gugma sa Dios nagadan-ag pinagi 
sa nag-abante nga magtotoo ug nagahatag sa testimonya 
sa Iyang persona ug plano diha sa duha ka mga paagi.  
Una, ang dobleng-haligi nga pag-abante sa nametabolisar 
nga doktrina ug ang pangpadasig sa pagbinaslanay nagahi-
mo sa usa ka nalig-on, masaligon, ug nakasinati-sa-grasya 
nga panghunahuna. Ang pag-abante sa waykaparehas nga 
espirituhanong kinabuhi sa Kapanahonan sa Simbahan nga 
magtotoo maoy usa ka makitang saksi nga nagadeklarar sa 
mga bahandi sa Iyang himaya ug sa kahamili sa Iyang gug-
ma ug grasya ngadto sa kalibutan. Ikaduha, ang magnetismo 
sa mananaog nga magtotoo ug dimakitang bayani adunay 
dimakitang impak sa pipila ka mga kategoriya. Kana nga 
impak nagapadayag sa grasya sa Dios isip kabahin sa 
prinsipyo nga si Jesu-Kristo nagakontrol sa kasaysayan.
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Personal nga Impak

Personal nga impak maoy panalangin pinaagi sa pakig-
uban sa hamtong nga magtotoo ngadto sa mga tawo ug mga 
organisasyon diha sa iyang kadaplinan.  Matag-usa diha 
sa kinabuhi sa dimakitang bayani maoy napanalanginan 
pinaagi sa iyang magnetismo: pamilya—bana, asawa, 
inahan, amahan, mga anak, mga paryente, mga binuhi; 
mga organisasyon—mga negosyo, mga tulunghaan, mga 
bahan, mga kompaniya sa balaod, mga klinika sa panambal, 
sundalonhong mga organisasyon, mga departamento sa 
kapolisan, mga kompanya sa inhenyeriya, mga bangko, 
mga korporasyon; sosyal nga kinabuhi—mga higala, mga 
kaila; kinabuhi sa simbahan—hunta sa misyon, tulunghaan 
sa kabataan, Kristohanong serbisyo nga mga organisasyon; 
lungsudnong kinabuhi—kasilinganan, siyudad, bansa, istado, 
nasod.  Ang impak sa hamtong nga magtotoo nagapalugway 
ngadto sa mga magtotoo, mga mananaog ug mga napildi, ug 
bisan pa sa mga dimagtotoo.  

Makasaysayanong Impak

Ang makasaysayanong impak maoy panalangin ngadto 
sa usa ka sinaligang nasod nga nadawat pinaagi sa magne-
tismo sa dimakitang bayani.99 Ang gidaghanon sa dimakitang 
mga bayani kinsa mag-abut sa pleroma nagadeterminar sa 
kasaysayan ug dadangatan sa bisan-unsa nga sinaligang 
nasod. Kini mao ang prinsipyo sa mahinungdanong-kahim-

99. Usa ka sinaligang nasod maoy tino nga gipanalipdan nga representante sa Dios 
dinhi sa kalibutan, usa ka tipiganan para sa divine nga kamatuuran diin ang Ebanghelyo 
sa gawasnon maoy gisangyaw, ang doktrina sa Bibliya gipatunhay ug gitudlo, ang 
pagwali-sa-ebanghelyo nagauswag, ang mga misyonaryo magdala sa Ebanghelyo ug 
doktrina sa katibuk-an sa kalibutan, ug usa ka dalangpanan maoy gisangkap para sa 
mga Hudiyo.  Tan-awa sa Thieme, Kagawasan pinaagi sa Sundalonhong Kadaugan, 
26-28.
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tang—usa ka panagtigum sa hamtong nga mga magtotoo 
nga nagpuyo sulud sa usa ka nasudnong linalang kansang 
espirituhanong pag-abante nagapalahutay sa nasod (1 Mga 
Hari 19:18; Mateo 5:13-16; Mga Taga-Roma 11:2-5). Ang ka-
lagsik, kauswagan, kalig-on, ug katunhayan sa sinaligang na-
sod maoy gipalahutay pinaagi sa usa ka igo nga mahinung-
danong-kahimtang. Kining wamadayeg, dimakitang mga 
bayani mao ang espirituhanong kasulbaran sa nasudnong 
kaut-utan ug mao ang bugtong paglaum sa usa ka nasod.  
Sa dihang ang mahinungdanong-kahimtang nagaus-us, ang 
nasod nagaus-us.  Samtang nagapadayon ang magtotoo, sa 
ingon niini nagapadayon ang sinaligang nasod.

Ang panalangin ngadto sa nasod maoy usa ka escrow 
nga panalangin nga ang atong Ginoo nagaapod-apod ngadto 
sa hamtong nga magtotoo.  Sa niining paagiha si Jesu-Kristo 
nagadawat sa tanang himaya, ug ang Iyang magnetismo dili 
mahugawan sa kaduhaduhaang paghukum sa hilabihang-
matinguhaon nga mga Kristohanon kinsa magsulay sa 
pagdula sa politikanhong gahum diha sa Iyang ngalan ug sa 
kawang manglimbasog sa pagtukod og gingharian sa Dios 
dinhi sa kalibutan atol sa Kapanahonan sa Simbahan.100 
Matag hamtong nga magtotoo maoy usa ka saksi para ni Kristo 
ngadto sa mga dimagtotoo diha sa nasod pulos sa pulong 
sa baba ug gikan sa magnetismo sa iyang espirituhanong 
kinabuhi.  Isip usa ka maayong lungsuranon nga nagpakita 
sa iyang Kristohanong mga prinsipyo, ang dimakitang bayani 
nagatampo ngadto sa kalig-on ug kauswagan sa iyang nasod.  
Siya wala nagakrusada diha sa ngalan sa Kristiyanismo sa 

100.  Si Kristo mipaila sa Iyang-kaugalingon ngadto sa mga Hudiyo isip ang Anak ni 
David, ang Hari sa mga Hudiyo, ang katumanan sa tanang dikondisyonal nga mga 
kasabutan sa Dios uban sa Israel.  Sa dihang ang Israel midumili sa pagdawat sa iyang 
tinuud nga Hari, ang gisaad nga kalibutanong gingharian sa Dios naoktaba hangtod 
sa Milenyo, nga ang Dios motukod diha sa Iyang kaugalingong perpekto nga panahon 
waysapayan sa tawhanong pagdawat o pagsalikway (1 Mga Taga-Tesalonica 5:1-2).  
Tan-awa sa Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 13.
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pagbuhat-pag-usab sa iyang nasod diha sa imahen sa iyang 
personal nga pagtoo (Mga Taga-Roma 13:1-7).101

Internasyonal nga Impak

Ang internasyonal nga impak nagagumikan sa magnetis-
mo sa espirituhanong hamtong nga mga misyonaryo kinsa 
gipadala gikan sa sinaligang nasod ngadto sa disinaligang 
mga nasod. Ang mga misyonaryo magbiyahe sa tibuuk ka-
libutan sa pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa mga bolsa sa 
positibong kabubut-on. Sila magpaila sa tinuud nga ebang-
helyong mensahe sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang, 
magtudlo og doktrina sa Bibliya ngadto sa mga nakabig, 
magtukod og lokal nga kasimbahanan, ug magsangkap sa 
pagbansay para sa espirituhanong mga gasa. Ang magne-
tismo sa misyonaryo maoy usa ka tinubdan sa panalangin 
ngadto sa duha ka mga nasod: ang nasod nga siya nagasilbi 
ug ang nasod nga siya gipadala.

Sa waysuwerte, dili tanang mga misyonaryo maoy ham-
tong nga mga magtotoo ug sila usahay manginlabut diha sa 
politika, sa kultura, o sa laing mga kalihukan sa disinaligang 
nasod pinaagi sa aktibismo, pagdumala sa katawhan, pag-
dumili pagsugot sa kagamhanan, o rebolusyon.102 Kini dili 
kabahin sa magnetismo; sila hinoon maoy mga pagpakita sa 
tawhanong kamaayo ug kadaotan.

Anghelanong Impak

Diha sa apelasyon nga bahin sa anghelanong away ang 
magnetismo sa dimakitang bayani adunay masangkarong 

101.  Thieme, Pagsaksi (2017).
102.  Thieme, Kagawasan pinaagi sa Sundalonhong Kadaugan, 31-33.
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impak diha sa mga anghel (1 Mga Taga-Corinto 4:9; Mga 
Taga-Efeso 3:10). Ang 1 Pedro 1:12 nagaingon diha sa giko-
rihiang paghubad, “ang mga anghel nagdungaw paingon sa 
ubus ug nag-inat sa ilang mga liog ug nagkonsentrar” sa un-
say gipanghimo sa mga magtotoo. Sa laing mga pulong, kini 
mao rag naghulagway og usa ka dakong langitnon nga ko-
liseyum diin ang mga anghel nagdungaw paingon sa ubus, 
nagtan-aw sa tininuud sa panghitabo sa kalibutan. Ang mga 
anghel sa wayhunong nga magpaniid sa tawhanong kaliwat, 
ug sa piho, sa hamtong nga magtotoo diha sa Kapanahonan 
sa Simbahan (1 Mga Taga-Corinto 11:10; 1 Timoteo 5:21; cf. 
1 Pedro 1:12). Sila magtan-aw sa pagtuman sa magtotoo 
sa espirituhanong kinabuhi, sa iyang dobleng-haligi nga 
pag-abante, ug sa iyang tubag ngadto sa dimatugkad nga 
mga bahandi sa gugma ug grasya sa Dios. Sila magtan-aw 
kaniya sa “pagbutang sa tibuuk kalasag sa Dios” ug “pagma-
lig-on batok sa mga bitik sa yawa” (Mga Taga-Efeso 6:11).

Ang Dios nagapatawag sa dimakitang bayani ngadto sa 
baroganan sa mga saksi, ingon sa sinugdan, sa pagsangkap 
og testimonyo batok sa apelasyon ni Satanas.  Ang pagtuman 
sa hamtong nga magtotoo sa espirituhanong kinabuhi ug 
baslanay nga gugma para sa Dios maoy diikalimud nga 
ebidensiya para sa dimapakyas nga gugma ug integridad sa 
Dios. Ang yawa makasukitsukit sa hamtong nga magtotoo 
pinaagi sa pagdumala og wamahitakus nga pag-antos (Job 
1:6-12; 2:1-6; Mateo 4:1-11).  Pinaagi sa paggamit sa divine 
nga mga kahinguhaan sa paglabang niini nga ebidensiya 
nga pagsulay, ang dimakitang bayani adunay wahikit-i 
nga magnetismo diha sa mga anghel.103 Ang pleroma nga 

103.  Thieme, Christian Suffering, 159-98.  Ang kaimportante niining dimakita nga impak 
maoy pinasikad sa kamatuuran nga ang Kapanahonan sa Simbahan mao ang bugtong 
gipataas nga gidugayon sa tawhanong kasaysayan diin ang anghelanong away sa 
hingpit maoy dimakita.  Ang mga anghel maoy makita sa matag laing dispensasyon 
gawas sa Kapanahonan sa Simbahan.
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magtotoo, busa, nagatuman sa divine nga katuyoan tungud 
niini ang tawo gibuhat—ang sulbad sa anghelanong away.

Kapanulundanan nga Impak

Ang kapanulundanan nga impak nagahatag og pana-
langin ngadto sa mga gimahal, suud nga mga higala, ug kau-
banan sa hamtong nga magtotoo uban sa magnetismo bisan 
pa human sa iyang kamatayon. Kini nga impak mao ang 
pagpalungtad sa panalangin pinaagi sa pakig-uban lapas sa 
lubnganan.  Ang dimakitang bayani, unya, makaatubang sa 
kamatayon nga may kompletong kasigurohan nga ang Dios 
moamuma para niadtong siya nagabiya (Mga Salmo 37:25).  
Ang labing-dako nga kabilin sa hamtong nga magtotoo mao 
ang panalangin ngadto sa sunud nga henerasyon. Kad-
tong kinsa maglungtad kaniya maoy napanalanginan, dili 
kinahanglan tungud kay sila espirituhanong mga mananaog 
sa ilang-kaugalingon, apan tungud sa taas nga pagtagad 
sa Dios para sa espirituhanong kadaugan sa bag-ohayng-
namatay nga magtotoo.  Sa pagkatinuud, ang espirituhanong 
mga napildi ug bisan pa ang mga dimagtotoo makadawat og 
kapanulundanan nga impak, maingon nga sila makadawat 
sa mga panalangin sa personal nga impak atol sa tibuuk-
kinabuhi sa dimakitang bayani.

ANG SALUDO GIKAN SA LUBNGANAN

Sumala sa akong matinguhaon nga pagpaabot 
ug paglaum [absolutong kompiyansa], nga 
ako dili mabutang ngadto sa kaulawan diha sa 
bisan-unsa [didto sa paghukum o bema nga ling-
koranan ni Kristo], apan niana uban sa tanang 
pagkawalay-kahadlok, si Kristo bisan pa karon, 
sama sa kanunay, mabayaw [mahimaya pinaagi 
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sa magnetismo] diha sa akong lawas, bisan kon 
sa kinabuhi o sa kamatayon.  (Mga Taga-Filipos 
1:20, mga italiko gidugang)   

  
Ang kinabuhi sa hamtong nga magtotoo adunay magne-

tismo sa dihang siya nagahimaya sa Dios diha sa iyang la-
was atol sa iyang tibuuk-kinabuhi pinaagi sa dobleng-haligi 
nga pag-abante. Ang iyang magnetismo nagapadayon 
bisan pa human sa iyang kamatayon. Siya nagapadayon sa 
paghimaya sa Dios diha sa iyang “lawas … sa kamatayon.” 
Unsaon ni bisan kinsa nga makahimaya sa Dios diha sa usa 
ka lawas nga wala nay usa ka presensiya dinhi sa kalibutan?  
Pinaagi sa usa ka espesyal nga kapanulundanan nga impak!  
Diha sa kamatayon ang hamtong nga magtotoo nagapadala 
sa usa ka katapusang ‘saludo’ sa magnetismo ngadto sa lain 
nga dimakitang mga bayani kinsa mopadayon.

Ang mga magbubugno sa karaang Roma magsangkap 
og usa ka mapugsanong paghulagway sa usa ka saludo 
gikan sa lubnganan. Usa ka mabangis nga porma sa kali-
ngawan diha sa Romanhong Imperyo mao ang hoplomachia, 
“kombate sa magbubugno.” Sa dili pa ang katapusan sa usa 
ka pasundayag sa adlaw, gatosan sa mga magbubugno ang 
manggipatay sa usag usa para sa lingawlingaw sa Roman-
hon nga maggubutong-panon.  Diha sa buntag sa tigi, 

ang mga magbubugno, gisakay sa mga karuwahe 
gikan sa ludus magnus [bantugang tulunghaan sa 
pagbansay] ngadto sa Koliseyum, mikanaog atuba-
ngan sa ampitiyatro ug mimartsa palibut sa natad diha 
sa sundalonhong kahan-ayan, gisininaan sa chlamys 
[usa ka kupo] gitina sa pulang-lagumon ug gidayan-
dayanan sa bulawan. Sila milakaw sa waykaikag, ang 
ilang mga kamut nagbayhonbayhon sa gawasnon, gi-
sundan sa mga mutsatso nga nagdala sa ilang armas; 
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ug sa dihang sila miabut atbang sa harianong pulvinar 
[sopa] sila milingi ngadto sa emperador, ang ilang 
toong kamut gipataas timaan [saludo] sa pagtahod, 
ug gipamulong ngadto kaniya ang makatarunganong 
masulub-on nga timbaya: “Maghimaya ka Emperador, 
kadtong kinsa hapit na mamatay magsaludo kanimo!  
Ave, Imperator, morituri te salutant!”104  

Sa tinuud, kini nga kalalakihan patay na samtang sila misa-
ludo ni Caesar. Sila maoy naghatag pagtahod ngadto ni 
Caesar diha sa kinabuhi ug pinaagi sa ilang kamatayon. ila 
militok sa usa ka titik-sa-lubong nga mipadan-ag sa ilang 
katuyoan sa pagpuyo ug sa talagsaong paagi nga sila ma-
matay.  Ang ilang dayag nga pasidungog mihimo og usa ka 
dimapapas nga impresyon diha sa duut sa katawhan kinsa 
makakita kanila nga mamatay.

Sa ingon usab, ang mananaog nga magtotoo nagasa-
ludo ni Ginoong Jesu-Kristo diha sa kinabuhi ug diha sa 
kamatayon. Diha sa kinabuhi siya nagahigugma, nagasilbi, 
ug nagasimba sa Ginoo kinsa maoy angayan sa kinatas-ang 
pasidungog. Diha sa kamatayon ang iyang saludo gikan sa 
lubnganan maoy usa ka pasidungog ngadto sa kadaugan sa 
dobleng-haligi nga pag-abante, ug usa ka pag-ila sa wayka-
tapusang dadangatan nga nagahulat kaniya sa langit.

Para kanako, sa pagpuyo [magpadayon pag-
puyo] maoy Kristo, ug sa pagkamatay maoy ga-
nansiya [kapuslanan].  (Mga Taga-Filipos 1:21)
   

Ang prinsipyo sa pagsaludo gikan sa lubnganan, makita 
diha sa Mga Taga-Filipos 1:21, nagasugod sa (emoi gar), 

104. Gihubad gikan ni Jerome Carcopino, Daily Life in Ancient Rome, trans. E. O. 
Lorimer (New Haven: Yale University Press, 1940), 239-40.
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“para kanako.” Kini nga paghubad wala sa hingpit nagapa-
hayag sa pagkahinungdanon sa pagmatuud ni Apostol Pablo 
mahatungud sa iyang kinabuhi ug kamatayon.  Sa paghimo 
niini nga deklarasyon ngadto sa iyang mga bumabasa, si 
Pablo sa magahumong nagabatbat, “Sa kutub ako may ka-
labutan.”105 Walay kahadlok sa kinabuhi o sa mahulgaong 
kamatayon diha sa kalag ni Pablo.

Unya, si Pablo nagapadayon sa iyang madramahong em-
pasis sa usa ka sa sintaksis nga konstruksiyon nga mahi-
mong masubay ngadto sa Attic nga Griyego sa ikalimang sig-
lo B.C. “Sa pagpuyo” ug sa pagkamatay” maoy substantival, 
articular infinitives nga maglihok isip mga hinungdan. Ang 
unang infinitive (zayn), “sa pagpuyo,” maoy usa ka present 
tense nga may linear aktionsart ug gihubad “sa pagpadayon 
pagpuyo.” Kini mao ang hinungdan sa kabihayag nga nagalakip 
sa ngalan, (Christos), “Kristo.” Walay mga punglihok, mao 
nga, ang kabihayag maoy usa ka madramahong ellipsis nga 
gihubad, sa pagpadayon pagpuyo, Kristo” o “samtang nga 
ako buhi pa, Kristo.” Ang kabihayag nagapasabut ngadto 
sa dobleng-haligi nga pag-abante sa doktrina sa Bibliya ug 
pagbinaslanay nga nagaresulta diha sa okupasyon uban 
ni Kristo. “Sa pagpadayon pagpuyo, Kristo” nagatimaan sa 
magnetismo sa hamtong nga magtotoo atol sa dagan sa 
iyang kinabuhi.

Ang ikaduhang infinitive (apothanein), “sa pagkamatay,” 
maoy usa ka constative aorist infinitive, nga nagatumbok 
og usa ka aksiyon nga mahitabo sa usa ka takna sa pana-
hon.  Kini mao ang hinungdan sa ikaduhang kabihayag nga 
nagalakip sa predicate nominative (kerdos), “ganansiya” o 
“kapuslanan.” Pag-usab, nagkulang sa usa ka punglihok, ki-
ning madramahon nga kabihayag gihubad og, “sa pagkama-
tay, kapuslanan” o “kamatayon, kapuslanan.” Ang magtotoo 

105.  Gihubad gikan ni Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics, 146-47.
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diha sa hataas nga kahibalo sa pleroma maoy maisog ug 
adunay talagsaong kompiyansa nga ang labing-dako nga 
takna sa iyang kinabuhi mao ang takna sa iyang kamatayon.  
Siya nagaila sa okupasyon uban ni Kristo isip ang dakong 
katuyoan sa iyang kinabuhi, ug siya sa dako nagaganansiya 
gikan sa iyang promosyon ngadto sa waykatapusang pag-
puyo uban sa Ginoo. “Sa pagkamatay, kapuslanan” naga-
kahulugan nga siya mibalhin ngadto sa eternidad, apan ang 
magnetismo gikan sa iyang waykahadlok nga kinabuhi naga-
hatud og usa ka saludo gikan sa lubnganan ngadto niadtong 
buhi pa.

Diha sa kamatayon pulos ang mananaog ug napildi nga 
mga magtotoo magkuha sa ikatulo nga parehong benepisyo, 
usa ka sa kasamtangan nga lawas, ug maghulat sa ikaupat 
nga parehong benepisyo, ang pagkabanhaw nga lawas.  
Apan, dili tanang mga magtotoo ang maghimaya sa Dios “sa 
kamatayon.” Ang sa wayhunong nga karnal nga magtotoo, 
nasudlan sa kahadlok ug walay magnetismo sa espirituha-
nong pagkahamtong ug baslanay nga gugma, maoy dimaka-
himo sa paghimaya sa Dios nga may usa ka saludo gikan 
sa lubnganan. Atol sa iyang kinabuhi, siya wamitagad sa 
doktrina, nakulang sa pangpadasig, ug wala mituman sa espi-
rituhanong kinabuhi.  Siya wala nagabilin og espirituhanong 
kabilin ngadto sa iyang mga gimahal. Diha sa kalainan, ang 
espirituhanong hamtong nga magtotoo mitumbas sa pagpuyo 
diha sa pagkamatay atol sa iyang tibuuk-kinabuhi. Siya mao 
ang dimakitang bayani kinsa mikat-on ug mibaton sa dok-
trina diha sa iyang kalag ug nadasig pinaagi sa baslanay 
nga gugma para sa Dios.  Siya adunay kapanulundanan nga 
impak ug magnetismo, nga makapadayon og dugay human 
sa iyang kamatayon.

Ang saludo sa mananaog nga magtotoo gikan sa lubnga-
nan nagatawag niadtong kinsa maoy nahibilin sa pagsunud 
sa iyang ehemplo ug pag-abante ngadto sa hataas nga ka-
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hibalo. Siya nag-ingon, “padayon, pag-abante, pagbaton 
sa matahum nga espirituhanong kinabuhi nga ako aduna.” 
Kadtong kinsa nakaila kaniya makabaton og usa ka kahi-
bulungang alimyon sa paghandum. Sila motamud sa pani-
nugdan nga gipahimutang niya ug moila sa Tinubdan sa 
iyang kaisog, kalig-on, ug kapasidad para sa kinabuhi.  
Kining tanan maoy usa ka resulta sa iyang magnetismo 
nga nagasaksi ngadto sa mga bahandi sa dimapakyas nga 
gugma ug grasya sa Dios.

Kadtong nahibilin maoy naimpluwensiyahan sa pag-
balos sa saludo sa hamtong nga magtotoo. Sila nadasig sa 
paglahutay diha sa dobleng-haligi nga pag-abante ug pagtu-
kod sa usa ka personal, makasaysayanon, internasyonal, 
anghelanon, ug kapanulundanan nga impak sa ilang kau-
galingon. Ang buhi nga magtotoo kinsa nagasunud sa tud-
lo sa bag-ohayng-namatay nga hamtong nga magtotoo ug 
nagaabante ngadto sa hataas nga kahibalo mopakita sa 
iyang-kaugalingon sa pagkabayani ug magnetismo para sa 
umaabot nga mga henerasyon. Disama sa mga magbubug-
no, kansang katapusang mga pulong sa paghangup nga 
pakigpulong ngadto ni Caesar maoy usa ka subo ug wana-
gamita sama sa nagkadunot nga Koliseyum, ang saludo sa 
hamtong nga magtotoo gikan sa lubnganan molanog ngadto 
sa himaya sa Ginoo sa kahangturan.

Diha sa iyang kinabuhi ug kamatayon ang bugtong tinguha 
ni Apostol Pablo mao ang sa paghimaya ni Ginoong Jesu-
Kristo. Siya mipuyo sa pagsilbi sa Ginoo (Mga Taga-Efeso 
3:8). Siya mitan-aw sa kamatayon nga walay kahadlok isip 
usa ka kasangkoan sa kahibulungang plano sa Dios para 
kaniya. Siya milarawan sa magnetismo sa espirituhanong 
pagkahamtong ug baslanay nga gugma. Ang makabigong 
gahum sa espirituhanong kinabuhi ni Pablo nagatawag sa 
matag magtotoo sa pagbalos sa iyang saludo, sa pag-apil 
sa iyang Kapanahonan sa Simbahan nga batalyon, ug sa 
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pagsunud sa mga bandila ngadto sa hataas nga kahibalo.
Diha sa pagkabanhaw ug nagbarog atubangan sa bema 

nga lingkoranan ni Kristo, si Pablo sa masaligong moi-
ngon ngadto sa Ginoo, “Ako misunud sa mga bandila.” Siya 
modawat sa iyang escrow nga mga panalangin ug mga 
ganti nga maghimaya sa Ginoo.  Ikaw, usab, mobarog diha 
sa mong pagkabanhaw nga lawas atubangan ni Ginoong 
Jesu-Kristo didto sa bema nga trono (2 Mga Taga-Corinto 
5:10). Unsay imong tubag kaha sa dihang Siya nagapangu-
tana, “Unsay gihimo nimo sa labing-dako nga espirituha-
nong kinabuhi nga sukad nahatag? Unsay gihimo nimo sa 
mga bahandi sa himaya nga Ako mihatag kanimo?” Ikaw ba 
makadungog Kaniya nga magsulti?

“Maayong pagkabuhat, maayo ug matinumanon 
nga sulugoon; ikaw nagmatinumanon ngadto sa 
diyutay ra nga mga butang, Ako mohimo kanimo 
nga tigdumala ngadto sa daghang mga butang.  
Sulud diha sa kasadya sa imong ginoo.”  (Mateo 
25:23, NKJV)                                          

     
Pinaagi sa epignosis nga kahibalo sa gugma sa Dios ang 

magtotoo nagapasinati ngadto sa bibliyanhong kamatuuran, 
ug sa pagbuhat niana nagaabante ngadto sa espirituha-
nong pagkahamtong. Siya adunay nagpuyo diha sa iyang 
kalag og unsa ang Dios mipadayag sa Iyang-kaugalingon: 
ang hingpit nga gidak-on sa Iyang omniscient nga plano; 
ang waykinutuban nga kamaangayon sa Iyang pagkama-
tarong ug hustisya; ang dimatapos nga kasangkapan sa 
Iyang grasya; ang gahum ug awtoridad sa Iyang labawng-
kamandoan, dimapakyas nga gugma; Iyang waykinutuban, 
dimasukud, waypagkausab, ug kasaligan nga mga kalidad. 
Iyang dipersonal nga gugma misangkap sa kaluwasan.  
Iyang personal nga gugma mao ang punto sa reperensiya 
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para tanan nga siya nagahuput pinaagi sa gahum, mga kahi-
nguhaan, ug kalig-on diha sa espirituhanong kinabuhi.

Ang gidak-on nga ang magtotoo nagapasinati sa kati-
nuuran mao ang gidak-on nga siya nagalampos diha sa 
duha-ka-haliging pag-abante.  Ang katinuuran maoy labaw pa 
kay sa dayag nga panghitabo sa kasaysayan o adlaw-adlaw 
nga kinabuhi. Ang katinuuran maoy pagpasinati ngadto sa 
dimapakyas nga gugma sa Dios ug sa Iyang Pulong. Ang 
magtotoo tingali nagpahimulus sa kauswagan; siya tingali 
ubus sa hilabihang kabug-at sa kalisdanan; siya tingali 
malipayon o dimalipayon. Waysapayan og unsa iyang bata-
san o sitwasyon karon, kini mao lamang ang nagausab nga 
mga sitwasyon sa kinabuhi. Sa pagsinati ngadto sa matuud 
nga katinuuran sa kinabuhi ang magtotoo kinahanglang 
mahibalo sa Bato nga siya nagabarog. Siya kinahanglang 
magsalig diha nianang nagahatag sa kahulugan ug katuyoan 
sa kinabuhi: ang dimapakyas nga gugma sa Dios.
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PAKAPIN SA BASAHON
_________________________

ANG MGA HIYAS SA DIOS

KINALABWANG-KAMANDOAN

Ang Dios maoy labawng-kamandoan, ang kinalabwang 
magmamando sa uniberso: “Paghibalo tungud niini . . . nga 
ang GINOO, Siya maoy Dios sa ibabaw sa langit ug sa ubus 
sa kalibutan; wala nay lain” (Deuteronomio 4:39).  Isip Hari sa 
langit ug kalibutan, Siya adunay absolutong pagbuut, awtori-
dad, ug kabubut-on (Mga Salmo 47:2).  Ang kinalabwang-ka-
mandoan sa Dios mao ang katapusang hinungdan sa tanang 
mga butang.

Ang kinalabwang-kamandoan sa Dios gipahayag diha sa 
divine nga dekrito.  Kini nga dekrito maoy Iyang waykatapu-
san, balaan, maalam, ug labawng-kamandoan nga katuyoan, 
nagsabut sa dungan sa tanang mga butang nga sukad na-
himo o mahimo diha sa ilang mga hinungdan, mga dagan, 
mga kondisyon, mga pagsunudsunud, ug mga relasyon ug 
nagdeterminar sa ilang piho nga umaabot-nga-panahon.  
Sa laing mga pulong, ang labawng-kamandoan nga dekrito 
mao ang pinili ug gisagup nga plano sa tanang mga buhat sa 
Dios.  Tungud niana, Siya midekrito sa pagbuhat ug pagpabi-



lin sa uniberso (Mga Taga-Colosas 1:15-17).  Siya midekrito 
sa pagbuhat sa pulos mga anghel ug tawo.  Siya midekrito 
sa panghitabo sa anghelanon ug tawhanong kasaysayan—
milabay, karon, ug umaabot.  Siya midekrito sa pag-atiman 
sa tawo pinaagi sa usa ka palisiya sa grasya.  Siya midekri-
to sa pagpadala ni Jesu-Kristo ngadto sa krus sa pagsang-
kap sa waykatapusang kaluwasan para sa katawhan (Juan 
3:16).  Siya midekrito sa pagpadayag sa Iyang-kaugalingon 
ug sa Iyang plano ngadto sa tawo pinaagi sa doktrina sa Bib-
liya (Mga Hebreohanon 4:12). Pinaagi sa Iyang dekrito ang 
tanang mga butang gidala ngadto sa pagkaaduna, gikontrol, 
ug gihimong hinungdan sa Iyang kahimuut (Isaiah 46:10; 
Mga Taga-Efeso 1:9). Tungud niini, tanang mga butang anaa 
para sa himaya sa Dios (Mga Salmo 19:1; Isaiah 6:3). 

Ang labawng-kamandoan nga dekrito nagahimo sa tanang 
mga butang nga piho apan wala nagahilabut sa anghelanon 
o tawhanon nga gawasnong kabubut-on.  Sa pagkatinuud, 
ang kinalabwang-kamandoan sa Dios ug ang gawasnong 
kabubut-on sa tawo dungang-anaa diha sa tawhanong ka-
saysayan.  Diha sa paghatag sa tawo og kabubut-on, ang 
Dios usab nagadekrito nga ang mga desisyon sa tawo, bisan-
unsa pa sila, sigurong mahitabo—bisan pa niadtong sukwahi 
sa Iyang mga tinguha.  Siya wala lamang nagadekrito nga 
kadtong mga desisyon mahitabo, apan Siya usab nagade-
krito sa eksaktong paagi, masubayon sa Iyang karakter, diha 
nga Siya maglihok sulud sa tawhanong kasaysayan.            

WAYKATAPUSANG KINABUHI

Ang Dios maoy waykatapusang kinabuhi (Mga Salmo 
102:27; Jeremiah 10:10).  Siya walay sinugdanan ug walay 
katapusan.  Wala gayuy usa ka panahon sa dihang ang Dios 
wala maanaa.
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Sa wala pa ang kabukiran natawo, 
O Ikaw nanganak sa yuta ug sa kalibutan, 
Bisan pa gikan sa malungtaron hangtod sa 

malungtaron, Ikaw ang Dios.
 (Mga Salmo 90:2) 

 
Ang Dios nagalabaw sa tanang temporal nga mga limitas-
yon.  Para Kaniya, ang “usa ka adlaw maoy sama sa usa ka 
libo ka mga tuig, ug ang usa ka libo ka mga tuig sama sa usa 
ka adlaw” (2 Pedro 3:8b).

Ang Dios wala sa panahon, apan ang panahon anaa sa 
Dios. Ang panahon, bisan pa og walay substansiya, maoy 
usa ka hingtungdan sa mga binuhat sa Dios. ungud kay ang 
Dios mao ang hinungdan ug gigikanan sa panahon, Siya dili 
ubus sa panahon (Deuteronomio 32:40; 1 Mga Taga-Corinto 
2:7). Siya miimbento sa panahon para sa paglabay sa tawha-
nong kasaysayan. Ang tawhanong mga linalang maghuna-
huna sumala sa milabay, karon, umaabot; sa mubo o taas 
nga mga gidugayon; sa katuigan, mga bulan, mga adlaw, 
mga oras, mga minuto, mga segundo. Apan ang Dios naga-
pahisama sa atong mga kinabuhi ngadto sa “inalisngaw” 
(Santiago 4:14): anaa karon ug nahanaw sunud adlaw.

Waykatapusan, ang mahigugmaong Dios nagaamuma 
nga paigo sa pagtugyan og usa ka maloloy-ong tanyag 
para sa katawhan sa pagpaambit sa Iyang waykatapusan 
nga kinabuhi. Ang waykatapusang kinabuhi sa Dios maoy 
giimpyut ngadto sa tanan kinsa magtoo diha ni Kristo (Juan 
3:16; 14:6; 20:31). “Ug ang saksi mao kini, nga ang Dios 
mihatag kanato sa waykatapusang kinabuhi, ug kini nga 
kinabuhi anaa sa Iyang Anak.  Siya kinsa anaa sa Anak 
adunay kinabuhi; siya kinsa wala nagabaton sa Anak sa Dios 
wala nagabaton sa kinabuhi” (1 Juan 5:11-12).
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OMNISCIENCE

Ang Dios nahibalo-sa-tanan.  Ang Dios nahibalo sa hingpit, 
sa waykatapusan, ug sa dungan sa tanan nga mahibaloan, 
pulos sa nahinabo ug sa posible.  “Bisan sa wala pay pulong 
sa akong dila, Tan-awa, O GINOO, Ikaw nahibalo niining tanan” 
(Mga Salmo 139:4). Sa laing mga pulong, Siya sa kanunay 
nahibalo sa tanan, milabay, karon, ug umaabot. Tungud kay 
ang kahibalo sa Dios waykinutuban, tanan sa hingpit ug sa 
tin-aw masabtan Niya.  Ang hingpit nga kaalam ingon usab 
ang hingpit nga kahibalo nahisakup sa omniscience sa 
Dios (Mga Taga-Roma 11:33).  Ang Iyang kaalam mao ang 
aplikasyon sa Iyang omniscience diha sa pagtuman sa Iyang 
plano ug katuyoan.

Ang omniscience sa Dios dili ubus sa kaugmaran, panga-
tarungan, o paghinumdum. Ang Iyang kahibalo dili makaug-
mad labaw sa unsa kanang anaa na. Para sa Dios, ang 
umaabot maoy sama ka tataw sa milabay.  Siya nahibalo 
sa katapusan gikan sa sinugdanan (Mga Salmo 33:13-15; 
Isaiah 46:10; Mga Buhat 15:18). Ang Dios nahibalo sa tanang 
mga konklusyon ingon man sa tanang mga pasikaran. Siya 
sa hingpit makatarunganon ug rasyonal. Siya wala gayud 
nagakinahanglan sa pagpangatarungan sa mga butang ug 
Siya wala gayud nagakinahanglan sa pagkat-on, tungud kay 
ang Iyang kahibalo kompleto.

Sa wala pa ang pagbuhat sa kalibutan ang Dios nahiba-
lo sa tanan mahitungud sa anghelanon ug tawhanong ka-
saysayan.  Siya nahibalo sa matag tawhanong linalang kinsa 
sukad natawo o sukad matawo. Ang Dios nahibalo asa nga 
dalan ang matag tawo maghukum sa matag sitwasyon diha 
sa kinabuhi, naglakip sa matag sala nga mabuhat. Ang Iyang 
kahibalo, bisan pa, wala gayud nagalapas o nagahilabut sa 
kabubut-on sa tawo. Siya nagatugot sa gawasnong kabubut-
on sa paglihok pinaagi sa tawhanon nga kinaugalingong-
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pagbuut. Ang tawo, nan, maoy gawasnon sa paghimaya 
ug pagsilbi sa Dios o pag-alsa ug pagsalikway Kaniya. Ang 
omniscience sa Dios ug ang gawasnong kabubut-on sa tawo 
dungang-anaa diha sa tawhanong kasaysayan.

Bisan pa og ang Dios wala gayud nagahilabut sa ga-
wasnong kabubut-on, wala Siya nagalingkod lamang diha 
sa daplin.  Siya mahimong moimpluwensiya sa tawhanong 
mga pagpili pinaagi sa Iyang maloloy-ong mga aksiyon, pa-
nanglitan, pinaagi sa Iyang pagkontrol sa mga baryable sa 
kinabuhi nga maoy gawas sa tawhanong kontrol.  Siya usab 
mahimong moimpluwensiya sa magtotoo pinaagi sa doktrina 
sa Bibliya nga nagpuyo diha sa iyang kalag.  Tungud kay ang 
Dios omniscient, Siya nahibalo og unsay labing-maayo para 
adtong kinsa magsalig diha Kaniya (Nahum 1:7).  Sila tingali 
dili makasabut sa panghitabo nga mag-abut ngadto sa ilang 
mga kinabuhi; apan sa dihang tan-awon agig paghandum, 
kini mamahimong makita nga ang Dios nahibalo sa tibuuk 
panahon unsay gibuhat Niya (Juan 13:7).

OMNIPOTENCE

Ang Dios makagagahum-sa-tanan, dimahubsan sa Iyang 
abilidad.  “Ang Makagagahum-sa-tanan . . . Siya gibayaw sa 
gahum” (Job 37:23).  Pinaagi sa Iyang waykinutubang gahum 
Siya nagahari ug nagapasidungog sa tanang mga butang (1 
Cronicas 29:11-12). “Bisan pa gikan sa eternidad Ako Siya; 
Ug walay usa kinsa makalingkawas sa Akong kamut; Ako 
maglihok ug kinsa ang makabali niini?” (Isaiah 43:13). Ang 
Iyang omnipotence nagagarantiya nga “walay mahimong im-
posible sa Dios” (Lukas 1:37). Ang Dios makahimo sa tanan 
nga Siya nagatuyo sa paghimo.  Siya mao ang kinatas-ang 
gigikanan sa uniberso. Ang Iyang omnipotence mihimo sa 
uniberso ug mopadayon sa pagpugong niini isip tibuuk.
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“Ako, ang GINOO, ang magbubuhat sa tanang 
mga butang, 

Nag-inat sa kalangitan pinaagi sa Akong-
kaugalingon, 

Ug naglukup sa kalibutan nga nag-inusara.” 
(Isaiah 44:24b) 

     
Ang Dios makahimo sa tanan nga Siya nagabuut, apan 

mahimong dili mobuut sa paghimo sa tanan nga Siya maka-
himo (Mga Taga-Efeso 1:11). Ang Dios makahimo sa pagbu-
hat sa tanang mga butang sulud sa kutay sa Iyang balaan 
nga karakter; Siya makahimo sa tanang mga butang nga dili 
supak-sa-kaugalingon o supak ngadto sa Iyang kaugalingon 
nga kinaiya.  Kon ang gahum sa Dios limitado sa bisan-un-
sang panahon, kini tungud sa usa ka pinahamtang-sa-kau-
galingon nga limitasyon nga masubayon sa Iyang plano ug 
esensiya. Pananglitan, ang Dios dili makagamit sa Iyang ga-
hum sa pag-usab sa Iyang labawng-kamandoan nga dekrito. 
Ang Dios dili gayud makahimo sa husto og sayup, o sayup 
og husto; Siya dili gayud molihok sa binuang o moabuso sa 
Iyang gahum.

Ang Dios gamhanan sa pagluwas; “kita mopuyo uban 
Kaniya tungud sa gahum sa Dios nga gipunting paingon 
kanimo” (2 Mga Taga-Corinto 13:4b).  Ang Dios nagadeklarar 
nga ang Iyang omnipotence magamit sa tanan kinsa magtoo 
diha ni Jesu-Kristo.

Ang Iyang divine nga gahum mitugyan kanato 
sa tanan mahitungud sa kinabuhi ug pagkaba-
laanon, pinaagi sa tinuud nga kahibalo Kaniya.  
(2 Pedro 1:3b)            

Ang mga magtotoo gihatagan sa Pulong sa Dios nga maoy 
buhi ug gamhanan (Mga Hebreohanon 4:12), ang pagpuno 
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nga gahum sa Dios nga Balaang Espiritu (Mga Taga-Efeso 
5:18b), ug daghang lain nga talagsaong mga panalangin nga 
magpadayag nga ang Dios makahimo sa tanang mga butang 
(Job 42:2a).

OMNIPRESENCE

Ang Dios kanunay-anaa; Siya dili limitado sa panahon o 
kawanangan. “Ako ba [Dios] wala magpuno sa kalangitan ug 
sa kalibutan?” (Jeremiah 23:24b).  Siya sa waykatapusan, sa 
tanan, ug sa dungan anaa sa tanang dapit (Mga Salmo 139:8; 
Mga Proberbio 15:3).  Ang Dios nagakatap ug nagapuno sa 
tibuuk uniberso ug sa tanan gawas sa uniberso hangtod sa 
pagkawalay-kinutuban (Mga Salmo 36:5).

Ang omnipresence sa Dios dili ubus ngadto sa mga ba-
laod sa kawanangan apan maoy gawas sa pagkab-ot sa 
kawanangan nga limitasyon (1 Mga Hari 8:27). Ang kawa-
nangan dako, apan dili sama ka dako sa Dios. Siya mibuhat 
sa kawanangan ug nagapadako sa waykinutuban gawas ni-
ini. Ang Dios maoy pulos anaa sa tibuuk uniberso ug labaw 
sa kasagarang kinutuban. Ang pagkatiunay nagakahulugan 
nga ang Iyang tibuuk esensiya sa kanunay maoy anaa sa 
tanang dapit sa kinaiyahan, sa kasaysayan, sa tanang mga 
buluhaton sa katawhan; ang Dios nagapuno sa matag kawa-
nangan (Mga Buhat 17:27-28). Ang pagkalabaw-sa-tanan 
nagakahulugan nga Siya makaugalingnanon, labaw ug iba-
baw sa gibuhat nga uniberso, aron walay piho nga lugar sa 
katibuk-an nagasulud Kaniya (Mga Salmo 113:5-6). 

Ang tibuuk nga pagkaaduna sa Dios anaa sa tanang 
dapit diha sa tanang mga butang ug diha sa tanang pana-
hon, samtang sa maong panahon Siya usab maoy gawas-
non aron anaa sa usa ka tino nga dapit. Pananglitan, Siya 
maoy uban ni Moses sa Mount Sinai (Exodo 19:18, 20); Siya 
mipuyo sa Balaan sa mga Balaan diha sa Templo isip ang 
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Shekinah nga Himaya (Exodo 40:34; Levitico 16:2); ug Siya 
“nahimong unud, ug mipuyo uban kanato” (Juan 1:14). Sa 
laing mga pulong, walay lugar sa langit o sa kalibutan diin 
ang Dios wadiha. Waysapayan sa dapit sa bisan-kinsa nga 
magtotoo, ang omnipresence sa Dios nagasiguro nga siya 
dili gayud mag-inusara (Deuteronomio 31:6, 8; Mga Hebreo-
hanon 13:5b).

PAGKADIMAUSAB

Ang Dios maoy waypagkausab. Siya dili makahimo sa 
ni dali-takdan sa kausaban. Siya maoy absolutong kalig-
on. Ang kamatuuran nga Siya dimausab nagakahulugan 
nga tanan sa mga hiyas sa Dios sa waykatapusan mao ra 
ug sa parehong kalamboan. Siya dili makausab sa Iyang 
kaugalingon nga perpektong kinaiya.

“Kay Ako, ang GINOO, dili mausab.” 
 (Malachi 3:6a)        

Ang Dios dili mahimong masmaayo o masdaotan sa 
kondisyon o batasan. Siya dili mausab pinaagi sa mga sir-
kumstansiya o mahaylo pinaagi sa mga desisyon sa tawo, 
panghitabo sa kasaysayan o panahon. Si “Jesu-Kristo mao 
ra gahapon ug karon, oo ug sa kahangturan” (Mga Hebreo-
hanon 13:8). Ang Iyang Pulong ug Iyang mga buhat maoy 
waypagkausab. Sa Dios “walay pagkabalhin, o nag-irog nga 
anino” (Santiago 1:17).

Ang mga Kasulatan magdeklarar nga gikan sa pagkadi-
mausab sa Dios nagagumikan ang Iyang dakong pagkamati-
numanon (Mga Pagbangutan 3:22-23). Bisan pa og ang mga 
magtotoo tingali waypagtoo, “Siya nagapabilin nga matinu-
manon” (2 Timoteo 2:13). Walay usa sa Iyang mga saad nga 
sukad napakyas (1 Mga Hari 8:56). Ang kaluwasan siguro 
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tungud kay Siya matinumanon. Tungud kay ang Dios mihimo 
sa pagluwas, Siya nagahimo sa pagbantay. Tungud sa buhat 
ni Kristo didto sa krus, ang Dios sa kanunay matinumanon 
diha sa pagpasaylo sa mga sala (1 Juan 1:9).  Siya mati-
numanon sa pagdumala sa Iyang plano ug sa pagsangkap 
para sa magtotoo (1 Mga Taga-Corinto 1:9; 1 Mga Taga-Te-
salonica 5:24). Siya matinumanon sa paglig-on ug sa pag-
panalipod sa magtotoo (2 Mga Taga-Tesalonica 3:3). Siya 
matinumanon sa pagpalingkawas sa mga magtotoo atol sa 
mga panahon sa kabug-at, kalisdanan, ug pag-antos (1 Mga 
Taga-Corinto 10:13; 1 Pedro 4:19).  Ang pagkadimausab sa 
Dios mao ang angkla sa mausab-usabon nga mga panahon. 
Tungud niini, ang dimabalhin nga pagkamatinumanon sa 
Dios mao ang kasigurohan nga “walay mahimong imposible” 
(Lukas 1:37).   

KAMATINUURON

Ang Dios maoy absolutong kamatuuran. Ang Iyang kama-
tinuuron maoy makita diha sa Iyang mga paagi (Deuteronomio 
32:4), diha sa Iyang mga buhat (Daniel 4:37), ug pinaagi sa 
Iyang Pulong (Mga Salmo 119:151).

Ang mga pulong sa GINOO maoy lunsay nga 
mga pulong;

Sama sa plata nga gisulayan diha sa usa ka 
hudno sa yuta, gilunsay sa pito ka higayon.  
(Mga Salmo 12:6) 

Ang kamatuuran dili usa ka butang nga giangkon sa Dios; 
Siya mao ang kamatuuran gikan sa eternidad nga milabay.  
Ang kamatuuran wala gayud gipakunhod o gikompromiso 
diha Kaniya; kay ang Dios mao ang tinubdan sa kamatuuran 
(Juan 6:32).  “Imong pulong [ang Bibliya] maoy kamatuuran” 
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(Juan 17:17b). Tungud niini, ang doktrina sa Bibliya mao ang 
tinubdan sa kamatuuran para sa katawhan.

Ang kamatinuuron sa Dios nagasiguro nga ang matag 
pudyot ug tuldok diha sa kanon sa Kasulatan, gikan sa Ge-
nesis hangtod sa Pinadayag, maoy perpekto, tukma, ug abso-
luto.  Sa wala pa ang Bibliya makompleto, ang kamatinuuron 
sa Dios maoy gipakita diha sa nagkalainlaing mga paagi: 
Siya misulti sa binaba (Genesis 17:1-2; Mga Hebreohanon 
6:17-18); Siya mipadala sa mga anghel sa pagtudlo; Siya mi-
gamit sa mga propeta, mga pari, ug laing mga tagsangyaw.  
Ang Dios may tuyo og unsa Siya nagasulti diha sa tanan nga 
Iyang pinadayag, naglakip sa mga sugo, mga saad, ug mga 
pasidaan.

Ang tanan sa Imong pulong maoy kamatuuran, 
Ug matag usa sa Imong matarong nga mga 

ordinansa maoy malungtaron.  (Mga Salmo 
119:160)  

Diha sa kamatinuuron ug pagkadimausab sa Dios mag-
agad ang tanang pagkatinuud ug kasigurohan sa kinabuhi.  
Ang Dios matinud-anon diha sa unsa nga Siya nagasaad ug 
matinumanon nga ang Iyang mga saad maoy tinuud. Kini 
mao ang basihanan sa kompiyansa sa tawo diha Kaniya 
(Deuteronomio 7:9). Ang dimagtotoo, unya, mahimong ma-
saligon nga ang Ebanghelyo mao ang kamatuuran mahitu-
ngud sa kaluwasan, samtang ang magtotoo napasiguro nga 
ang kamatuuran sa doktrina sa Bibliya mao ang dimasayup 
nga giya para sa espirituhanong kinabuhi ug sa divine nga 
sukaranan sa husto ug sayup (2 Timoteo 3:16).

PAGKAMATARONG

Ang Dios maoy absolutong pagkamatarong—perpekto 
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sa kinaiya.  Siya maoy absolutong kamaayo.  Ang pagka-
matarong sa Dios mao ang perpektong sukaranan sa Iyang 
esensiya. Tanan sa Iyang mga batasan ug mga aksiyon mag-
subay niining waytatsa nga sukaranan. Pagkamatarong mao 
ang pundasyon sa Iyang karakter ug ang mismong kinau-
yokan sa Iyang pagkaaduna. Kon Siya wala makabaton sa 
absolutong pagkamatarong, ang Dios dili mahimong Dios. 
Ang Dios dili makakompromiso sa Iyang pagkamatarong nga 
walay pagguba sa Iyang perpektong karakter.

Ang GINOO matarong sa tanan Niyang mga 
paagi.  (Mga Salmo 145:17a)  

Sanglit ang Dios sa waykinutubang perpekto, Siya dili 
makasala ni Siya mahimong matintal sa sala. Ang pagka-
matarong sa Dios makasilot lamang sa sala. Dili Siya ga-
wasnon sa pagbaliwala o pagpasaylo sa sala lahi kay sa 
katagbawan o pagkatagbaw sa Iyang matarong nga mga 
katungud.

Ang Dios dili makabaton og usa ka personal nga relasyon 
uban sa bisan-unsa nga minos kay sa absolutong sukaranan 
sa Iyang kaugalingong pagkamatarong.  Siya kinahanglang 
magsalikway, tungud niini, sa tanang sala ug sa dihingpit nga 
mga sukaranan sa tawhanong kamaayo (Isaiah 64:6).  Ang 
katawhan dili gayud makatuman o makakab-ot sa pagtugot 
sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong paningkamot, buhat, 
enerhiya, o moralidad.  Apan diha sa takna sa pagtoo lamang 
diha ni Kristo lamang ang kaugalingong pagkamatarong sa 
Dios maoy gipaangkon ngadto sa matag magtotoo (Mga 
Taga-Roma 4:3; 2 Mga Taga-Corinto 5:21); siya maoy 
nahitarong, naghimo kaniya nga madawat ngadto sa Dios 
diha sa panahon ug eternidad.
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HUSTISYA

Ang Dios maoy perpektong hustisya—absolutong ka-
maangayon. Ang Dios nagaatiman sa tanan Niyang mga 
binuhat sa pareho, nga walay kapihig o pagkamapihigon.

“Kay ang GINOO imong Dios mao ang Dios sa 
mga dios ug ang Ginoo sa mga ginoo, ang ban-
tugan, ang gamhanan, ug ang labawng-maayo 
kay sa kasagaran nga Dios kinsa wala nagapa-
kita og pagkamapihigon, ni nagadawat og usa 
ka suborno.” (Deuteronomio 10:17)

Kay walay pagkamapihigon sa Dios. (Mga Taga-
Roma 2:11)  

  
Siya nagahukum sa katawhan uban sa perpektong kama-
angayon; Siya wala gayud nagahimo og mga eksepsiyon. 
Ang hustisya sa Dios mao ang tinubdan sa pulos paghukum 
ug panalangin. Ang divine nga hustisya sa kanunay nagali-
hok sumala sa mga sukaranan nga makita diha sa perpektong 
pagkamatarong sa Dios.

“Kay ang tanan Niyang mga paagi maoy maki-
angayon;

Usa ka Dios sa pagkamatinumanon ug walay in-
hustisya.”  (Deuteronomio 32:4b)

 
Ang hustisya sa Dios gihulagway diha sa labing madra-

mahon nga paagi didto sa krus. Aron sa pagpakig-uli sa 
makasasalang tawo ngadto sa Iyang-kaugalingon, ang hus-
tisya sa Dios miimpyut sa tanang personal nga mga sala su-
kad nabuhat diha sa tawhanong kaliwat ngadto ni Ginoong 
Jesu-Kristo didto sa krus ug mihukum sa matag usa kanila 
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(Juan 3:16; Mga Taga-Roma 3:24-26). Siya nahimong puli 
para sa tanang katawhan.

Ug Siya sa Iyang-kaugalingon midala sa atong 
mga sala diha sa Iyang lawas didto sa krus.  (1 
Pedro 2:24a)

Ang pagkamatarong sa Dios nagaaprobar sa perpektong 
Dios-tawo, ang Ginoong Jesu-Kristo, ug natagbaw pinaagi 
sa Iyang buhat didto sa krus sa pagbayad para sa mga sala 
sa katawhan. Sa dihang ang usa ka tawo nagatoo pinaagi sa 
pagtoo lamang diha ni Kristo lamang para sa kaluwasan, ang 
Dios sa maloloy-ong nagaimpyut sa Iyang pagkamatarong 
ngadto kaniya (1 Mga Taga-Corinto 1:30). Ang hustisya na-
gapanalangin ni bisan-kinsa nga nagahuput niini nga pagka-
matarong.

Ang hustisya ug pagkamatarong sa Dios magtipon sa 
pagporma sa pagkabalaan o integridad sa Dios. Bisan pa 
og dili usa ka bulag nga hiyas, ang integridad sa Dios mao 
ang suma total sa Iyang pagkahingpit—ang kinamaayohan 
sa Iyang kinaiya.  Ang integridad sa Dios mao ang gipadu-
ngang operasyon sa Iyang pagkamatarong ug hustisya. Ang 
pagkamatarong ug hustisya maglihok sa dungan sa pagpu-
gong sa bisan-unsang kompromiso sa Iyang esensiya (Mga 
Salmo 89:14).

Pagkamatarong mao ang prinsipyo sa integridad sa Dios; 
hustisya mao ang kalihukan sa integridad sa Dios.  Unsa ang 
pagkamatarong sa Dios nagabungat, ang hustisya sa Dios 
nagapatuman (Mga Salmo 19:9). Unsa ang pagkamatarong 
sa Dios nagasalikway o nagasilot, ang hustisya sa Dios naga-
hukum (Mga Taga-Roma 5:12). Unsa ang pagkamatarong sa 
Dios nagadawat, ang hustisya sa Dios nagapanalangin (Mga 
Taga-Efeso 1:3).
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GUGMA

Ang gugma sa Dios mao ang absolutong kaligdong ug 
pagkamaloloy-on sa Iyang panghunahuna ug mga aksiyon.  
Gugma mao unsa ang Dios maingon usab og unsa Siya 
nagahimo (1 Juan 4:8b, 16).  Ang Iyang gugma kuyog sa 
pagkamatarong ug hustisya mao ang hinungdan sa tanan 
Niyang mga aksiyon.

Ang gugma sa Dios maoy usa ka tiunay nga kalidad 
nga mahitabo sa makaugalingnanon sa bisan-unsang 
hingtungdan.  Tungud niini nga rason, ang Iyang gugma 
wala nagakinahanglan og inspirasyon.  Ang Iyang gugma 
wala nakomplikado pinaagi sa pagkaignorante, tinonto, o 
mga pagkabinuang.  Wala sa Iyang gugma nga emosyonal 
o sentimental.  Ang Iyang gugma sa kanunay nagalihok diha 
sa usa ka rasyonal, waykayugut, apan manggiloy-on ug 
maloloy-ong paagi.  Siya sa kanunay nagahuput sa gugma 
ug nagahatag sa Iyang-kaugalingon bisan kon adunay usa 
ka okasyon o wala.
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tawhanong kinaiya, 135

kabubut-on, 7,40,41,166,167
negatibo, 57,65,98
positibo, 57,73,95,156

kahadlok, 136-140,158
kai, 76
kalag, 72

toong lingin nga kabahin, 72-75,
 111,125
walang lingin nga kabahin, 73,
 111

kalagnong kinabuhi, 38,45
Kalisdanan, 60,79,92
kaluwasan
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buhat sa, 29,44,54,55,62
pagkawala sa, 108
takna sa, 29,97,101,106

kamatayon
espirituhanon, 28,46
pisiko, 64

kamatinuuron, isip usa ka hiyas 
sa Dios, 8,16,175

kamatuuran, divine, 81,92,120,
 165,174
Kapanahonan sa Simbahan, 99-

102,113,157
kapanulundanan nga impak, 158,
 162
kapasidad

gikan sa doktrina sa Bibliya, 92
para sa kahadlok, 136
para sa kalipay, 70,83
para sa kinabuhi, 90,162
para sa mga relasyon, 1
para sa panalangin, 80,120
sa paghigugma sa Dios, 99,121

kardia, 73
karnalidad, 33,79,107,109,116
kasamtangan nga lawas, 113-116
kasaysayan, 43,46
anghelanon, 166
tawhanon, 40-42,166
katubsanan, 36,38,53,128
kenoo, 48
kerdos, 161
kinaiyang makasasala, 46,49,78,
 104
kinalabwang-kamandoan, isip usa 

ka hiyas sa Dios, 7,14,43,65,92,
 107,114,166,167
Kristohanon

aktibismo, 151
kaligdong, 81
paagi sa kinabuhi, 80,95,97,104
serbisyo, 95,106,142

krus
buhat ni Kristo, 31,53-55,62,
 125,174
ikatulong dapit sa takdoanan, 

47,49
lihok sa hustisya, 10,45,128,178

Libro sa Kinabuhi, 59,61,102
Libro sa mga Buhat, 62
linaw sa kalayo, 40,59,61,63,64

magnetismo, 152-159,163
mahinungdanong-kahimtang, 155
makasaysayanong impak, 155
malahutayong dibosyon, 121
mekos, 77
metabole, 72
mga absoluto

katloag-siyam ka dimabakwi, 
101

usa ka mabakwi, 101
mga anghel, 40,51,64,157,167

nalaglag, 41,65
pinili, 41

mga bahandi
ang giladmon sa, 89
sa dimapakyas nga gugma sa 

Dios, 121,140,165
sa Iyang grasya, 2,90
sa Iyang himaya, 70,117,152

mga dimensiyon sa
 espirituhanong kinabuhi,
 77,83,89,94
mga magbubugno, 159
mga sala sa emosyon, 136
morituri te salutant!, 160
Moses, 4,83,172

nagatubag nga gugma, 130,131
Ney, Marshall Michel, 143
nous, 73
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okupasyon uban ni Kristo, 126,
 133,161
omnipotence, isip usa ka hiyas sa 

Dios, 7,128,170
omnipresence, isip usa ka hiyas 

sa Dios, 7,15,172,173
ominiscience, isip usa ka hiyas sa 
 Dios, 7,15,38,39,42,164
ousia, 5

Pablo, 76,161,163
pagbinaslanay

doktrina sa, 121,122,135
paghinulsul, 55,59
paghiusa uban ni Kristo, 97,102,
 104
paghukum, 32,47,50,131,155
paghukum nga lingkoranan ni 
 Kristo, 92,158
pagkabanhaw

sa mga dimagtoto, 59,60
sa mga magtotoo, 60,92,115,
 116,164

pagkabanhaw nga lawas, 92,114,
 162
pagkadimausab, isip usa ka hiyas 

sa Dios, 7,15,173,174
pagkahamtong, 105
pagkahibalo-sa-Dios, 56-58
pagkahimugso-pag-usab, 33,38,
 77,103
pagkahitarong, 11,29,68,69,151
pagkamatarong

absoluto, 9,29,37,39,175
dihingpit, 26,29
isip usa ka hiyas sa Dios, 7,14,
 16,123,166,173
pagkasinilutan sa, 60
pagtagbaw sa, 48

pagkasinati sa grasya, 133,150
pagkatawo

birhen, 28
espirituhanon, 33,39
pisiko, 25,33,44,45,72

pagpakig-uli, 44,52
pagpuyo

sa Dios nga Amahan, 102
sa Dios nga Anak, 102,121
sa Dios nga Balaang Espiritu, 

102
Pagsakgaw sa Simbahan, 3,92,
 101,114
pagtagbaw, 9,48
pagtoo lamang diha ni Kristo 

lamang, 11,33,38,39,55,59,67,
 156,178
pagtoo-pahulay nga
  pagbansaybansay, 79
panalangin

escrow, 35,66,71,83,91-93,95,
 98,105,119,152,155,164
garantiya sa, 102
pag-antos para, 88,96
sa eternidad, 66,71,91,92
sa lohistika, 91
sa panahon, 66,92,172

pangpadasig
sa baslanay nga gugma, 141,
 147-153
sa pag-abante diha sa 

espirituhanong kinabuhi, 110,
 118

parakletos, 111
parehong benepisyo sa

kapasayloan sa human-sa-
kaluwasan sa mga sala, 107

pagbawi sa pagpuno sa 
Balaang Espiritu, 110

pagtoo, 101
rebound, 108
usa ka pagkabanhaw nga 

lawas, 114,162
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parehong oportunidad
para sa kaluwasan, 47,56,57
ug pribilihiyo para sa mga 

magtotoo, 93,103,111
personal nga gugma

ni Kristo, 52,127
sa Dios, 24,26,27,66,68,110,
 118,121
tawhanon, 73,80,83
ug pagbinaslanay, 121

personal nga impak, 154
platos, 77
pleroma, 74,98-101,113,122,130,
 141,147,148,150,152
pneuma, 6
pneumatos hagiou, 125
porpolyo sa dimakitang mga
  bahandi, 66,90,91,97,98,102,
  105,152

ginsakupan nga mga bahandi, 
90

gisangkap sa eternidad nga 
milabay, 90

ikaduhang mga bahandi, 94
nag-unang mga bahandi, 93

posisyonal nga kamatuuran, 104
protos, 134
pungan sa aksiyon, 13,123-125
punto sa reperensiya, 117

rebersiyonismo, 113
rebound, 33,78,150
relihiyosong emosyonalismo, 150
relihiyosong legalismo, 150
respeto sa mga magtotoo para sa 

Dios, 85,89,110,121,122

sala, 15,21,23,28,31,39,43,50,102
babag, 44
genetic nga pagpasulud, 46,49
human-sa-kaluwasan, 107
impyutasyon sa, 45-47

merkado sa ulipon sa, 53
orihinal, 49
paghukum sa, 60

saludo gikan sa lubnganan, 
 158-160
Satanas, 40,41,43,84

apelasyon ni, 41,64
sentensiya ni, 64

shakan, 105
Shekinah nga Himaya, 173

tawhanong espiritu, 73
tawhanong kamaayo, 9,26,151,
 156,176
tetelestai, 54
theou, 122
to, 76
tou, 122
tou theou, 122
Trinidad, 6,23,104

Waterloo, Gerra sa, 141,143,144,
 146
waykaparehas nga
  espirituhanong kinabuhi, 3,98,
  101,106,112,116,119,127,135

pagtuman sa, 106,112,119
parehong mga benepisyo sa, 

101,112
waykatapusang kinabuhi, 55,67,
 104

isip usa ka hiyas sa Dios, 9,14,
 167
sa mga dimagtotoo, 59
sa mga magtotoo, 101

Wellesley, Field Marshall Sir 
Arthur, 142

Yahweh, 7

zayn, 161
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SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

 Doktrina sa Bibliya, ang unud sa pagpanudlo gikuha gikan sa usa ka 
literal nga interpretasyon sa mga Kasulatan, mao ang sukaranan para 
sa espirituhanong kamatuuran.  Ang pagtoon sa Bibliya nagsangkap og 
espirituhanong pangpabaskog para sa Kristohanon (Mateo 4:4).  
 Ang kamahinungdanon sa doktrina sa Bibliya dili mahimong ibaliwala 
(Mga Salmo 138:2).  Ang Dios nagmando sa Kristohanon aron sa kahiladman 
nahiusab (Mga Taga-Roma 12:2).  Kini nga pagkausab nagkinahanglan og 
usa ka adlaw-adlaw nga pagbag-o sa hunahuna pinaagi sa pagkat-on ug 
paggamit sa Pulong sa Dios (2 Mga Taga-Corinto 4:16; Mga Taga-Efeso 
4:23). 
 Sa daghang katuigan ang sa doktrina nga mga klase sa Bibliya nga 
gitudlo pinaagi ni R. B. Thieme, Jr., misangkap og adlaw-adlaw nga 
espirituhanong pagkaon para sa iyang kongregasyon.  Mga publikasyon, 
DVDs, ug MP3 CDs (English) maoy anaa sa walay bayad o obligasyon.  
Usa ka Sa Doktrina nga Mga Pagtoon sa Bibliya nga Katalogo maoy ihatag 
diha sa paghangyo. 

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
P.O. Box 460829

HOUSTON, TEXAS 77056-8829
www rbthieme org

713-621-3740

SUKARANON NGA MGA LIBRO NI R. B. THIEME, JR.
GIREKOMENDAR NGA HAN-AY 

Ang Plano sa Dios
Ang Trinidad

Merkado sa Ulipon sa Sala
Ang Babag

Rebound ug Padayon sa Pag-abante!
Paghikling sa Sala

Ang Pagtoo-Pahulay nga Kinabuhi
Dios nga Balaang Espiritu batok Ang Kinaiyang Makasasala

Kusog sa Panghunahuna
Hetenismo

Divine nga Paggiya
Pag-ampo
Pagsaksi

Ang Mawaldason nga Anak




