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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)

A

NG 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)

UNSA ANG USA KA PASUMBINGAY?
UNA PA IKAW MAKASABUT sa usa sa labing nasinati nga
mga pasumbingay diha sa Kasulatan, kini gikinahanglan
sa paghibalo sa usa-ka-butang sa literaryo nga kinaiya
sa usa ka pasumbingay. Ang pasumbingay maoy usa ka
mubo, hinanduraw nga salaysay nga nagahulagway og
usa ka prinsipyo sa doktrina. Ang pasumbingay gikuha
gikan sa tinipon nga Griyegong pulong (parabole): (para),
nagkahulugan og “tupad,” ug (bole), nagkahulugan og
“labay.” Sa pagkatapo, sila magtimaan og “pagtupad” o usa
ka “panagtandi.” Sa laing mga pulong, aron sa pagsabut
sa espirituhanong aspeto sa usa ka pasumbingay, ang
usa kinahanglan magtangdi sa istorya uban sa prinsipyo
sa doktrina. Pananglitan, diha sa pasumbingay sa mawaldason nga anak, ang amahan nagarepresentar sa Dios
nga Amahan ug ang duha ka anak susama sa karnal ug
espirituhanon nga mga magtotoo.1 Ang interpretasyon sa
1. Karnalidad mao ang absolutong kahimtang sa pagkagawas sa fellowship uban
sa Dios tungud sa wamasugid nga sala diha sa kinabuhi. Diha sa karnalidad ang
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pasumbingay nagakinahanglan sa paghukum-pinaagi-sapangatarungan nga mahiuyon diha sa nahibaloan nga
doktrina.
Tanang pasumbingay maoy gikuha gikan sa sistema
sa kinabuhi maingon nga sama niadtong panahon nga
ang pasumbingay nahasulat. Ang mga magdudula ug
mga insidente maoy simbolikanhon o masanglitanon, ug
tukmang mga ngalan o tino nga hiyograpiyanhong mga
nahimutangan wala gayud gigamit. Sa kalainan, ang istorya
ni Lazarus ug ang dato nga tawo dili usa ka pasumbingay
tungud kay ang tino nga mga ngalan ug nahimutangan
maoy gihatag. Diha niining paagiha ikaw makaila tali sa
usa ka tinuud nga makasaysayanong hitabo ug sa usa ka
pasumbingay.
Ang salaysay sa usa ka pasumbingay adunay usa ka
makitang literal nga kahulugan nga pulos ang dimagtotoo
ug magtotoo makasabut, apan ang mga pasumbingay
gitumong una sa tanan ngadto sa magtotoo nga may doktrina
sa Bibliya sulud sa iyang kalag. Bugtong ang magtotoo
nga may pagpuno sa Balaang Espiritu ug doktrina maoy
makahimo sa pagsabut sa espirituhanong kahulugan sa
istorya.2 Sa dihang si Jesus nagsulti atubangan sa dakong
duut-sa-katawhan, Siya sa makadaghan migamit niini nga

magtotoo mawad-an sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug ang kinaiyang makasasala
nagakontrol sa kinabuhi.
Espirituwalidad mao ang absolutong kahimtang sa fellowship uban sa Dios pinaagi
sa paggamit sa rebound ug sa nagresulta nga pagpuno sa Balaang Espiritu. Tan-awa
sa R. B. Thieme, Jr., Rebound ug Padayon sa Pag-abante! (Houston: R. B. Thieme,
Jr., Bible Ministries, 2017). Sa umaabot, ang mga sangang-reperensiya ngadto sa
akong mga libro mokutlo lamang sa tagsulat, titulo, petsa sa publikasyon (diha sa
unang reperensiya), ug panid(mga panid).
2. Ang pagpuno sa Balaang Espiritu nagabutang sa kalag sa magtotoo ilalum sa
kontrol sa Balaang Espiritu. Iyang kontrol mao ang gahum sa Dios para sa pagtuman
sa espirituhanong kinabuhi (Mga Taga-Efeso 5:18). Tan-awa sa Thieme, Dios nga
Balaang Espiritu batok Ang Kinaiyang Makasasala (2016).
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paagi sa komunikasyon sa pagtudlo sa doktrina ngadto sa
mga magtotoo kinsa nagtambong.

ANG BAG-ONG PAGKATAWO
Sa Lukas 15:1, si Jesu-Kristo misulti Mismo ngadto sa
mga publikano ug mga makasasala kinsa nanggitigum sa
pagpaminaw Kaniya. Nagmatngun sa Iyang kalooy para niini nga mga makasasala, ang mga Pariseyo ug mga eskriba miduul sa pagsaway (Lukas 15:2). Sila mireklamo nga
wala lamang Siya midawat sa mga publikano, mga maniningil og buhis, ug mga makasasala, mga puta, Siya gani
mikaon uban kanila. Ang mga publikano ug mga makasasala
mao ang kinaubsan nga katilingbanong han-ay sa Hudiyo
nga sosyidad. Walay matinahuron-sa-kaugalingon nga Hudiyo sa bisan kanus-a nga makit-an uban niini nga katawhan, ug piho nga dimahitabo sa pagpakighigala uban
kanila. Hinoon, aniay Usa kinsa miangkon nga mao ang
Mesiyas, nga kinsa sa dayag mibaliwala sa tanan nilang
mga tradisyon ug mga kostumbre. Siya wala magsunud
diha sa ilang legalismo, nagpili hinoon sa panagkauban sa
‘mga dimahikap.’3
Nabutaan sa ilang kaugalingon nga espirituhanong kondisyon, ang matarong-sa-kaugalingong-panahum, relihiyosong mga pangulo midumili sa pag-ila nga si Jesus mao
ang Kristo, “ang Anak sa tawo … miabut sa pagpangita ug
sa pagluwas niadtong kinsay nahisalaag” (Lukas 19:10).
Ni Siya miabut sa pagmando isip hari o pagpalingkawas
sa mga Hudiyo gikan sa kaulipnan sa Roma, sa ingon
nga sila midahum. Sila wala makasabut nga si Jesu-Kristo
3. Legalismo maoy kawang nga pagsulay sa tawo sa pag-angkon sa kaluwasan,
espirituwalidad, o ang pag-uyon sa Dios pinaagi sa tawhanong kamaayo.
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magbuhat taman sa mahimo nga posible, mahiuyon sa
Iyang kaugalingong karakter, sa pag-awhag niadtong kinsa
walay kaluwasan sa pagduul Kaniya pinaagi sa pagtoo
lamang. Siya maghimo sa bisan-unsa sa pagkabig kanila
paingon sa Iyang-kaugalingon pinaagi sa Ebanghelyo, kay
Siya mao ang bugtong kasulbaran sa sala nga problema,
ang bugtong paglaum para sa waykatapusang kinabuhi
(Mga Buhat 4:12).
Ang relihiyosong mga pangulo nahibalo pag-ayo niini
nga yugto diha sa ilang Karaang Testamento nga mga
Kasulatan:
Apan siya maoy nasamad para sa atong mga
kalapasan, siya maoy napangus para sa atong
mga pagkadaotan: ang kastigo sa atong kalinaw maoy diha kaniya; ug pinaagi sa iyang
mga labud [pangus] kita naayo [natigum nga
naghiusa]. Tanan kita sama sa karnero nga
nahisalaag; kita mipatipas sa matag usa ngadto sa iyang kaugalingon nga dalan; ug ang
GINOO [Dios nga Amahan] nakapahimutang
diha kaniya [Dios nga Anak] sa pagkadaotan
natong tanan. (Isaiah 53:5-6)4
Apan, unsa ka diyutay sila mitagad sa plano sa Dios para

4. Gawas kon sa laing paagi gitumbok, tanang Kasulatan niini nga libro maoy
gihubad gikan sa King James Version (KJV). Kadtong gimarkahan og “NASB” maoy
gihubad gikan sa New American Standard Bible; kadtong gimarkahan og “gikorihiang
paghubad” mao ang mga paghubad sa tagsulat nga nagrepresentar sa labi
pang tukma sa orihinal nga Hebreyo ug Griyegong mga teksto. Ang sinanggaang
komentaryo nagaaninag sa pagpalapad sa paghubad nga gitudlo diha sa Bibliya nga
klase nga mga pakigpulong (anaa sa MP3 CD [English] gikan sa R. B. Thieme, Jr.,
Bible Ministries, Houston, Texas) o nagalambigit sa kinutlo uban sa hilisgutan nga
naandam.
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sa usa ka nahisalaag ug himatyon nga kalibutan!5 Kini nga
kalakin-an matinuuron nga mapasiugdahong-mga-tawo
kinsa mipuyo pinaagi sa bulawanong lagda ug misunud, o
mihunahuna nga sila misunud, sa matag letra sa Balaod ni
Moses. Si Jesus mipakita ngadto niining legalista nga mga
Pariseyo ug mga eskriba nga ang tanan nilang moralidad
ug tawhanong kamaayo dili igo.6 Sila nanginahanglan sa
pagkahimugso-pag-usab, aron nga matawo pag-usab (Juan
3:7).7 Hasta ngani ang dato nga batan-ong magmamando, usa ka hilabihan ka moral ug maayo nga tawo, kinsa
masaligon nga siya nakatuman sa tibuuk Balaod gideklarar nga nagkulang pa. Sa sunud nga hitabo, si Jesus
mipatin-aw ngadto sa Iyang mga disipulo nga ang kakulian
sa dato nga batan-ong magmamando mao nga siya wala
misunud Kaniya diha sa pagkahimugso-pag-usab (Mateo
19:21, 25, 28).
Kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagi
sa pagtoo diha ni Kristo Jesus. (Mga TagaGalacia 3:26)
Ang bugtong katawhan kinsa maoy mga anak sa Dios
mao kadtong kinsa natawo ngadto sa pamilya sa Dios
pinaagi sa pagtoo diha ni Kristo.
5. Thieme, Ang Plano sa Dios (2017).
6. Tawhanong kamaayo mao ang manggiloy-ong produksiyon o mga binuhatan
sa magtotoo kinsa ilalum sa kontrol sa kinaiyang makasasala. Ang maayong mga
binuhatan sa usa ka karnal nga Kristohanon maoy dimapinig gikan sa maayong
mga binuhatan nga gihimo sa usa ka dimagtotoo, walay espirituhanong bili, ug dili
pagagantihan didto sa langit. Tan-awa sa Thieme, Reversionism (2000), 14-18.
7. Pagkahimugso-pag-usab mao ang teyolohiyanhong termino para sa espirituhanong pagtubo, o pagka “natawo pag-usab”; ang impyutasyon sa waykatapusang
kinabuhi sa daklit-nga-higayon nga si bisan-kinsa nagatoo diha ni Jesu-Kristo para sa
waykatapusang kaluwasan. Ang usa ka nahimugso-pag-usab nga tawo nagabalhin
gikan sa espirituhanong kamatayon ngadto sa espirituhanong kinabuhi.
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Apan kutub sa midawat kaniya, ngadto kanila
siya mihatag sa gahum aron mahimong mga
anak sa Dios, hasta ngani ngadto kanila nga
magtoo diha sa iyang ngalan. (Juan 1:12)
Kini mao ang bugtong paagi nga mahimong matawo pagusab. Si Jesus wamitagad sa pagsalikway sa relihiyosong
mapasiugdahong-mga-tawo ug mipadayon sa pagtanyag
sa kaluwasan ngadto sa mga publikano ug mga makasasala kinsa walay mga ilusyon bahin sa ilang tinuud nga
kondisyon atubangan sa Dios.
Diha sa Lukas 15:3-9 ang unang duha ka pasumbingay
magpasabut sa kaluwasan ug magtubag sa pagduda sa
mga eskriba ug mga Pariseyo. Ang duha ka pasumbingay
maghulagway sa usa ka tawo kinsa wala makadawat
ni Jesu-Kristo isip Ginoo ug Manluluwas. Diha sa unang
pasumbingay ang makasasala gitandi ngadto sa usa ka
mananap, usa ka karnero; diha sa ikaduha, ngadto sa usa
ka waykinabuhi nga butang, usa ka sensilyo. Sa konklusyon
si Jesus nagasaysay sa usa ka prinsipyo:
Ako magsulti diha kaninyo, nga sa ingon usab
ang kasadya maanaa didto sa langit tungud
sa usa ka makasasala nga nagahinulsul [nagausab sa iyang panghunahuna bahin ni
Kristo], labaw pa kay sa nobenta ug nwebe nga
makatarunganon [matarong] nga mga tawo,
nga wala magkinahanglan sa paghinulsul.
(Lukas 15:7)
Diha sa ikatulong pasumbingay usa ka bag-ong hilisgutan ang gipaila. Ang katangdian nagausab gikan sa kaluwa-
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san ngadto sa rebound.8
Usa ka piho nga tawo adunay duha ka anaklalaki. (Lukas 15:11b)
Ang “piho nga tawo,” gideklarar nga ilang amahan, nagarepresentar sa Dios nga Amahan, ang Unang Persona
sa Trinidad. Ang duha ka anak-lalaki magrepresentar niadtong kinsa sa personal nakatoo na ni Jesu-Kristo isip
Manluluwas. Ang yawi niini nga yugto mao ang relasyon
nga anaa tali sa amahan ug mga anak-lalaki. Sa dihang
ang yugto natapos, mao ra nga relasyon gihapon ang
anaa—ang amahan ug duha ka anak-lalaki. Ang duha magpabiling mga anak-lalaki diha sa ilang tawhanong pamilya
ug diha sa pamilya sa Dios bisan pa sa ilang lahi nga mga
dalan. Sa daklit-nga-higayon sa kaluwasan sila gipasulud
ngadto sa paghiusa uban ni Ginoong Jesu-Kristo, nga ako
magtawag og “ibabaw nga lingin.”9

8. Rebound mao ang grasya nga pagsangkap para sa karnal nga magtotoo sa
pagbawi sa pagpuno sa Balaang Espiritu pinaagi sa paghingalan sa personal nga
mga sala ngadto sa Dios nga Amahan; ang paagi sa pagpabalik sa fellowship sa
magtotoo uban sa Dios sa pagpadayon sa espirituhanong kinabuhi (1 Juan 1:9; 1 Mga
Taga-Corinto 11:28). Tan-awa sa Pakapin-sa-basahon A. Tan-awa usab sa Thieme,
Rebound ug Padayon sa Pag-abante!
9. Ang paghiusa uban ni Kristo mahitabo sa daklit-nga-higayon sa kaluwasan
sa dihang ang matag magtotoo nailhan uban ni Kristo diha sa Iyang kamatayon,
paglubong, ug pagkabanhaw ug gibutang “diha ni Kristo” pinaagi sa bawtismo sa
Balaang Espiritu. Ang paghiusa waykatapusan, nagapalingkawas gikan sa gahum
sa sala ug kamatayon, ug nagasangkap og usa ka espirituhanong kinabuhi para sa
matag magtotoo. Ang magtotoo nagaambit sa tanan nga si Kristo mao ug anaa,
naglakip sa waykatapusang kinabuhi (1 Juan 5:11-12); pagkamatarong (2 Mga TagaCorinto 5:21; pagpili (Mga Taga-Efeso 1:3-4); unang-destinasyon (Mga Taga-Efeso
1:5-6); pagsagup (Mga Taga-Galacia 3:26); pagkamanununod (Mga Taga-Roma 8:1617); pagkapari (1 Pedro 2:5, 9); pagkanilain (1 Mga Taga-Corinto 1:2); pagkaharianon
(2 Timoteo 2:11-12). Kini nga doktrina nagapatin-aw sa lantugionon nga kahimtang,
temporal nga pagkaanaa, ug waykatapusang kaugmaon sa matag Kapanahonan sa
Simbahan nga magtotoo.
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Kahimtang sa Magtotoo sulud sa Ibabaw nga Lingin: PERMANENTE

Nahiusa
uban ni Kristo sa
kahangturan

WAYKATAPUSANG RELASYON
(Mga Taga-Roma 8:38-39)

Waykatapusang Seguridad

IBABAW NGA LINGIN

WAYKATAPUSANG SEGURIDAD
Ug kini mao ang talaan, nga ang Dios nakahatag kanato sa waykatapusang kinabuhi, ug kini
nga kinabuhi anaa sa iyang Anak. (1 Juan 5:11)
Ang Dios nagahatag sa tanang mga magtotoo diha ni
Ginoong Jesu-Kristo sa waykatapusang kinabuhi.10 Isip usa
ka magtotoo ug myembro sa pamilya sa Dios, ikaw usab

10. Thieme, Usa ka Butang Mahitungud sa Kinabuhi ug Kamatayon.
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adunay waykatapusang seguridad.11 Ikaw dili makagawas
sa ibabaw nga lingin—imong permanente nga relasyon uban sa Dios. Waykatapusang kinabuhi ug waykatapusang
seguridad maoy duha sa katloag-siyam ka dimabakwi nga
mga absoluto nga ikaw magdawat diha sa kaluwasan.12
Ang grasya sa Dios nagabangan sa kaluwasan nga pakete
sa hugut kaayo nga ikaw dili gayud makagawas.13
Kay ako naawhag, nga dili kamatayon, ni kinabuhi, ni mga anghel, ni hut-ong sa mga anghel, ni mga gahum, ni mga butang karon, ni
mga butang sa umaabot, ni gihabogon, ni giladmon, ni bisan unsa nga laing binuhat, ang
makahimo sa pagbulag kanato gikan sa gugma sa Dios, nga anaa ni Kristo Jesus atong
Ginoo. (Mga Taga-Roma 8:38-39)
Anak makausa, anak sa gihapon. Tingali ikaw nangandoy sa usa ka higayon sa pag-usab sa imong pamilya. Lagmit ikaw nahimong tagadawat sa disiplina o adunay mga
away sa pamilya. Apan, kini imposible sa pag-usab sa pamilya nga diin ikaw natawo sa pisiko.
Diha sa samang paagi, ug labi pang dako kamahinungdanon, ikaw dili makausab sa pamilya nga diin ikaw
natawo sa espirituhanon. Sa daklit-nga-higayon nga ikaw
mitoo diha ni Jesu-Kristo isip Ginoo ug Manluluwas ikaw
natawo ngadto sa pamilya sa Dios. Sulud sa tibuuk eternidad ikaw mopabilin nga usa ka anak sa Dios. Ikaw sa
11. Tan-awa sa Pakapin-sa-basahon B.
12. Tan-awa sa Pakapin-sa-basahon G.
13. Grasya maoy tanan nga ang Dios gawasnon sa paghimo para sa katawhan
pinasikad sa pagluwas nga buhat ni Kristo ibabaw sa krus. Ang katawhan dili gayud
makatuman o makakab-ot sa pag-uyon o pabor sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingon
nga mga paningkamot, buhat, enerhiya, o moralidad (Mga Taga-Efeso 2:8-9).
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kanunay mahimong usa ka myembro sa pamilya sa Dios!
Ikaw dili makausab sa imong espirituhanong pagkatawo
karon labaw pa kay sa ikaw makausab sa imong pisiko
nga pagkatawo. Wala gayud ikaw o bisan-kinsa pa ang
makahimo sa pag-usab o pagwagtang sa imong relasyon
uban sa Dios. Kini mao ang grasya sa Dios.
Ang Dios dimausab. Siya waypagkausab. Si JesuKristo “mao ra gahapon, ug karon ug sa kahangturan” (Mga
Hebreohanon 13:8). Si Kristo dili makawagtang sa buhat
nga Siya nakahimo para sa imong kaluwasan. Ang imong
wala-ang-merito nga desisyon sa pagtoo lamang diha ni
Kristo lamang mao ang bugtong mahinungdanong-rekisito
para sa waykatapusang kaluwasan. Si Kristo mihimo sa
tanang buhat aron nga ang tanan nimong kinahanglan himoon mao ang “Pagtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo, ug
ikaw maluwas” (Mga Buhat 16:31b).
Kon ikaw sa personal nakadawat ni Jesu-Kristo isip
imong Ginoo ug Manluluwas—waysapayan sa imong batasan o pamatasan nga sundanan, waysapayan unsa ka
‘salawayong-tawo’ ikaw, o unsa ka matarong-sa-kaugalingon o ka relihiyoso ikaw—ikaw usa ka anak sa Dios. Ikaw
dili makausab niana nga kamatuuran.
Ug ako maghatag ngadto kanila sa waykatapusang kinabuhi; ug sila dili gayud mahanaw, walay bisan-kinsang tawo ang makalarut
kanila gikan sa akong kamut. (Juan 10:28)
Ayaw gayud pagsulti-pag-usab nianang waykahulugan
nga kanta, kanang gitawag-nga pag-ampo, “O, Dios, luwasa
kami sa katapusan.” Kini sama ra nga nag-ingon nga ang
Dios nagapakyas sa Iyang Pulong; nga ang Dios usa ka
bakakon; nga ang Dios dimatarong ug dimakiangayon; nga
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Siya mausab. Sa laing mga pulong, ikaw sad-an sa labingdaotan nga matang sa pasipala. Ikaw naluwas sa daklitnga-higayon nga ikaw unang mitoo sa tibuuk eternidad; ang
hilisgutan gitak-up na! Ang imong kaluwasan natapos sa
makausa ug para sa tanan!

TEMPORAL NGA FELLOWSHIP
UBAN SA DIOS
Ang “ubus nga lingin” nagarepresentar sa fellowship
uban sa Dios sa panahon. Diha sa temporal nga fellowship, o espirituwalidad, ang kalag sa magtotoo napuno
sa, o gikontrolar sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Galacia
5:16). Ang sala nagadala sa magtotoo gawas sa fellowship
ug paingon sa karnalidad. Diha sa karnalidad ang kinaiyang makasasala nagakontrol sa kalag (Mga Taga-Roma
7:14).14 Espirituwalidad ug karnalidad maoy eksaktong
tugbang nga mga termino: ang espirituwalidad nagahulagway sa kahimtang sa magtotoo sulud sa ubus nga
lingin, samtang ang karnalidad nagalarawan sa iyang
kahimtang gawas sa ubus nga lingin (Mga Taga-Roma 8:6).

14. Gawas ni Jesu-Kristo, ang kinaiyang makasasala maoy usa ka sakup nga bahin
sa matag tawhanong linalang, ang sentro sa rebelyon sa tawo ngadto sa Dios. Ang
kinaiyang makasasala naangkon sa orihinal ni Adan sa iyang pagkalaglag, sunud
niana gipasa genetically ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagpaliwat, ug
nagapuyo diha sa selyulang gambalay sa tawhanong lawas. Kini nagapahimo pulos
sa espirituhanong kamatayon ug hingpit nga pagkadaotan sa tibuuk katawhan. Ang
kinaiyang makasasala mao ang “karaang tawo” sa Mga Taga-Efeso 4:22, ang kinaiya ni
Adan sa “unud” sa Mga Taga-Roma 8:3-4, ang prinsipyo sa “sala” sa Mga Taga-Roma
7:8-20, ang genetic nga pagpalungtad sa kinaiyang makasasala ug espirituhanong
kamatayon “diha ni Adan” sa 1 Mga Taga-Corinto 15:22.
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Kahimtang sa Magtotoo sulud sa Ibabaw nga Lingin: PERMANENTE

Nahiusa
uban ni Kristo sa
kahangturan

‑

WAYKATAPUSANG RELASYON
(Mga Taga-Roma 8:38-39)
Waykatapusang
Seguridad

Napuno sa
Balaang Espiritu

TEMPORAL NGA FELLOWSHIP
(Mga Taga-Efeso 5:18)
Espirituwalidad

Sala
(1 Mga TagaCorinto 3:3)

Karnalidad

Rebound
(1 Juan 1:9)

Kahimtang sa Magtotoo sulud sa Ubus nga Lingin: TEMPORARYO
IBABAW UG UBUS NGA MGA LINGIN

Sa bisan-unsang gihatag nga tipik-sa-panahon diha sa
bahin dos,15 ang matag magtotoo diha ni Jesu-Kristo maoy
kun sulud sa ubus nga lingin o gawas sa ubus nga lingin (1
Mga Taga-Corinto 3:1); kun gikontrolar sa Balaang Espiritu o sa kinaiyang makasasala. Walay magtotoo nga mahimong sa dili-tibuuk espirituhanon ug sa dili-tibuuk karnal.

15. Bahin uno maoy kaluwasan; bahin dos mao ang Kristohanong paagi sa kinabuhi,
nga nagasugod dihadiha human sa kaluwasan ug nagapadayon hangtod bisan hain
sa kamatayon o sa Pagsakgaw; bahin tres maoy eternidad.
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Sila eksklusibo sa usag-usa nga mga kahimtang.
Sa dihang ikaw makasala ug maoy gawas sa ubus
nga lingin, ikaw anaa gihapon sulud sa ibabaw nga lingin.
Ang isyu, nan, maoy pagbawi sa temporal nga fellowship
uban sa Dios. Ang Dios nakasangkap sa rebound isip ang
paagi nga ikaw makabalik ngadto sa ubus nga lingin. Ikaw
dili magbalik sa fellowship pinaagi sa pagsunog sa mga
kandela, pagpahinungud-pag-usab, paghimog panaad, paghinulsul,16 pagbasol para sa sala, o bisan-unsang lain nga
matang sa emosyonal nga paglatus. Ikaw napahiuli pinaagi
sa grasya. Ug sa dihang ikaw napahiuli, ikaw nabalik diha
sa fellowship uban sa Ginoo. Kini nga prinsipyo importante
diha sa pagsabut sa mawaldason.
Ang mawaldason misugod ingon sa matag magtotoo
nagahimo, sulud sa ubus nga lingin, anaa sa fellowship uban sa Dios sa panahon. Apan, siya migawas sa ubus
nga lingin pinaagi sa malapasong aktibidad. Bisan pa og
gawas sa ubus nga lingin, ang mawaldason sulud gihapon
sa ibabaw nga lingin. Siya dili makawagtang sa iyang
kaluwasan.
Pipila ka magtotoo wala makasabut sa waykatapusang
seguridad. Sila maghunahuna nga sila makawagtang sa
ilang kaluwasan. Human sa pagkagawas sa fellowship, tingali sulud sa katuigan, ug unya nagtinguha sa pagbalik
ngadto sa Ginoo, sila maghunahuna nga sila kinahanglan
magtoo diha ni Kristo pag-usab. Sila magsulay sa pagmatuud-pag-usab sa ilang pagtoo, pagpahinungud-pag-usab,
o paghinulsul.
Ikaw dili makahimo ‘pagbuhat-pag-usab’ sa bisan-unsa
sumala sa imong kaluwasan maoy maykalabutan; ang
kaluwasan natuman sa kinatibuk-an sa unang higayon nga
16. Tan-awa sa Pakapin-sa-basahon C.
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ikaw mitoo. Para kanimo sa pagbuhat-pag-usab sa kaluwasan maoy usa ka insulto ngadto sa Ginoo ug nagapakita sa usa ka makalolooy nga pagkaignorante sa Pulong.
Ikaw nagsalikway sa prinsipyo sa waykatapusang seguridad ug nagsugyot nga ang Dios wala mihimo sa usa ka
maayong trabaho sa unang higayon. Hasta ngani mga
magwawali, kinsa kinahanglan mahibalo sa masmaayo,
maggamit sa pagpahinungud-pag-usab nga gimik sa dihang
ang katawhan mangutana kanila, “Unsaon nako pagbalik
sa fellowship?”
Kining emosyonal nga paagi, pagpahinungud-pag-usab,
ngadto sa problema sa karnalidad nagaresulta diha sa
nalibog, miserable nga mga magtotoo. Naghimo og usa
ka saad ngadto sa Dios nga ikaw dili na gayud mobuhat
niini pag-usab, nagmatinuuron ug naghipnotismo sa imongkaugalingon ngadto sa pagpahinungud-pag-usab, o nagsulay sa paghimo og usa ka kasabutan uban sa Dios, dili
modala balik kanimo diha sa fellowship. Walay usa nga ikaw
maghimo ang mopahimuut gayud sa Dios. Unsa lamang
ang gihimo ni Jesu-Kristo ibabaw sa krus ang nagapahimuut sa Dios nga Amahan. Tungud niini, sa yano magrebound, maghikalimot sa sala, ug magpadayon sa pagabante. Kon ikaw dili magtuman sa rebound teknik, ikaw
nagbaliwala sa grasya sa Dios ug dili makairog sa unahan
diha sa Kristohanong kinabuhi.
Ang mga magtotoo sagad nakugang sa mga sala nga
sila magbuhat. Sila mangutana, “Ang usa ka Kristohanon
ba makahimo niini?” Sila gani mahibulong, “Tingali ako dili
usa ka Kristohanon!” Pagmasaligon nga ang mga Kristohanon makabuhat sa bisan-unsang mga sala nga ang
dimagtotoo makabuhat! Ang tukmang pangutana mao,
“Unsaon nako, isip usa ka Kristohanon, magbalik ngadto
sa fellowship?” Ang Dios misangkap sa paagi sa pagbalik
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ngadto sa fellowship sa daklit-nga-higayon nga ikaw mitoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo. Kini mao ang grasya sa
Dios nga milihok sa imong kaayohan sa kaluwasan ug
nagapadayon sa paglihok diha sa butang sa fellowship ug
sa Kristohanong kinabuhi. Ang pasumbingay sa mawaldason nga anak nagahulagway niini nga grasya.

DIVINE NGA PANGLIHOK
NGA MGA BAHANDI
Ug ang manghod kanila miingon ngadto sa
iyang amahan, Amahan, ihatag kanako ang
bahin sa kabtangan nga nalakip ngari kanako.
Ug siya mibahin ngadto kanila sa iyang panginabuhian. (Lukas 15:12)
Agig katangdian, “ang bahin sa kabtangan” nga nagalakip ngadto sa manghod nga anak-lalaki may kalabutan sa
divine nga panglihok nga mga bahandi nga gisangkap sa
Dios para sa imong Kristohanong kinabuhi. Ikaw ba nasayod nga ikaw usa ka espirituhanong milyonaryo? Tingali
ikaw nagpuyo isip usa ka espirituhanong kabus-kaayo
tungud kay ikaw wala nahibalo sa kamatuuran nga adunay
kaliboan sa mga saad nga nahisakup nganha kanimo isip
usa ka Kristohanon.17 Ang matag saad pinasikad sa usa ka
prinsipyo sa doktrina sa Bibliya. Pila man ka mga saad nga
ikaw nakaangkon sulud sa milabay nga semana? Unsa
ka masulub-on sa dihang ikaw wala mag-angkon sa unsay
nahisakup nganha kanimo. Ako magsuspitsa nga kon ikaw
adunay usa ka milyon dolyares diha sa imong deposito
17. Thieme, Ang Pagtoo-Pahulay nga Kinabuhi (2016).
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sa bangko karon dayon, ikaw tingali magsulat og usa o
duha ka tseke sulud sa semana. Busa, nganong dili man
magkuha diha sa dimahubsan nga kwenta sa Amahan?
Ang Dios ‘nagpikpik sa Iyang tiil,’ nagpaabot (Isaiah 30:18)
sa pagsangkap kanimo uban sa daghang temporal nga
mga panalangin sa Kristohanong kinabuhi. Apan, ang imong karnalidad nagatuuk sa posibilidad sa imong pagdawat sa bisan-unsa niining kahibulungan nga mga panalangin.
Ang manghod nga anak-lalaki mihimo sa usa ka lehitimo
kaayo nga hangyo. Siya mitinguha pag-una og unsa nga sa
dimadugay hinoon maiyaha. Ang mga ginikanan sa karaang kalibutan mitigum para sa ilang mga anak aron sa
paghimo kanila sa tarong makasugod sa kinabuhi. Sa dihang siya nangayo para sa bahin sa kabtangan nga mahimong iyang panulundon, siya nangayo para sa unsay iyaha sa lehitimo. Kini mao ang kahulugan sa pulongan, “nga
nalakip ngari kanako.”
Unsa man ang reaksiyon sa amahan? Siya mibahin sa
iyang katigayunan tali sa iyang mga anak. Ang duha ka
anak-lalaki midawat sa ilang bahin. Sa ingon usab, ang
Dios nga Amahan nakabahin sa Iyang kabtangan, o ‘divine
nga panglihok nga mga bahandi,’ diha sa tanang mga
magtotoo. Ang isyu karon nahimong usa ka butang sa
pagpanag-iya ug paggamit. Unsaon man nimo paggamit
ang puhunan nga ang Dios nakasangkap? Ang bersikulo
13 nagasugod sa istorya sa manghod nga anak-lalaki ug sa
unsang paagiha niya gigamit ang puhunan nga ang iyang
amahan nakahatag kaniya.

ANG KARNAL NGA KRISTOHANON
Ang pamatasan nga sundanan sa usa ka karnal nga
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Kristohanon dili mailhan ang kalainan gikan nianang sa usa
ka dimagtotoo (1 Mga Taga-Corinto 3:3).18 Sa pagkatinuud,
siya usahay daotan pa ingon sa gihulagway ni David sa usa

KARNALIDAD BATOK ESPIRITUWALIDAD

ka punto sa iyang kinabuhi (2 Samuel 11). Si David usa ka
magtotoo, apan siya milihok sama sa usa ka dimagtotoo.19
Si Saul, usab, usa ka magtotoo bisan og siya milihok sama
sa usa ka dimagtotoo sa kadaghanan sa iyang kinabuhi.
Sumala sa Pulong sa Dios ang may kalabutan, samtang
ang magtotoo maglihok sama sa usa ka dimagtotoo, siya
gihapon usa ka magtotoo, apan anaa sa mao gihapong
kahimtanga sa karnalidad ug gawas sa fellowship. Ang
“gubot nga pagpuyo” sa manghod nga anak-lalaki usab nagarepresentar niini nga kategoriya sa karnalidad.

18. Thieme, Reversionism.
19. Thieme, Rebound ug Padayon sa Pag-abante!, 41-62.
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Ug sa dili daghan nga mga adlaw human ang
manghod nga anak-lalaki mikuha sa tanan,
ug mihimo sa iyang biyahe paingon sa usa
ka halayo nga nasod, ug didto miusik-usik sa
iyang butang [migamit sa dimaayo sa iyang
puhunan] pinaagi sa gubot nga pagpuyo.
(Lukas 15:13)
Ang mawaldason misugod sa mga aktibidad nga makuyaw sa iyang kaugalingon nga kinabuhi ug dimakapahimuut ngadto sa Ginoo. Ako magpanuko pagbatbat og unsay
iyang mga sala sa tinuuray, sanglit ako sa wayduhaduha
magsipyat sa mga sala sa usa-ka-tawo kinsa magdahum
og, “Ako wala mahaum sa sundanan sa mawaldason nga
anak. Ako wala miusik-usik sa akong butang diha sa gubot
nga pagpuyo. Kon importante para nimo, ako usa ka maayo
baya nga tawo.”
Kon kini mao ang imong panghunahuna, hinumdumi nga
ikaw gihapon adunay kinaiyang makasasala. Ang imong
kinaiyang makasasala adunay usa ka lugar sa kahuyang,
ang tinubdan sa tentasyon para sa personal nga mga
sala (Mga Hebreohanon 12:1); usa ka lugar sa kalig-on
nga nagahimo og tawhanong kamaayo (Isaiah 64:6; Mga
Hebreohanon 6:1); usa ka hilig paingon sa legalismo nga
mao ang kinaugalingong-pagkamatarong (Mga Taga-Roma
7:7); usa ka hilig paingon sa antinomiyanismo nga mao
ang pagkamapatuyangon (Mga Taga-Galacia 5:19-21); ug
usa ka kaibog nga sundanan nga mao ang pangpadasig
paingon sa bisan-hain nga hilig (Mga Taga-Efeso 2:3).
Sa dihang ubus sa kontrol sa kinaiyang makasasala,
ikaw sa kadaghanan moirog diha sa direksiyon sa imong
naandan nga hilig. Sa dihang ubus sa kontrol sa kinaiyang
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KINAIYANG MAKASASALA

makasasala, ikaw maghaum sa sundanan sa mawaldason.
Matag Kristohanon makasala bisan pa siya sa waykatapusan nga naluwas. Walay Kristohanon kinsa nagakabot sa waysala nga kahingpitan sa panahon.
Kon kita [mga magtotoo] mag-ingon [makiglantugi] nga kita walay sala [kinaiyang makasasala], kita mag-ilad sa atong-kaugalingon,
ug ang kamatuuran [doktrina] wala kanato. (1
Juan 1:8)
Kon ikaw magdahum nga ikaw wala gayud makasala, ikaw
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mag-ingon sa tinuud, “Ako perpekto.” Tungud lamang kay
ang imong mga sala dili makit-an nimo, wala nagakahulugan
nga ang Dios buta ngadto kanila. Ikaw nag-ilad lamang sa
imong-kaugalingon.
Kon kita mag-ingon nga kita wala makasala
[sa personal], kita maghimo Kaniya [Dios] nga
usa ka bakakon, ug ang iyang pulong wala
kanato. (1 Juan 1:10)
Sa matag higayon nga ikaw magpasabut o magsugyot nga
ikaw dili na makasala human sa kaluwasan, ikaw nagtawag
sa Dios nga usa ka bakakon, ug ang Pulong sa Dios wala
diha sa toong lingin nga kabahin sa imong kalag.20
Ang problema, ikaw magkuyog uban sa ‘talahurong pundok.’ Ikaw magtabon sa imong mga sala ug maghatag sa
impresyon nga ikaw usa ka perpekto nga tawo kang kinsa
ang uban kinahanglan magsundog. Ikaw kahibalo unsaon
sa paghimo og usa ka magul-anon nga panagway ug sa
pagpuyo pinaagi sa usa ka sistema sa mga gidili, apan
ikaw kargado sa sulud uban sa daotan nga mga sala. Ikaw
mapasigarbohon, mapait, pakaaron-ingnon, mapahimaslon, masinahon, madumtanon, dimapuypuy, napuno sa
kabalaka ug kahadlok. Legalismo ug kinaugalingongpagkamatarong ang magpaila sa imong karnalidad.
Diha niining piho nga higayon ikaw tingali karnal sa
waypagkahibalo. Ikaw mag-ingon, “Ako wala didto naghimog
20. Ang toong lingin nga kabahin mao ang dominanteng lingin nga kabahin sa
mentalidad sa kalag, gihinganlan pinaagi sa Griyegong pulong (kardia), nga nagaliyok
sa doktrina sa Bibliya pinaagi sa dagayday sa pagkahibalo sa kalag—pakisayran sa
pangisip, sentro sa panumduman, bokabularyo ug kategorikal nga tipiganan, ang
konsensiya, buylo ug kaalam nga mga kompartamento—sa suportar sa espirituhanong
kinabuhi sa magtotoo. Tan-awa sa Thieme, Kusog sa Panghunahuna (2017), 13,
Pakapin-sa-basahon B.
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kagubot o nagbuhat sa mga butang nga ang katawhan
kasagaran magtawag nga sala, nan sa unsang paagiha ako
karnal?” Apan, ikaw mahimong gawas sa fellowship karon
dayon pinaagi lamang sa unsay imong gihunahuna.21 Sa
pagkatinuud, kini mao ang kinadalian ug kinamub-an nga
ruta sa paghimo sa biyahe paingon sa “halayong dapit” sa
karnalidad (Lukas 15:13).
Ang mga Kristohanon kinsa magpakyas sa pag-ila sa
doktrina sa karnalidad, o kinsa maglimud sa pagkaanaa sa
kinaiyang makasasala, magpakyas sa pag-atiman sa sala
maingon nga ang Pulong sa Dios nagasugo. Sila lamang
magkomidya sa ilang-kaugalingon; sila wala mahibalo sa
doktrina. Sila magpangatarungan o magbugti pinaagi sa
pagtabon sa sala nga may usa ka pakaaron-ingnon nga
dagway, usa ka ‘espirituhanon’ nga pantalya sama sa usa
ka matang sa penitensiya, usa ka pagdugang sa ilang halad, o usa ka saad sa paghimo sa masmaayo. Apan, ang
taphaw nga mga binuhatan dili magbawi sa fellowship uban
sa Ginoo.
Kristohanon, ipagawas ang imong ulo sa balas! Sa dihang ikaw makasala, atubanga kini nga maisogon—gamita
ang unsay gisangkap sa Dios! Ayaw pagpangatarungan.
Ayaw paglingla sa imong-kaugalingon nga kini usa lamang
ka sayup, dili usa ka sala. Labaw sa tanan, bisan-unsay
imong kaibog nga sundanan, bisan-unsay imong mga sala,
pagkat-on sa pag-ila kanila aron nga ikaw makarebound ug
mapabalik ngadto sa fellowship.
Sa matag takna nga ikaw makasala, sa matag takna nga
ikaw makagawas sa fellowship, ikaw ang mawaldason. Si
Pablo nagasaysay sa problema:

21. Ibid.
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Kay kita nahibalo nga ang balaod espirituhanon: apan ako karnal, gibaligya ilalum sa sala.
(Mga Taga-Roma 7:14)
Dinhi, si Pablo nagahulagway sa iyang karnal nga kasinatian. “Sala” diha sa pangusahan nagapasabut ngadto sa
kinaiyang makasasala. Walay sayup sa balaod, kini “balaan, makatarunganon ug maayo” (Mga Taga-Roma 7:12),
apan adunay sayup ni Pablo. Siya nagapadayon sa pagingon, “Ako gidominaran sa kinaiyang makasasala.”
Kay niana hain ako maghimo ako wala magtugot. (Mga Taga-Roma 7:15a)
Sa karong-panahona nga inadlawng-sinultihan si Pablo
nagaingon, “Unsa man kini? Ako usa ka Kristohanon; Ako
natawo pag-usab; Ako adunay waykatapusang kinabuhi;
Ang Dios nga Balaang Espiritu nagapuyo kanako; Si
Kristo nagapuyo kanako;22 Ako anaa sa paghiusa uban sa
persona ni Kristo; Ako ang hingtungdan sa posisyonal nga
pagkanilain.23 Tanan niining katingalahan nga mga bahandi
nahisakup ngari kanako, ug bisan pa, ako padayon sa
pagpakasala! Ako wala makasabut. Kini nagapakurat kanako, kini nagapakugang kanako!” Si Pablo nagahulagway sa iyang-kaugalingon ug sa tanang karnal nga mga

22. Ang Balaang Espiritu nagapuyo sa lawas sa matag Kapanahonan sa Simbahan
nga magtotoo sa paghimo sa lawas sa Kristohanon nga usa ka templo og takus para
sa pagpuyo ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 3:16; 2 Mga Taga-Corinto 6:16).
Ang pagpuyo ni Jesu-Kristo maoy usa ka garantiya sa seguridad, esprituhanong
katigayunan, ug gilain nga posisyon sa magtotoo nga nagahimong makab-ot ang
katuyoan sa espirituhanong kinabuhi (Mga Taga-Colosas 1:26-28).
23. Ang posisyonal nga pagkanilain nahitabo sa daklit-nga-higayon nga kita naluwas
ug mao ang kahimtang nga gitagana alang sa Dios para sa usa ka espesyal nga
katuyoan (Mga Hebreohanon 13:12).
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Kristohanon, sa dihang siya nagaingon, sa literal,
Kay ako wala nagabatasan og unsay akong
buut nga himoon, apan ako naghimo sa mismong butang nga ako magdumut. (Mga TagaRoma 7:15b, NASB)
Adunay laing mga yugto nga si Pablo nagasubay sa
iyang karnal nga mga kasinatian, sama sa Mga TagaGalacia 5 diin ang kinaiyang makasasala gitawag og “ang
unud.” Ang Mga Taga-Colosas 3:5-9 nagabutyag sa usa
ka listahan sa mga sala nga ang mga Kristohanon nagabuhat nga mamahimong magpakurat kanimo. Diha sa 1
Mga Taga-Corinto 3:1-3, ang mga Kristohanon nga gawas
sa fellowship gikaingon sa “paglakaw sama sa katawhan,”
kana mao, maglihok susama sa mga dimagtotoo. Si Pablo
wala mipabilin niini nga paagiha. Sa pagkatinuud, siya
nagahatag kanimo sa sekreto sa pagsulbad sa problema
sa karnalidad ug pag-atiman sa kinaiyang makasasala diha
sa Mga Taga-Roma 6 ug 8. Kon ikaw wala magsulbad sa
problema sa karnalidad pinaagi sa rebound, ang bugtong
alternatibo sa Dios mao ang divine nga disiplina.

DIVINE NGA DISIPLINA
Ug sa dihang siya nakagasto sa tanan, adunay
miabut nga usa ka dako-kaayong kagutum
niadto nga yuta; ug siya misugod nga anaa sa
kapit-os. (Lukas 15:14)
Diha sa bersikulo 14 kita adunay usa ka pagpalahi sa
kumpas. Ang “kagutum” nagarepresentar sa divine nga
disiplina nga gipahamtang diha sa magtotoo nga gawas sa
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fellowship. Ang nagapadayon nga karnalidad sa kanunay
nagadala sa prinsipyo sa disiplina ngadto sa pagpunting.24
Sa dihang ikaw maglihok sa dimatumanon, ang Dios modisiplina kanimo. Paabota kini! Kini mao ang doktrina sa
divine nga paagi sa pagdisiplina.
Ang mawaldason nga anak sa wayhunong “anaa sa
kapit-os,” anaa sa tumang kalisud, usa ka perpektong hulagway sa divine nga disiplina. Walay sapayan unsay
iyang gisulayan, ang tanan napakyas. Himatikdi unsa sa
katapusan iyang gihimo.
Ug siya miadto ug mitipon sa iyang-kaugalingon
sa usa ka lungsuranon niadtong nasora; ug
siya mipadala kaniya ngadto sa iyang mga
umahan sa paglawog sa mga baboy. (Lukas
15:15)
Sa tataw, ang mawaldason nakagawas sa yuta, tungud
kay walay mga baboy sa Palestine. Ang mga baboy gidili
sa Balaod ni Moses (Deuteronomio 14:8). Isip usa ka
Hudiyo, ang mawaldason anaa sa usa ka desperadong
sitwasyon sa pagkuha og usa ka trabaho nga naglambigit
sa mga baboy. Ang trabaho dili maayo ang bayad, ug siya
sa kanunay gigutum.
Ug siya sa dakong-kalipay [epithumeo] mipuno
sa iyang tiyan sa mga pakpak nga ang mga
baboy mikaon: ug walay tawo ang mihatag
ngadto kaniya. (Lukas 15:16)
Ang karaang English nga pulong “sa dakong-kalipay”
24. Tan-awa sa Pakapin-sa-basahon D.
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wala na gigamit karong-panahona. Ang Griyegong pulong
epithumeo kinahanglan nga pagahubaron og, “sa paghandum,” o “sa pagpangandoy.” Diha sa imperfect tense
nga may linear aktionsart, kini nga punglihok nagatimaan
og usa ka mapadayonong aksiyon gikan sa milabay nga
panahon—ang iyang “pangandoy” mipadayon nga walay
pag-undang. Ang sunud nga punglihok, “mipuno,” maoy usa
ka kausaban ngadto sa aorist infinitive ug nagakahulugan
nga karon siya nagapangandoy sa pagpuno sa “iyang tiyan”
sa mao ra nga pagkaon ang mga baboy magkaon—ang
mga pakpak sa mais.
Sa dihang ang usa ka magtotoo nagapabilin gawas sa
fellowship, ang iyang mga sukaranan mausab. Diha sa
karnalidad ang mga sukaranan sa mawaldason nausab
sa radikal. Siya kaniadto adunay usa ka ‘kahinam sa
sampanya’ (Lukas 15:13, apan karon siya adunay—nan,
unsay atong masulti—usa ka ‘kahinam sa pasaw’? Tingali
ang pinulongan dili ang kinamaayohan, apan kini sigurong
nagapahayag sa punto. Bisan pa og siya wala miabut ingon
kalayo sama sa pagtinguha sa pagkaon sa mga baboy, nga
maoy gidili ngadto kaniya, siya gusto nga mokaon sa pasaw
nga ang mga baboy mikaon.
Kini ba nga sitwasyon nagausab sa iyang istado sa
pamilya? Wala! Siya gihapon usa ka anak-lalaki; siya gipakatawo makausa ug para sa tanan sulud sa iyang pamilya. Siya gihapon usa ka anak sa iyang amahan maskin siya ilalum sa grabeng disiplina napakunhod ngadto sa istado
sa usa ka mahugaw nga mananap.
Siya nahimo nga kita magtawag og usa ka ‘alad-sababoy’ nga Kristohanon. Siya gihapon usa ka Kristohanon
ug gihapon usa ka anak sa Dios. Ang gugma sa Dios dili
gayud matangtang gikan kaniya, apan siya mibutang sa
iyang-kaugalingon diha sa divine nga paagi sa pagdisiplina
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para sa usa ka bug-os nga paglatigo. Siya gidisiplina para
sa iyang mapadayunong karnalidad.
Kay kang kinsa ang Ginoo nagahigugma siya
nagapanton, ug nagalatigo sa matag anak
kang kinsa siya nagadawat. (Mga Hebreohanon 12:6)
Ang iyang kagutum mipadayon, apan “walay tawo ang
mihatag ngadto kaniya” nagatumbok og pagdumili sa kabahin sa dakudako bisan og pagtugot sa mawaldason sa
pagkaon sa pasaw nga siya naglawog ngadto sa mga
baboy. Karon kini maoy makapaikag: Ang mawaldason naunlod sa ubus kaayo nga ang mga baboy mas bililhon pa
kay sa kaniya ngadto sa iyang agalon.
Unsa man ang punto? Sa dihang ang usa ka magtotoo
nagagawas sa fellowship ug nagapabilin sa gawas, siya
sagad nagaunlod ubus pa sa karakter, pangpadasig, ug
pamatasan nga sundanan kay sa dimagtotoo. Sa pagkatinuud, ang mga dimagtotoo nakagamit sa karnalidad sa
mga Kristohanon isip usa ka pamalibad sa pagsalikway ni
Kristo. Ang dimagtotoo makahunahuna sa napulog-lima ka
waypagtoong mga higala kinsa masmaayo pa kaysa usa ka
karnal nga magtotoo, ug sagad siya husto. Natural, kini dili
pamalibad.
Ikaw tingali nakadungog sa usa ka magtotoo nga magpahayag sa iyang pamalibad niining paagiha: “Ako dili
gayud moadto niana nga simbahan—sila usa ka pundok
sa mga tigpakaaron-ingnon.” Ang kataw-anan nga butang
bahin niini mao nga siya nagapatigayon uban sa mga tigpakaaron-ingnon, nagapaganansiya sa mga tigpakaaroningnon, ug nagapakig-uban sa mga tigpakaaron-ingnon
diha sa mga makalingaw nga mga aktibidad. Apan, ang usa
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ka simbahan diin tingali adunay usa ka tigpakaaron-ingnon
maoy dipasudlan. Kini mao ang kinatas-an sa kasumpakian! Ang pagpakaaron-ingnon nagahimo og usa ka masayon nga pamalibad para niadtong kinsa nagpangita para
sa usa ka pamalibad ug may kahilig sa paghunahuna sa
taphaw.
Atong atubangon kini, sa dihang ang usa ka magtotoo
nagagawas sa fellowship ug nagapabilin gawas sa fellowship, siya lamang nagadangat sa masdaotan ug daotan pa—dili masmaayo. Ang usa ka magtotoo kinsa nakagawas sa fellowship sa usa ka hataas nga panahon
mahimong wala-sa-kalagdaan diha sa iyang patigayon
nga mga pagbatasan, nahibaloan isip usa ka ‘tawo nga
makit-an sa mga katiguman,’ ug gihapon mahimong usa
ka diyakono sa First Church of Podunk. Siya gihapon
usa ka Kristohanon, sa gihapon natawo pag-usab, apan
siya anaa sa mao rang sitwasyon sama sa mawaldason.
Unsa ka masulub-on nga ang usa ka karnal nga magtotoo
kinahanglan nga mahimong usa ka kapangdolan niadtong
anaa sa panginahanglan sa kaluwasan.

REBOUND UG ESPIRITUWALIDAD
Ug sa dihang siya mibalik sa panimuut, siya
miingon, Pila sa gisuholan nga mga sulugoon
sa akong amahan ang adunay igong pan ug
sa pagtagana, ug ako mamatay sa kagutum!
(Lukas 15:17)
Unsay kahulugan niini sa pagbalik sa panimuut? Kini
nagakahulugan sa pagtan-aw sa kinabuhi gikan sa bibliyanhong hustong-panan-aw: sa pag-atubang nga maisogon sa sitwasyon maingon nga kini sa tinuud nahitabo;
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sa pag-ila sa mga sala diha sa imong kaugalingon nga
kinabuhi; sa paghunong pagpangatarungan o paghitarong
sa imong mga sala; sa paghunong sa pagbasol sa Dios o
sa laing tawo (Operasyon Pasumanginlan) ug sa pag-angkon
sa tinuuray sa imong sala—sa pag-ila nga ikaw sayup ug
sukwahi sa Pulong sa Dios. Ang mawaldason nakaamgo
nga ang mga sulugoon sa balay sa iyang amahan maoy
arang-arang pa kay kaniya niadtong higayona.
Ako motindog ug moadto sa akong amahan,
ug moingon ngadto kaniya, Amahan, ako nakasala batok sa langit, ug atubangan kanimo.
(Lukas 15:18)
Ania ang prinsipyo sa pagbalik sa sulud sa ubus nga
lingin. Ang pagpahiuli sa fellowship walay kalabutan sa
emosyon o penitensiya. Adunay usa ka paagi lamang sa
pagbawi sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug paghiuli sa
fellowship—dili duha ka paagi, dili tulo ka paagi!
Kon kita mosugid sa atong mga sala, Siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato
sa atong mga sala, ug sa paghinlo kanato gikan
sa tanang dipagkamatarong. (1 Juan 1:9)
Daghang mga Kristohanon magsukna sa grasya sa
Dios pinaagi sa pagpangutana, “Ang 1 Juan 1:9 ba ang
bugtong dapit nga nagasaysay niini nga prinsipyo? Kon
kini mao ang bugtong bersikulo nga nagaingon niini, ngano
man nga kini importante kaayo?” Sa pagtubag niana, pila
ka higayon ba nga ang Pulong sa Dios kinahanglan magingon sa usa-ka-butang para kini mahimong tinuud ug
importante? Makausa, ug wa nay lain! Hinoon, kini dili

ANG MAWALDASON NGA ANAK

29

mao ang bugtong bersikulo. Kini nga prinsipyo nahitabo
sa daghang higayon pulos sa Karaan ug Bag-ong mga
Testamento: Nehemiah 1:6; Mga Salmo 32:5; 38:18; 51:34; Mga Proberbio 28:13; Daniel 9:4; 1 Mga Taga-Corinto
11:31; 1 Pedro 4:17; ug uban pa.
Ako gusto maggamit sa usa ka pulong nga nagahulagway sa prinsipyo sa haom kaayo—rebound: “sa pagpabalik dayon sa kusog, sa pagbawi gikan sa kapildihan.” Ang
sala nagapahimo sa magtotoo sa pagkapandol ug sa paglahutay sa usa ka kapildihan diha sa iyang espirituhanong
kinabuhi. Ang pagsugid maoy pinasikad sa buhat nga si
Kristo mihimo ibabaw sa krus diin Siya gihukman para sa
tanang sala. Karon sa dihang kita maghingalan kanila, ang
Dios makapasaylo sa atong human-sa-kaluwasan nga mga
sala ug kita makabalik dayon mismo ngadto sa dulaanan sa
ubus nga lingin.
Bisan kon ikaw makakita sa pulong “sugid” diha sa Hebreyo, Griyego, o Aramaic, kini nagakahulugan og “sa paghingalan o pag-angkon.” Ang pagsugid wala nagadala og
bisan-unsang pasabut sa pagbasol para sa unsay imong
nabuhat. Bisan pa og kini maayo sa pagbasol para sa unsay
imong nabuhat, kini wala gikinahanglan para sa divine nga
kapasayloan o pagpahiuli ngadto sa fellowship. Ni kini usa
ka mahinungdanong-rekisito sa pagbati og ‘rosason nga
dan-ag’ aron sa pagbalik ngadto sa fellowship.
Ang pagbati dili sukdanan para sa rebound sama ra
gayud nga kini sukdanan para sa kaluwasan. Kaluwasan
maoy pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang. Ang
pipila makakuha og usa ka ‘rosason nga dan-ag’ sa maong
panahon nga sila magdawat ni Kristo isip Manluluwas ug
kana maoy maanindot. Ang uban nga katawhan walay
emosyonal nga kasinatian bisan-unsa. Ikaw tingali wala
makabati nga naluwas, apan kon ikaw nakasalig diha ni
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Kristo, ikaw maoy naluwas. Sa ingon usab, ikaw tingali wala makabati nga napahiuli, apan kon ikaw nakarebound,
ikaw napahiuli.
Ayaw paghulat sa pagsugid hangtod nga ikaw adunay
usa ka piho nga pagbati o hangtod nga ikaw magpaugmad
og kaguul para sa imong mga sala. Nianang panahona ikaw tingali nagkaon og mga pakpak uban sa mga baboy!
Ayaw tugoti ang imong mga emosyon sa paghari sa imong
kinabuhi. Ako nakahibalo nga kini lisud para sa pipila kaninyo tungud kay tibuuk sa inyong Kristohanong kinabuhi, kamo mipuyo pinaagi sa inyong mga emosyon. Sa dihang ikaw mibatig maayo, ikaw maghunahuna nga ikaw espirituhanon ug sa dihang ikaw mibatig ngil-ad-kaayo, ikaw
maghunahuna nga usa-ka-butang maoy dimaayo. Sa dihang emosyon o pagbati ang nahimo nga imong sukdanan
imbis nga ang Pulong sa Dios, ikaw nag-antos kutub sa
mahimo!

ANG GRASYA SA DIOS DIHA
SA REBOUND
Kon ang karnal nga magtotoo wala nagabalik diha sa
fellowship, siya dili makontrolar sa Espiritu, sila dili makasilbi sa Ginoo. Ang rebound dili gayud usa ka lisensiya sa
pagpakasala; kini usa ka lisensiya sa pagsilbi, sa pagpadayon sa pagpasidungog sa Ginoo diha sa bahin dos. Kon
ang magtotoo wala nagarebound, nan ang tibuuk katuyoan nga siya nagapabilin niining kalibutana maoy nakawang.
Bisan-unsa nga siya nagamugna maoy tawhanong kamaayo imbis nga divine nga kamaayo.25
25. Divine nga kamaayo maoy bisan-unsang Kristohanong serbisyo o binuhatan nga
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Kon wala kining maloloy-ong pagsangkap, dili ikaw ni
ako, ni bisan-kinsang lain nga Kristohanon, ang makalungtad
sa mga panginahanglan sa kinabuhi o makatagbaw sa
mga pagbungat sa Kristohanong kinabuhi. Kon ikaw usa
niadtong mga rebelde kinsa maghunahuna gihapon nga
ikaw kinahanglan magbasol para sa imong mga sala ug
kanang pagsugid nagakahulugan og usa-ka-butang gawas
pa sa “paghingalan niini,” nan ikaw gihapon wala nakasabut
sa grasya sa Dios. Tan-awa pag-usab sa 1 Juan 1:9:
Kon kita mosugid sa atong mga sala, Siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato
sa atong mga sala, ug sa paghinlo kanato
gikan sa tanang dipagkamatarong.
Ang Griyegong pulong (homologeo), “sugid,” nagakahulugan og “sa pagdawat, sa paghingalan, sa pagangkon.” Ang “kon” nagapaila og usa ka ikatulong klase
sa kondisyonal nga kabihayag nga nagatimaan nga ang
paghingalan sa imong mga sala nagaagad sa imong
kabubut-on. Tingali ikaw mosugid o tingali ikaw dili mosugid
sa imong mga sala. Ikaw gawasnon sa pagpili.
Ang pagsugid, sama sa pagtoo, nagasalikway sa bisanunsang tawhanong mga buhat o merito. Sa wayduhaduha
kini dili dungog alang kanimo sa dihang ikaw maghingalan sa imong mga sala. “Kon kita mosugid sa atong mga
sala” sa yano nagaila sa kamatuuran nga ikaw magbuhat
og mga sala. “Siya [Dios] matinumanon” nagakahulugan
nga Siya nagapasaylo sa imong mga sala sa matag takna
gihimo sa usa ka magtotoo ubus sa pagpuno sa Balaang Espiritu. Bugtong divine
nga kamaayo maoy lunsay ug adunay waykatapusang bili, ug madawat ngadto sa
perpektong mga sukaranan sa Dios ug nagadawat sa pag-ila ug ganti gikan Kaniya
didto sa langit.
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nga ikaw magsugid. Siya “matarong” sa pagpasaylo sa
imong mga sala tungud kay si Kristo nahukman alang sa
imong kaayohan. Si Kristo midala sa imong mga sala diha
sa Iyang kaugalingon nga lawas ibabaw sa krus (1 Pedro
2:24). Tungud niini, ikaw sa mahukmanong nahinloan gikan
sa tanang sala ug Siya matinumanon ug matarong sa
pagpasaylo sa imong mga sala.26
Ang Bibliya wala nagasulti kanato sa pagpangayo para
sa kapasayloan. Ang Bibliya nagaingon, “isugid.” Ang Bibliya
wala nagaingon sa paghangyo, “O, Dios, pasayloa ako!” Ang
Bibliya nagaingon, “hinganli kini.” Kita magkinahanglan sa
pagtubo ug paglihok diha sa hingpit nga panag-uyon uban
sa sugo sa Pulong sa Dios.
Sukad sa adlaw nga kita midawat ni Kristo isip Manluluwas, ang Dios nagaatiman kanato diha sa grasya. Kita
wala mahitakus sa grasya; kita dili angayan sa grasya; kita
dili makabuhat para sa grasya; kita wala magmerito sa
grasya sa bisan-unsa nga paagi. Ang grasya sa Dios diha
sa rebound nagaagad sa hingpit sa kinsa ug unsa Siya.
Tanan natong kinahanglan himoon mao ang pag-angkon sa
Iyang grasya.
Maskin sa disiplina ang Dios sa kanunay nagasilot kanimo diha sa grasya. Ikaw dili gayud makakuha sa unsay
angayan nimo. Ikaw ba sukad mihunong sa pagpalandong
asa kaha ikaw mahimutang kon ikaw, isip usa ka magtotoo
diha ni Ginoong Jesu-Kristo, nakakuha sa unsa nga ikaw
angayan gikan sa Dios? Ang grasya sa Dios dili gayud
makaatiman kanato sumala sa unsa nga kita angayan. Kini
imposible! Tungud niini, bisan pa og Siya magsilot kanimo
sa grabe, kini gihapon diha sa grasya. Kana mao ngano ang
Bibliya nagasulti kanimo sa pagbangon ug pagpadayon sa
26. Thieme, Rebound and Keep Moving!, 5.
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unahan (Mga Taga-Filipos 3:13).
Busa isaka [napahiuli ngadto sa fellowship]
ang mga kamut nga maghuyhuy, ug ang
way-umoy nga mga tuhod [karnalidad]; ug
pagtul-id sa mga dalan para sa imong mga tiil
[espirituhanong pagtubo pinaagi sa doktrina],
tingali unya nga kadtong huyang mapatipas
sa agianan [magbalik ngadto sa karnalidad];
apan tugoti nga kini hinoon maayo [rebound ug
padayon sa pag-abante]. (Mga Hebreohanon
12:12-13)
Ikaw naglingla sa imong-kaugalingon kon ikaw maghunahuna nga ikaw napasaylo tungud kay ikaw mipaugmad
og kaguul para sa sala, o tungud kay ikaw mihimo og usa ka
panaad, o miantos sa usa ka sistema sa asetisismo. Walay
usa nga ikaw maghimo ang mopabalik kanimo ngadto sa
fellowship nga dili igo sa pagsugid sa sala. Ug mao ra kana—
peryod! Sa dihang ikaw maghingalan sa imong nahibaloan
nga mga sala ngadto sa Dios, ikaw napasaylo ug nahinloan
tungud kay si Kristo mibayad sa silot isip imong puli. Ang
imong pagsugid maoy wala-ang-merito. Ang tanang merito
anaa sa Usa kinsa namatay sa imong dapit.
Ang grasya sa Dios usab nagahinlo kanimo “gikan sa
tanang dipagkamatarong.” Kini ang wamahibaloi nga mga
sala nga ikaw magbuhat diha sa pagkaignorante—mga
sala nga ikaw wala makaila nga mga sala tungud kay ikaw
wala mahibalo og doktrina.
Hangtod dinhi, ang mawaldason niini husto sa dihang
siya miingon sa iyang-kaugalingon, “Ako moingon ngadto
kaniya, Amahan, ako nakasala batok sa langit, ug atubangan
kanimo.” Kadto mao ang iyang pagsugid ug siya wala nay

34

ANG MAWALDASON NGA ANAK

gikinahanglan pa. Apan ang mawaldason mitugot sa iyang
mga emosyon nga magpuli ug mibalik dayon gawas sa
fellowship. Siya mipalong ug mipaguul sa Dios nga Balaang
Espiritu (Mga Taga-Efeso 4:30; 1 Mga Taga-Tesalonica
5:19).27 Gawas sa fellowship, ang mawaldason nalibog.
Ug ako dili na takus nga pagatawgon nga imong anak-lalaki: himoa ako isip usa sa imong
sinuholang mga sulugoon. (Lukas 15:19)
Sa tinuud siya dili takus, apan ang pagsaway-sakaugalingon dili magpabalik kaniya diha sa fellowship. Sa
iyang kalibog siya nahimong kataw-anan. Siya midahum
nga ang iyang amahan wala nay pagbati sa pag-isip kaniya
nga usa ka anak human sa iyang malapasong batasan.
Siya mihunahuna nga kon siya mitanyag nga mahimong
usa ka sinuholang sulugoon, tingali ang iyang amahan
mahimo nga may mas kahilig sa pagpasaylo kaniya.
Bisan og ang amahan magbutang kaniya diha sa saputsa-mga-sulugoon isip usa ka sulugoon sa iyang kayutaan
o magbutang kaniya sa mga kadena, kini dili maghimo
kaniya nga usa ka sulugoon o usa ka ulipon. Siya iyang
anak. Siya dili takus, apan ang pagkaanak wala nagaagad
diha sa katakus. Ug nianang dapita anaa ang kalibog sa
mawaldason. Siya buut maghimo og penitensiya. Siya
buut magbalos para sa iyang paghimo-og-sayup.
Apan ang iyang amahan mipadaplin niadtong tanan.
Siya wala miingon, “Kining bataa nagakinahanglan og usa
ka leksiyon; ako mobutang kaniya sa kwadra sulud sa usa
ka bulan.” O, “Ako mohatag kaniya og pipila ka mangilad nga mga trabaho sa pagkuskus sa salog, paghinlo sa
27. Thieme, Paghikling sa Sala (2016), 35.
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mga pasungan, o pagdaro sa mga umahan. Siya angayan
sa pagbayad para sa iyang mga kalapasan.” Ang iyang
amahan walay tuyo sa paghimo kaniya nga usa ka sinuholang sulugoon. Hinoon, kadtong tanan gibaliwala. Sa
ingon usab, ang Dios nagaila lamang sa atong pagsugid ug
nagapasaylo kanato nga walay laing mga kondisyon.

DIVINE NGA ESENSIYA
DIHA SA REBOUND
Ug siya mitindog, ug miadto sa iyang amahan.
Apan sa dihang siya halayo pa kaayo, ang iyang
amahan nakakita kaniya, ug adunay kalooy, ug
midagan, ug migakus kaniya sa mapanggaon,
ug mihalok kaniya. (Lukas 15:20)
Ako gusto nga ikaw makakita sa hulagway sa divine nga
esensiya diha niini nga bersikulo. Kini importante kaayo
nga ikaw dili makaako sa pagsipyat niini.28 Sa dihang ang
mawaldason layo pa kaayo ug ang iyang amahan nakakita
kaniya maoy usa ka ilustrasyon sa divine nga omniscience.
Ang personal nga integridad ug kalooy sa amahan maoy
usa ka ilustrasyon sa divine nga gugma. Diha sa pagkawala
sa mawaldason, ang kamatuuran nga ang gugma sa iyang
amahan wala nausab maoy usa ka ilustrasyon sa divine
nga pagkadimausab.
Sa eternidad ang omniscience sa Dios sa kanunay nakahibalo bahin sa imong mga sala. Binilyon ka tuig ang
milabay Siya nakahibalo unsa ka daghang higayon ikaw
28. Tan-awa sa Pakapin-sa-basahon E. Tan-awa usab sa Thieme, Ang Trinidad
(2017).
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magsugid. Sa eternidad nga milabay ang Iyang gugma
misangkap sa kasulbaran para sa imong problema sa sala.
Ang personal nga gugma sa Dios para sa tanan Niyang
kaanakan nagasiguro sa Iyang kalooy ngari kanato sa
dihang kita magrebound. Ang Dios nagapasaylo kanato
sa daklit-nga-higayon nga kita magrebound tungud kay
ibabaw sa krus, si Kristo mitagbaw sa divine nga integridad
sa Amahan, Iyang hustisya ug pagkamatarong. Ang omnipotence sa Dios nagagarantiya nga Siya adunay gahum
sa pagsangkap og kapasayloan. Sa dihang kita magsugid
sa atong mga sala, kini sama nga ang Amahan modagan
paingon kanato, mobutang sa Iyang mga bukton palibot
kanato, ug mohalok kanato. Kini mao ang gugma sa
Amahan ngadto kanato isip mga magtotoo.
Ang Amahan nagahigugma kanimo sa personal nga
may usa ka waykinutubang kantidad sa gugma. Kini sa
kanunay ang Iyang batasan, kay ang Iyang kalooy ug integridad dili gayud mapakyas (Mga Pagbangutan 3:22).
Ug sa unsang paagiha nga Siya nagapahayag niini nga
gugma? Dili pinaagi sa paghimo kanimo sa pagkamang,
apan pinaagi sa pagpasaylo kanimo dihadiha sa dihang
ikaw andam sa paghingalan sa imong mga sala ngadto
Kaniya. Kini mao ang Iyang gugma para kanimo. Ikaw
Iyang anak; ikaw nahisakup ngadto Kaniya.
Sa dihang akong anak-lalaki batan-on pa ug halayo
sa panimalay, ako dili gayud siguro kaayo nga siya ang
tukmang-pananglitan sa maayong-pamatasan. Adunay
daghang mga higayon sa dihang ako malipayon sa pagingon, “Kana akong batang-lalaki!” Unya adunay mga higayon sa dihang ako magpili sa paglingiw ug mag-ingon,
“Kang kinsa nga bata siya?” Apan ako makasulti kanimo
og usa ka butang, bisan kon siya maayo o daotan, ako sa
kanunay masadya sa pagtan-aw sa ‘gamayng salawayon’
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nga maglakaw agi sa pultahan. Ug waysapayan sa unsay
iyang nabuhat, ang unang butang nga ako mihimo mao ang
pagbutang sa akong mga bukton palibot kaniya ug pagdawat
kaniya. Ako wala gayud mihunong sa paghigugma kaniya.
Kini mao ang batasan sa Dios nga Amahan ngadto
kanimo sa personal, nga gipadako sa hilabihan kadaghan.
Ang omniscience sa Dios nakahibalo bisan kon ikaw
maglihok sa dimatumanon sulud sa lima ka minuto, lima
ka oras, o lima ka adlaw. Unsay makapahingangha kaayo
mao nga Siya gihapon nagahigugma kanimo! Ikaw mobalik
ug mosugid sa makadaghan, ug sa matag higayon Siya
mopasaylo kanimo sa makadaghan. Kana mao ang grasya!

ANG MGA RESULTA SA REBOUND
Ug ang anak-lalaki miingon ngadto kaniya,
Amahan, ako nakasala batok sa langit, ug diha
sa imong panan-aw, ug ako dili na takus nga
pagatawgon nga imong anak. (Lukas 15:21)
Kana tinuud, siya nakasala. Apan himatikdi nga siya
usab miingon siya dili “takus”; siya buut nga mahimong
usa ka sinuholang trabahante diha sa kayutaan sa iyang
amahan. Ang iyang amahan mipakgang kaniya.
Apan ang amahan miingon ngadto sa iyang
mga sulugoon, Dad-a ang maayo-kaayong
kupo, ug ibutang kini diha kaniya; ug butangi
og usa ka [selyo nga] singsing diha sa iyang
kamut, ug mga sapatos diha sa iyang mga tiil:
Ug dad-a dinhi ang gipatambok nga natingbaka, ug ihawa kini; ug kita mangaon, ug maghudyaka. (Lukas 15:22-23)
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Kini nga bersikulo nagahulagway sa upat sa kasinatian
nga mga karakteristiko sa napahiuli nga fellowship:
1. Ang “maayo-kaayong kupo” nagarepresentar sa makita nga pagpadayag sa pagpahiuli ngadto sa fellowship isip usa ka myembro sa pamilya. Ang amahan
sa mawaldason wala mihimo nga usa ka sulugoon
kaniya. Hinoon, siya mihatag kaniya sa maayokaayong kupo nga nagtimaan sa pagkamagamit sa
divine nga panglihok nga mga bahandi sa pagtubo
diha sa kasinatian nga pagkamatarong.29
2. Ang selyo nga “singsing” nagapasabut sa pirma sa
iyang amahan. Diha sa karaang kalibutan ang selyo
nga singsing maoy usa ka paagi sa kailhan. Pinaagi
niini nga singsing ang napahiuli nga mawaldason
nailhan pag-usab uban sa iyang amahan ug makakuha sa dako-kaayong deposito sa bangko sa iyang
amahan. Agig katangdian, sa dihang kita magrebound, kita napahiuli ngadto sa hingpit nga fellowship uban sa Dios ug adunay agianan ngadto sa
dilimitadong divine nga panglihok nga mga bahandi
sa Amahan nga magmugna sa kasinatian nga pagkamatarong. Kita makasulat og usa ka tseke sa Iyang
kuwentada.
3. Ang “mga sapatos” magrepresentar sa Kristohanong
serbisyo (Mga Taga-Efeso 6:15). Sa dihang ikaw
magrebound, nan ikaw maka “lakaw diha [pinaagi sa]
Espiritu” (Mga Taga-Galacia 5:16) ug ikaw adunay
dungog ug pribilihiyo sa pagsilbi sa Ginoo pag-usab
(Mga Taga-Colosas 1:10). Ang pagpuno sa Balaang
29. Sa kasinatian nga pagkamatarong maoy pagtubo sa espirituhanon aron sa
pagpuyo sa usa ka kinabuhi sa pagkamasinugtanon ngadto sa mga sugo sa Dios (2
Pedro 3:18). Tan-awa sa Thieme, Divine nga Paggiya (2016); Ang Pagtoo-Pahulay
nga Kinabuhi.
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Espiritu nagamugna sa divine nga kamaayo. Ayaw
tugoti ang bisan-kinsang legalista nga magtotoo nga
magputol sa imong mga pako pinaagi sa pagkutlo
nganha kanimo sa karaang puul-nga-sulti, “Ang
langgam nga bali og pako dili gayud molupad ingon
ka taas pag-usab.” Ikaw makalupad ingon ka taas
sama kaniadto. Ikaw anaa balik sa fellowship. Busa
padayon sa pagtubo; padayon sa pag-irog sa unahan
diha sa Kristohanong kinabuhi (Mga Taga-Filipos
3:13-14)!
Sa katapusan, ang “gipatambok nga nating-baka”
nagasulti bahin sa fellowship diha sa Pulong, nagkaon
sa divine nga kamatuuran. Sa dihang ikaw anaa sa
fellowship, kini posible sa pagkaon sa Pulong pagusab ug pagtubo sa kasinatian nga pagkamatarong.
Tungud niini ang akong anak namatay, ug nabuhi pag-usab; siya nahisalaag [apollumi], ug
nakit-an. Ug sila misugod sa paghudyaka.
(Lukas 15:24)

Adunay pito ka nagkalainlaing matang sa kamatayon
diha sa Bibliya.30 Kini usa ka reperensiya ngadto sa temporal nga kamatayon ingon sa gihulagway diha sa Mga
Taga-Roma 8:6, 13; Mga Taga-Efeso 5:14; 1 Timoteo 5:6.
Ang pagka “buhi pag-usab” nagakahulugan nga ang anak
nabalik diha sa ubus nga lingin—balik diha sa fellowship.
“Nahisalaag” mao ang Griyegong pulong apollumi, nagkahulugan og “aron madaot” o “aron maguba”; ang pasabut
mao nga siya gawas sa hut-ong sa Kristohanong kinabuhi.

30. Tan-awa sa Pakapin-sa-basahon F. Tan-awa usab sa Thieme, Pagkamatay nga
Grasya (2017).
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Sa tibuuk nga panahon nga siya halayo, siya digusto nga
magpuyo sa Kristohanong paagi sa kinabuhi. Karon nga
siya “nakit-an,” o nakarebound, siya nabalik diha sa hut-ong
diin siya makatubo sa espirituhanon.
Sa dihang ang usa ka magtotoo nagabalik diha sa fellowship ug nagaabante sa espirituhanon pinaagi sa pagkaton sa Pulong sa Dios, ang tanan nga kahibulungang mga
wapaabotang-sangputanan sa Kristiyanismo napadayon.
Sa “paghudyaka” nagasulti bahin sa suludnon nga kalinaw,
kasadya, kalig-on—tanang mga panalangin nga makaabut
ngadto sa magtotoo kinsa nagarebound ug nagapadayon
sa pag-irog sa unahan diha sa Kristohanong kinabuhi,
ngadto sa usa kinsa nagagamit sa divine nga grasya.

ANG LEGALISTA NGA MAGTOTOO
Karon ang iyang magulang nga anak-lalaki
anaa sa umahan: ug samtang siya miabut ug
miduul ngadto sa balay, siya nakadungog sa
musika ug pagsayaw. Ug siya mitawag sa usa
sa mga sulugoon, ug nangutana unsa ang
gipasabut niining mga butanga. Ug siya miingon
ngadto kaniya, Imong igsoong-lalaki miabut;
ug ang imong amahan miihaw sa gipatambok
nga nating-baka, tungud kay siya midawat
kaniya nga buhi pa. Ug siya nasuko, ug wala
mosulud: busa migawas ang iyang amahan,
ug nangaliyupo kaniya. (Lukas 15:25-28)
Ang magulang nga igsoong-lalaki unta napahimuut-pagayo sa pagpauli sa iyang manghod nga igsoong-lalaki. Siya
unta migakos sa iyang mga bukton libot kaniya ug miingon,

ANG MAWALDASON NGA ANAK

41

“Maayong pag-abut igsoon! Ako sigurong masadya nga
ikaw nakabalik!” Apan siya wala mihimo niana.
Karon, ang magulang nga igsoong-lalaki mihimo sa
iyang kaugalingon nga biyahe ngadto sa usa ka ‘halayo
nga nasod”—siya mao ang usa kinsa gawas sa fellowship.
Siya nangabugho ug nasuko tungud kay ang iyang amahan
miatiman sa iyang manghod nga igsoong-lalaki diha sa
grasya. Siya gisapot ug wala mosulud sa balay ug moduyog sa maayong-pag-abut-sa-balay nga salo-salo. Busa,
ang iyang amahan migawas ug mipakilooy kaniya sa pagsulud, apan sa walay kalampusan.
Ang amahan adunay katungud sa pag-atiman sa
iyang mga anak ingon nga siya mihunahuna sa labingmaayo. Ayaw kasuko tungud kay ang Dios nga Amahan
nagaatiman sa laing Kristohanon diha sa grasya. Ang Dios
nga Amahan nagapangaliyupo kanimo sa pagbaton og
kalooy sa ubang mga magtotoo. Ikaw kinahanglan anaa sa
mao rang panghunahuna sa gugma ug grasya nga gipakita ni Ginoong Jesu-Kristo.
Pagpailub sa usag-usa [sa mao rang matang—
mga magtotoo], ug pagpasaylo sa usag-usa,
kon si bisan-kinsang tawo ang adunay usa ka
panagbingkil batok ni bisan-kinsa: maingon
nga si Kristo mipasaylo kaninyo, sa ingon niini
usab maghimo kamo. (Mga Taga-Colosas
3:13)
Hinumdumi nga ang sapatos mahimong maanaa sa imong
tiil sa umaabot nga panahon, ug ikaw motinguha sa tanang
grasya nga nag-abut sa imong dalan.
Ug siya nagtubag nga miingon ngadto sa iyang
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amahan, Tan-awa, daghan niining mga katuigan ako magsilbi kanimo, wala ako nakalapas sa tanang higayon sa imong kamandoan:
ug apan ikaw wala gayud mihatag kanako og
usa ka nating-kanding, aron ako mamahimong
maghudyaka uban sa akong mga higala.
(Lukas 15:29)
“Tibuuk niining mga katuigan ako nagpabiling matinuuron,” siya mibagulbul, “ug ikaw wala pa gayud mihatag
og usa ka salo-salo para kanako.” Malagmit iyang amahan
mihatag, apan tungud sa iyang pangabubho sa iyang
igsoong-lalaki siya nahikalimot. Usa ka panghunahuna nga
sala, pangabubho, midangat ngadto sa lain, kasuko, ug
unya ngadto sa lain samtang siya misugod sa paghukum
ug pagdaot-sa-dungog sa iyang amahan ug igsoong-lalaki.
Kay sa dihadiha nga kining imong anak miabut,
nga nakatukub sa imong panginabuhian uban
sa mga burikat, ikaw miihaw para kaniya sa
gipatambok nga nating-baka. (Lukas 15:30)
Sa unsang paagiha man siya nakahibalo nga ang iyang
igsoong-lalaki miwaldas sa iyang panulundon diha sa mga
puta? Siya wala makahibalo! Ang yugto nagaingon, “gubot
nga pagpuyo,” nga magkahulugan sa daghang mga butang.
Diha sa bisan-unsang paagi ang iyang igsoong-lalaki miusik
sa iyang kuwarta, kini usa lamang ka panaghap nga kini
gigasto diha sa “mga burikat.” Walay tino nga timaan og
giunsa sa mawaldason pag-usik sa iyang panulundon.
Dugang pa, kini dili katungud sa magulang nga igsoonglalaki. Sa dihang ang usa ka magtotoo nagagawas sa
fellowship, tanan sa iyang daotan nga mga kalidad mapa-
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dayag. Ang magulang nga igsoong-lalaki maoy legalista,
matarong-sa-kaugalingon, ug sad-an sa Operasyon Taas
ug Dako-nga-ilong.31 Bisan-unsa pa ang mga sala sa manghod nga igsoong-lalaki, ang amahan nakapasaylo kaniya.
Ang prinsipyo mao nga kita dili gayud magsilot sa laing
magtotoo para sa mga sala nga ang Dios nakapasaylo.
Ang legalista nga magtotoo nagapahamtang sa iyang
kaugalingon nga mga sukaranan sa tawhanong kamaayo
diha sa uban ug nagakastigo niadtong kinsa wala magpuyo sumala kanila. Kini dili talagsaon para sa tibuuk kongregasyon diha sa ilang ‘gilain,’ legalista, masbalaan-kaykanimo nga batasan sa pagyatak sa usa ka myembro ug
sa ‘paglangan’ kaniya. Walay usa ang adunay katungud sa
paghimo niana ngadto sa bisan-kinsang magtotoo.
Sa dihang ikaw magsugod sa paghukum sa uban, ikaw
dili lamang magdala sa imong-kaugalingon gawas sa fellowship, ikaw mahimong tagadawat sa divine nga disiplina.32 Usa sa labing kahibulungan nga mga kalidad diha sa
Kristohanong paagi sa kinabuhi mao ang abilidad sa dili
paghilabut, ug dili mabalaka bisan kon ang laing magtotoo
naglihok sa dimatumanon o nag-ipsot sa usa-ka-butang. Ang
Dios moatiman kaniya. Kon ikaw magsulay sa pagtabang
sa Dios uban sa diyutayng disiplina sa imong kaugalingon,
ikaw magbutang sa imong-kaugalingon taliwala sa Dios ug
sa latigo. Ikaw ang moangkon sa disiplina! Busa luwasa
imong-kaugalingon sa kagul-anan, pagpuyo sa imong kaugalingon nga kinabuhi atubangan sa Ginoo. Relaks, ug
rebound kon gikinahanglan.

31. Thieme, Paghikling sa Sala, 22-23.
32. Thieme, Reversionism, 87-90.
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LINUGDANGAN SA LEGALISMO
Unsa ang tubag sa amahan ngadto niining igsoonglalaki kinsa nakagawas sa fellowship pinaagi sa legalismo?
Ug siya miingon ngadto kaniya, Anak, ikaw sa
tibuuk-panahon uban kanako, ug ang tanan
nga ako anaa maoy imoha. (Lukas 15:31)
Ang magulang nga igsoong-lalaki tingali anaa sa bisanunsa nga siya nagapangandoy. Siya sa kanunay anaa sa
tanan sa panglihok nga mga bahandi sa iyang amahan.
Kong siya gayud midawat ba sa grasya sa iyang amahan ug
mibalik ngadto sa fellowship maoy wamahibaloi. Apan aron
sa pagbaton og agianan ngadto sa dilimitadong panglihok
nga mga bahandi sa Amahan, ikaw kinahanglan magdawat
sa Iyang grasya diha sa paggamit sa rebound.
Kini gikinahanglan nga kita maghudyaka, ug
magmasadyaon: kay niini ang imong igsoonglalaki namatay, ug nabuhi pag-usab: ug nahisalaag, ug nakit-an. (Lukas 15:32)
Matag higayon nga ikaw makasala, ikaw “patay”—
temporal nga kamatayon, gawas sa fellowship. Matag higayon nga ikaw magsugid sa imong sala, ikaw nabalik sulud
sa ubus nga lingin og andam sa paggamit sa tanang grasya nga mga bahandi nga gisangkap sa Dios para kanimo.
Busa, kutub nga ikaw buhi pa, sa bisan-anus-a nga ikaw
makasala batok sa Ginoo ikaw kinahanglan magrebound.
Kon ikaw dili magrebound, ang imong kinabuhi waypulus ug
waygahum. Ang imong abut mao ang tawhanong kamaayo ug dili makwenta sumala nga ang Ginoo may kalabu-
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tan. Human lamang ikaw naputli gikan sa sala pinaagi sa
prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga ikaw maandam sa pagbalhin ug
pagsilbi sa Ginoo.
Sama diha sa pasumbingay sa mawaldason nga anak,
ang tanang mga magtotoo nabahin ngadto sa duha ka
kategoriya—espirituhanon o karnal. Susama sa mawaldason nga anak, ikaw makapili sa dalan sa pagkawaybalaod
ug dayag nga karnalidad. O susama sa magulang nga
igsoong-lalaki, ikaw mahimong matarong-sa-kaugalingon
ug legalista. Samtang ang imong karnalidad dili sama ka
dayag kaayo, kini sama lamang nga sayup. Waysapayan
sa imong klase sa karnalidad o iyang pagkamakita, ang
Dios wala nagaaprobar sa imong mga sala ug kinahanglan
magputol sa temporal nga fellowship uban kanimo. Hinoon,
gumikan kay ikaw Iyang anak ug usa ka myembro sa Iyang
pamilya sa kahangturan, Siya wala gayud nagahunong sa
paghigugma kanimo bisan pa sa imong paghimo-og-sayup.
Siya sa maloloy-on nagatanyag kanimo og rebound sa
pagpahiuli sa imong fellowship ug espirituwalidad. Bisan
kon ikaw maggamit sa kapilian ug magbalik ngadto sa
fellowship, sama sa gihimo sa mawaldason, kini imong
katungud-pagpili. Kini dili gayud ulahi kaayo sa pagrebound
ug pagpadayon sa pag-abante!

Pakapin-sa-basahon A
_____________________

DOKTRINA SA REBOUND

I. Rebound mao ang grasya nga pagsangkap para
sa karnal nga magtotoo sa pagbawi sa espirituwalidad, sa pagpuno sa Balaang Espiritu, pinaagi sa paghingalan sa mga sala sa pribado ngadto
sa Dios nga Amahan. Kini mao ang bugtong paagi
sa pagpahiuli sa fellowship sa magtotoo uban sa
Dios ug pagpadayon sa espirituhanong kinabuhi
(Mga Proberbio 1:23; Mga Taga-Efeso 5:14; cf.
5:18).
II. Ang basihanan para sa rebound mao ang epektibong kamatayon ni Kristo ibabaw sa krus diin
Siya gihukman para sa atong mga sala (2 Mga
Taga-Corinto 5:21; 1 Pedro 2:24; 1 Juan 1:7).
III. Ang rebound kinahanglan masabtan sumala sa
relasyon uban sa Dios (Jeremiah 3:13) o sa ibabaw
nga lingin (Mga Taga-Roma 8:1).
IV. Ang magtotoo makasala human sa kaluwasan,
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V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

apan ang maong sala gikategoriya isip karnalidad,
dili pagkawala sa kaluwasan (Mga Taga-Roma
8:38-39; 1 Mga Taga-Corinto 3:1-3; 1 Juan 1:8,
10).
Ang mekanika sa rebound teknik: Pagsugid sa sala
(1 Juan 1:9); paghiklin niini (Mga Hebreohanon
12:15); paghikalimot niini (Mga Taga-Filipos 3:1314).
Ang alternatibo sa rebound mao ang divine nga
disiplina (1 Mga Taga-Corinto 11:31; Mga Hebreohanon 12:6).
Ang pagpawala-og-kadasig sa rebound: legalismo
ug ubang mga Kristohanon (Lukas 15:11-32).
Ang grasya nga pagsangkap sa rebound nagalakip
og:
A. Ang mekanika (Mga Taga-Galacia 6:1).
B. Usa ka panghunahuna sa grasya (Mateo 18:2335).
C. Pasinati sa grasya (Mga Taga-Colosas 3:13).
D. Ganti para sa pagtabang sa uban (Santiago
5:19-20).
Bibliyanhong mga kapulong para sa rebound:
A. Pagsugid (1 Juan 1:9).
B. Paghukum sa kaugalingon (1 Mga Taga-Corinto
11:31).
C. Pagdawat (Mga Taga-Roma 6:13; 12:1).
D. Pagpadaplin sa matag gibug-aton (Mga Hebreohanon 12:1).
E. Pagpahimutang ubus sa kagahum sa Amahan
(Mga Hebreohanon 12:9).
F. Isaka pataas ang mga kamut nga maghuyhuy
(Mga Hebreohanon 12:12).
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G. Pagtul-id sa mga dalan (Mateo 3:3; Mga
Hebreohanon 12:13).
H. Pagbangon gikan sa patay, o sa literal,
“pagbakod pag-usab gikan sa mga kamatayon”
(Mga Taga-Efeso 5:14).
I. Pagsalikway sa karaang tawo (Mga Taga-Efeso
4:22).
J. Pag-angkon sa imong pagkadaotan (Jeremiah
3:13).
X. Karaang Testamento nga rebound nga mga mando
(Mga Salmo 32:5; 38:18; 51:3-4; Mga Proberbio
28:13).

Pakapin-sa-basahon B
_____________________

DOKTRINA SA WAYKATAPUSANG
SEGURIDAD

I. Posisyonal nga paagi—Matag magtotoo anaa sa
paghiusa uban ni Kristo (Mga Taga-Roma 8:1;
Mga Taga-Efeso 1:3-6; Jude 1).
II. Lohikal nga paagi—Kon ang Dios mihimo sa
kinadak-an para kanato sa dihang kita iyang mga
kaaway, nan kini nagasunud nga Siya mohimo sa
“labi pang dako” para kanato isip mga myembro sa
Iyang harianong pamilya (Mga Taga-Roma 5:9-10,
15, 17, 20; 8:32).
III. Anthropomorphic nga paagi—Ang magtotoo gigunitan diha sa kamut sa Dios, ug Siya dili gayud
mobuhi (Mga Salmo 37:24; Juan 10:28).
IV. Sa kasinatian nga paagi—Bisan og kita mag-ingon
nga kita dili na motoo, ang Dios nagapabiling matinumanon, kay Siya dimausab (2 Timoteo 2:1213).
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V. Pamilyanhon nga paagi—Kita natawo ngadto
sa harianong pamilya sa Dios ug dili gayud matangtang (Juan 1:12; Mga Taga-Galacia 3:26).
VI. Lawas nga paagi—Ang “pangulo sa lawas,” si
Kristo, dili gayud makaingon ngadto sa bisankinsang myembro sa lawas, usa ka magtotoo, nga
Siya wala nagakinahanglan kaniya (1 Mga TagaCorinto 12:21; Mga Taga-Colosas 1:18).
VII. Griyego nga tense nga paagi—Ang aorist tense sa
(pisteuo) diha sa Mga Buhat 16:31 nagakahulugan
sa pagtoo sa makausa, para sa tibuuk panahon;
ang perfect tense sa (sozo) diha sa Mga TagaEfeso 2:8-9 nagakahulugan nga ikaw naluwas sa
nangaging-panahon nga may resulta nga ikaw
magpadayon sa pagkaluwas sa kahangturan.
VIII. Panulundon nga paagi—Kita adunay usa ka
panulundon nga dimadunut ug waykausaban
naghulat para kanato didto sa langit (Mga TagaEfeso 1:11; 1 Pedro 1:4-5).
IX. Kinalabwang-kamandoan nga paagi—Ang desisyon sa Dios sa pagpabilin kanato (2 Pedro 3:9;
Jude 24).
X. Pagselyo nga ministeryo sa Balaang Espiritu—
Usa ka garantiya nga ang ngalan sa matag
magtotoo nagapabilin diha sa Libro sa Kinabuhi sa
kahangturan (2 Mga Taga-Corinto 1:22; Mga TagaEfeso 1:13; 4:30; 2 Timoteo 2:19; cf. Pinadayag
20:13, 15).

Pakapin-sa-basahon C
_____________________

DOKTRINA SA PAGHINULSUL

I. Ang pagkahinungdanon sa Hebreyong pulong
(nacham): Ang Dios gikaingon “sa pag-usab sa
Iyang hunahuna” o “paghinulsul” bahin sa usa-kabutang diha sa konteksto sa sunud nga mga yugto:
Genesis 6:6; Exodo 32:14; Mga Maghuhukum
2:18; 1 Samuel 15:35; Mga Salmo 90:13; Jeremiah
15:6; 42:10; Amos 7:3, 6.
II. Tungud kay ang Dios dimausab ug wala nagausab, kini nga mga ekspresyon maoy mga anthropopathism nga gidesinyo sa pagpatin-aw sa
divine nga mga lihok sa disiplina mahitungud sa
tawhanong mga batasan ug mga ekspresyon.
Mao nga, ang mga anthropopathism maoy gigamit
para sa komunikasyon sa divine nga batasan
ug palisiya diha sa pinulongan sa tawo—ang
pinulongang gigamit.
III. Ang Griyegong punglihok (metanoeo), gihubad og
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“paghinulsul,” nagakahulugan og usa ka hingpit
nga pag-usab sa hunahuna ug walay emosyonal
nga pasabut.
IV. Tungud kay ang metanoeo ug nacham maoy
transitibo nga mga punglihok, sila kinahanglan
adunay usa ka suheto ug usa ka ugbay. Mao nga,
ang suheto nagausab sa iyang hunahuna bahin sa
usa ka ugbay diha sa konteksto.
V. Ang kaluwasan nga paggamit sa metanoeo:
Diha sa matag kaso, ang dimagtotoo mao ang
suheto, samtang ang Ginoong Jesu-Kristo mao
ang ugbay. Diha sa pipila ka mga kaso, ang Dios
nga Amahan mao ang ugbay sa paghinulsul (pagusab sa hunahuna) tungud kay Siya mao ang
tagmugna sa divine nga plano, Operasyon Grasya
(Mateo 12:41; Markos 1:15; Lukas 13:3, 5; 15:7,
10; 16:30-31; Mga Buhat 17:30; 20:21; 26:20; Mga
Hebreohanon 12:17; 2 Pedro 3:9). Timaan: Ang
dimagtotoo wala nagahinulsul ngadto sa sala,
apan ngadto sa Manluluwas.
VI. Ang kaluwasan nga paghinulsul gihubit isip usa
ka pag-usab sa panghunahuna ngadto ni JesuKristo una pa sa o managsamag-kadugayon sa
kaluwasan.
A. Ang dimagtotoo dili makasabut og espirituhanong mga butang-katingalahan (1 Mga TagaCorinto 2:14), tungud niini ang Balaang Espiritu
nagalihok isip usa ka tawhanong espiritu diha
sa pagsabut sa Ebanghelyo (Juan 16:8-11; 2
Timoteo 2:25).
B. Ang Dios nga Balaang Espiritu nagahimo sa
kasayuran sa Ebanghelyo nga masabut sulud
sa kalag sa dimagtotoo, kansang positibong
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VII.
A.
B.
VIII.

IX.

kabubut-on unya nagapahayag sa iyangkaugalingon diha sa usa ka pag-usab sa
panghunahuna: pagtoo ni Kristo.33
Ang punglihok, metanoeo, gigamit pag-usab para
sa mga magtotoo diha sa bahin dos sa sunud nga
paagi:
Pag-usab sa batasan ngadto sa tawhanong kamaayo (Mga Hebreohanon 6:1).
Pag-usab sa batasan diha sa rebersiyonismo34
ngadto sa doktrina (2 Mga Taga-Corinto 12:21;
Pinadayag 2:5, 16, 22; 3:19).
Ang Griyegong punglihok, (metamelomai), usab
gihubad og “paghinulsul,” nga maoy dihusto. Kini
nga punglihok adunay usa ka emosyonal nga
pasabut, nagtumbok og “pagmahay” o “pagbasol
para sa usa-ka-butang nga ang usa nakahimo.”
Upat ka paggamit sa metamelomai:
A. Pagmahay sa usa ka nangaging aksiyon (Mateo
21:29).
B. Pagmahay ni Judas Iscariot (Mateo 27:3). Ang
maong pagmahay nahitabo ubus sa emosyonal nga pag-alsa; ang pagmahay walay espirituhanong pasabut o bintaha.
C. Walay mga pagmahay sa kabahin sa Dios
mahitungud sa kaluwasan ug espirituhanong
mga gasa (Mga Taga-Roma 11:29).
D. Walay mga pagmahay sa kabahin sa Amahan

33. Thieme, Ang Trinidad, 53-55.
34. Rebersiyonismo mao ang paagi sa kinabuhi nga ang magtotoo nagapili sa dihang
siya nagapahilayo gikan sa plano, pagbuut, ug katuyoan sa Dios para sa iyang kinabuhi
ug nagabalik ngadto sa usa ka kanhing tinoohan, usa ka kanhing panglantaw, usa ka
kanhing paagi sa buhat. Ang rebersiyonista wala nawad-an sa iyang kaluwasan apan
siya ubus sa impluwensiya sa kalibutanong sistema ni Satanas (1 Timoteo 4:1).
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mahitungud sa pagkatudlo ni Kristo isip Pangulong Pari (Mga Hebreohanon 7:21).
X. Ang pungan, (metanoia), nagkahulugan og “pagusab sa hunahuna” maoy gigamit sa sunud nga
mga yugto: Mga Buhat 20:21; Mga Taga-Roma
2:4; 2 Mga Taga-Corinto 7:9-10; Mga Hebreohanon
6:1, 6; 2 Pedro 3:9.

Pakapin-sa-basahon D
_____________________

DOKTRINA SA DIVINE NGA DISIPLINA

I. Ang divine nga disiplina maoy masiluton nga
aksiyon gikan sa Dios para sa magtotoo lamang
(Mga Hebreohanon 12:5). Ang dimagtotoo nagadawat sa divine nga paghukum (Juan 3:18).
II. Ang Dios nga Amahan perpekto; tungud niini,
ang Iyang disiplina perpekto. Disiplina mao ang
labawng-kamandoan nga katungud sa Dios.
III. Ang divine nga disiplina maoy pinasikad sa gugma
sa Dios para sa magtotoo (Mga Hebreohanon
12:6; Pinadayag 3:19).
IV. Ang divine nga disiplina, walay sapayan unsa ka
grabe, wala nagadala og pagkawala sa kaluwasan (Mga Taga-Galacia 3:26; 2 Timoteo 2:12-13).
V. Ang disiplina mahimong matangtang o ang iyang
kapintas mapakunhod pinaagi sa rebound (1 Mga
Taga-Corinto 11:31).
A. Mga hugna sa disiplina para sa rebersiyonismo:
1. Pasidaan nga hugna (Santiago 5:9; Pinadayag 3:20).

Pakapin-sa-basahon D: Doktrina sa Divine nga Disiplina

57

2. Gipakusgan nga hugna (Mga Salmo 38:114). Nagalakip sa “malig-on nga lingla” (2
Mga Taga-Tesalonica 2:11).
3. Pagkamatay nga hugna (1 Juan 5:16). Ang
pagkamapadayunon diha sa rebersiyonismo
nagaresulta diha sa sala ngadto sa kamatayon (Pinadayag 3:16).
B. Ang rebersiyonistang magtotoo nagagama sa
iyang kaugalingon nga disiplina (Mga Salmo
7:14-16). Tungud kay kini natuman pinaagi sa
iyang kaugalingon nga negatibong kabubuton, bugtong iyang kaugalingon nga positibong
kabubut-on ngadto sa doktrina ang makabalitad sa hilig sa gipakusgan o pagkamatay nga
disiplina.
VI. Ang disiplina may kalabutan ngadto sa prinsipyo
sa grasya sa pagbalhin sa pagtunglo ngadto sa
panalangin. Kon ang pag-antos nagapadayon
human ang magtotoo nagarebound, ang katuyoan
niana nga pag-antos dili na masiluton, apan para
sa panalangin (Job 5:17-18; 2 Mga Taga-Corinto
12:9-10).
VII. Ang tanang divine nga disiplina natanggong sa
panahon; walay disiplina para sa magtotoo didto
sa eternidad (Pinadayag 21:4).
VIII. Tiningub-sa-tinagutlo nga disiplina nagatipon sa
kaugalingong-gimugna nga kagul-anan uban sa
divine nga disiplina.
A. Panghunahuna nga mga sala maoy ubus sa
disiplina.
B. Gidasig pinaagi sa panghunahuna nga mga
sala, ang mga sala sa dila mahimong basihanan
para sa dugang pang masiluton nga aksiyon
gikan sa Dios (Mateo 7:1).
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C. Ang Dios nagabalhin ngadto sa tigdaot-sadungog, tigtabitabi, o maghuhukum, sa bisanunsa nga disiplina, kon bisan-unsa, nga Siya
unta maghatag ngadto sa usa ka akusado sa
pagpakasala—ang mahukmanong magtotoo
nagakuha og usa ka pahat sa silot sa iyang
gilutos-nga-tawo (Mateo 7:2).
D. Tungud niini ang magtotoo kinahanglan dili
gayud magpuli sa divine nga katungud sa
paghukum sa uban.

Pakapin-sa-basahon E
_____________________

DOKTRINA SA DIVINE NGA ESENSIYA

I. Mga prinsipyo.
A. Ang Dios usa diha sa esensiya: ang pagkausa
sa Dios o ang himaya sa Dios nagapasabut
ngadto sa Iyang esensiya (Juan 10:30).
B. Ang Trinidad usa diha sa esensiya, apan tulo
ka bulag nga mga personalidad.
C. Tanan nga mga karakteristiko sa divine nga
esensiya sa waykatapusan nga nagpuyo diha
sa Dios, apan dili tanan ang makita diha sa usa
ka higayon.
II. Mga ehemplo sa unsang paagiha ang divine nga
esensiya makita.
A. Sa kaluwasan: gugma
B. Sa plano sa Dios: omniscience ug kinalabwangkamandoan
C. Sa pagbuut sa Dios: kinalabwang-kamandoan
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D. Sa pagkamatinumanon: pagkadimausab ug kamatinuuron
E. Sa pinadayag sa Dios: kamatinuuron ug omniscience
F. Sa paghukum: pagkamatarong ug hustisya
G. Sa pagkabanhaw: waykatapusang kinabuhi
III. Ang mga karakteristiko sa esensiya sa Dios.
A. Gugma: ang labing mahinungdanong tibuuk
nga konsepto diha sa esensiya sa Dios.
1. Ang Dios waykatapusan ug waypagkausab
nga gugma. Ang gugma sa Dios wala gayud
nagakunhod o nagausbaw (1 Juan 4:8b;
4:16).
2. Ang gugma sa Dios anaa bisan pa aduna
o walay usa ka binuhat nga hingtungdan
tungud kay ang Dios nagahigugma sa iyang
kaugalingon nga perpektong karakter (Mga
Salmo 33:5).
3. Ang gugma sa Dios wala nagakinahanglan
og tubag, walay pangpahimatuud-pag-usab;
walay mga pasundayag sa pagkamatinumanon gikan sa iyang hingtungdan.
4. Ang gugma sa Dios dili gayud makompromiso tungud kay kini nagalihok diha sa
Iyang pagkamatarong, Iyang absoluto nga
pagkahingpit, ug Iyang hustisya, Iyang absoluto nga kamaangayon.
5. Ang gugma sa Dios gipahayag sa tulo ka
kategoriya:
a. Divine nga gugma-sa-kaugalingon: Matag myembro sa Trinidad nagahigugma sa Iyang kaugalingon nga pagkamatarong ug nagahigugma sa laing
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duha ka myembro sa kinaiya-sa-Dios,
kinsa maghuput sa managsama nga
pagkamatarong.
b. Divine personal nga gugma: Ang Dios sa
personal nagahigugma sa matag magtotoo tungud kay ang matag magtotoo
nagahuput sa perpekto, giimpyut nga
pagkamatarong sa Dios (Mga TagaRoma 8:39; cf. 2 Mga Taga-Corinto 5:21).
c. Divine dipersonal nga gugma: Ang Dios
nagahigugma sa matag dimagtotoo
uban sa dipersonal nga gugma (Juan
3:16) tungud kay ang Iyang gugma
nagaagad diha sa Iyang kaugalingon nga
pagkamatarong ug hustisya, dili sa merito
o pagkamadanihon sa hingtungdan.
B. Kinalabwang-kamandoan.
1. Ang Dios mao ang Labawng Makagagahum
sa uniberso (Deuteronomio 4:39; 1 Samuel
2:6-8; 1 Cronicas 29:11; 2 Cronicas 20:6;
Mga Salmo 83:18; Isaiah 45:5-6; Mga Buhat
17:24).
2. Hari sa langit ug kalibutan (Mga Salmo 47:2;
93:1a; Mateo 6:13; Mga Hebreohanon 8:1;
Pinadayag 4:2-3).
3. Waykatapusan (Mga Salmo 93:2), waykinutuban (Mga Salmo 8:1; Mga Buhat 5:39;
Mga Hebreohanon 6:13), ug makahimo
sa kaugalingong-pagbuut (Job 9:12; Mga
Salmo 115:3; 135:6; Mga Proberbio 21:1;
Daniel 4:35).
4. Ekspresyon sa divine nga kabubut-on
(Isaiah 46:10b; Mga Taga-Efeso 1:5) nga
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nagresulta diha sa plano para sa katawhan
(Mga Salmo 24: Mga Hebreohanon 6:17).
a. Kaluwasan (Juan 1:13; Mga Taga-Roma
9:15-23).
b. Human-sa-kaluwasan nga kinabuhi ug
pagsangkap (Mga Taga-Efeso 4:4-13).
C. Pagkamatarong.
1. Absoluto nga pagkabalaan ug pagkamatarong (Levitico 19:2b; 1 Samuel 2:2; Mga
Salmo 22:3; 47:8; 111:9; Isaiah 6:3; Juan
17:11; Pinadayag 3:7; 4:8; 6:10).
2. Pagkamaayo (Mga Salmo 25:8; 34:8; 86:5;
119:68; Lukas 18:19).
3. Gawasnon gikan sa sala (2 Mga TagaCorinto 5:21; 1 Juan 1:5).
4. Perpekto diha sa Iyang karakter ug persona (Deuteronomio 32:4b; Mga Salmo 7:9;
11:7; 97:6; 111:3; 119:137a; Jeremiah 23:6;
Juan 17:25a; Mga Taga-Roma 1:17; 10:3; 1
Juan 2:29).
5. Matarong sa tanan Niyang mga batasan,
mga aksiyon, ug mga sukaranan (Deuteronomio 32:4a; 2 Samuel 22:31a; Mga Salmo 119:137b; 145:17; Daniel 9:14; Pinadayag 19:2, 11).
D. Hustisya.
1. Kini imposible para sa Dios sa paghimo sa
bisan-unsa nga dimakiangayon. Ang mga
paghukum sa Dios perpekto. Ang hustisya
nagadumala sa silot nga ang pagkamatarong nagabungat (Deuteronomio 32:4;
2 Cronicas 19:7; Job 37:23; Mga Salmo
19:9; 50:6; 58:11; 89:14; Isaiah 45:21;
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Jeremiah 50:7; Mga Taga-Roma 3:26; Mga
Hebreohanon 10:30-31; 12:23).
2. Ang divine nga hustisya sa labing-maayo
nga gilarawan diha sa plano sa katubsanan:
a. Ang Ginoong Jesu-Kristo, pinaagi sa
Iyang halili, epektibo nga espirituhanong
kamatayon (1 Pedro 2:24), mibalhin sa
pagkasad-an sa tanang mga makasasala
(Mga Taga-Roma 5:12; 6:23) diha sa
Iyang-kaugalingon, ug kini mipahimuut
sa perpektong hustisya sa Amahan.
b. Ang Dios karon gawasnon sa pagpasaylo
ug paghitarong sa makasasala kinsa
nagadawat sa Iya nga nagluwas nga
grasya (Mga Taga-Roma 3:21-28; 4:5;
8:1).
c. Ang Dios sa managsama nga gawasnon
sa pagsilot sumala sa hustisya sa tanan kinsa magsalikway ni Kristo isip
Manluluwas (Juan 3:18, 36; 5:28-30).
d. Ang basihanan sa buhat-pagkiha sa
dimagtotoo mao ang iyang mga buhat,
dili gayud ang iyang mga sala (Pinadayag
20:11-15).
3. Ang paghukum nahisakup ngadto Kaniya
kinsa gihukman ibabaw sa krus para kanato
(Juan 5:22; Mga Hebreohanon 9:27-28).
4. Sa dihang ang magtotoo nagahukum sa
iyang-kaugalingon diha sa rebound, walay
paghukum gikan sa Dios (1 Mga TagaCorinto 11:31).
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E. Waykatapusang Kinabuhi.
1. Ang Dios maoy absoluto nga pagkaanaa,
Yahweh, “ang kinaugalingong-pagkinabuhi
nga Usa kinsa nagapadayag sa Iyangkaugalingon” (Exodo 3:14; Juan 8:58).
2. Ang Dios walay sinugdanan (Genesis 1:1a;
Isaiah 43:13a; Mga Taga-Colosas 1:17), ni
katapusan (Deuteronomio 32:40; 33:27;
Job 36:26; Mga Salmo 9:7; 90:2; 102:27;
135:13; Mga Pagbangutan 5:19; Habakkuk
3:6; Juan 1:1-4; 1 Timoteo 1:17; 1 Juan 5:11;
Pinadayag 1:8; 21:6; 22:13).
3. Ang magtotoo kinsa nagapahayag og pagtoo
lamang diha ni Kristo lamang nagadawat
sa waykatapusang kinabuhi (Juan 3:16;
10:28-29; 1 Juan 5:11) ug waykatapusang
kasigurohan (Juan 8:51; 14:1-3).
4. Ang dimagtotoo kinsa nagasalikway ni Kristo
nagadawat sa waykatapusang paghukum
(Mateo 25:46a; Juan 8:24).
F. Omniscience.
1. Ang Dios nahibalo sa tanang mahibaloan.
Ang Iyang waykinutubang kahibalo dili
ubus o natanggong sa panahon (1 Samuel
2:3; Job 26:6; 31:4; 34:21; 37:16; 42:2b;
Mga Salmo 139:1-6, 12; 147:4; Jeremiah
16:17; Ezekiel 11:5; Mateo 10:29-30; Mga
Hebreohanon 4:13).
2. Siya waykinutuban diha sa kaalam ug
panabut (1 Samuel 16:7; Mga Salmo 44:21;
147:5b; Mga Proberbio 3:19; 5:21; 17:3;
Isaiah 40:13-14; Jeremiah 17:10; 51:15;
Nahum 1:7; Mateo 6:8; Mga Taga-Roma

Pakapin-sa-basahon E: Doktrina sa Divine nga Esensiya

65

8:27; 11:33; 1 Juan 3:20).
3. Siya nahibalo sa katapusan gikan sa sinugdanan (nag-unang-kahibalo) (Isaiah
41:26; 42:9; 43:9; 46:10; Mga Buhat 2:23;
15:18; 1 Pedro 1:2a).
4. Isip Dios, ang Ginoong Jesu-Kristo nahibalo
sa tanang mga butang ug tanang katawhan
(Mateo 9:4; Juan 2:24; 19:28; 21:17).
5. Ang Dios nakahibalo sa kanunay mahitungud sa matag magtotoo (Job 23:10; Mateo
6:31-32; Juan 13:7; Mga Taga-Roma 8:28;
Mga Taga-Colosas 1:10; Santiago 1:5; 3:17).
G. Omnipresence.
1. Ang Dios kanunay-anaa, dili limitado sa panahon ni sa espasyo—anaa-sa-tibuuk-uniberso ug labaw-sa-kasagarang-kinutuban
(Jeremiah 23:24; Mga Buhat 17:27).
2. Ang kalangitan dili makapugong Kaniya (1
Mga Hari 8:27; Mga Buhat 17:24b).
3. Ang langit mao ang Iyang trono, ang
kalibutan Iyang tumbanan (Deuteronomio
4:39; Isaiah 66:1b).
4. Ang tawo dili makaiskapo sa presensiya sa
Dios (Job 34:21-22; Mga Salmo 139:7-10;
Mga Proberbio 15:3).
H. Omnipotence.
1. Ang Dios makagagahum-sa-tanan, dimahubsan sa abilidad, magkauyon sa Iyang
balaan nga karakter (Genesis 17:1; 18:14;
Job 26:7; 42:2; Mga Salmo 24:8; 93:1;
147:5a; Isaiah 40:26; 50:2; Jeremiah 27:5;
32:27; Mateo 19:26; Markos 14:36a; Lukas
1:37; Pinadayag 4:8).
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2. Dimahubsan sa awtoridad (Mga Salmo 33:9;
Mga Taga-Roma 13:1; Mga Hebreohanon
1:3; Pinadayag 19:6).
3. Pagpakita sa Iyang gahum (2 Cronicas 16:9;
25:8; Mga Salmo 74:13).
4. Gahum sa Anak (Mateo 9:6; 28:18; Juan
10:18; 17:2-3).
5. Aplikasyon ngadto sa magtotoo: (1 Samuel
17:47; Mga Salmo 27:1; Isaiah 26:4; 40:29;
Jeremiah 33:3; Mga Buhat 1:8; 2 Mga TagaCorinto 9:8; Mga Taga-Efeso 1:19; 3:20; 2
Timoteo 1:12; 1 Pedro 1:5).
I. Pagkadimausab.
1. Ang Dios dili makahimo sa ni dali matandog
sa kausaban (Mga Salmo 102:26-27; Malachi 3:6; Mga Hebreohanon 1:12).
2. Siya absoluto nga kalig-on (Isaiah 40:28;
Santiago 1:17).
3. Ang Iyang Pulong ug Iyang mga buhat
waykausaban: Pulong (Mga Salmo 119:89;
138:2b; 148:6; Isaiah 40:8; 1 Pedro 1:25);
mga buhat (Ecclesiastes 3:14).
4. Gikan sa Iyang pagkadimausab nagagumikan ang Iyang hilabihan nga pagkamatinumanon (Mga Pagbangutan 3:22-23).
a. Matinumanon sa pagtuman sa Iyang
mga saad (Numeros 23:19; 1 Mga Hari
8:56; 2 Mga Taga-Corinto 1:20; Titus 1:2;
Mga Hebreohanon 10:23; 11:11).
b. Matinumanon sa pagpasaylo (1 Juan
1:9).
c. Matinumanon sa paghimo kanato nga
naluwas (2 Timoteo 2:12-13).
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d. Matinumanon sa pagpalingkawas diha
sa kabug-at (1 Mga Taga-Corinto 10:13)
ug matinumanon diha sa pag-antos (1
Pedro 4:19).
e. Matinumanon diha sa Iyang plano (1 Mga
Taga-Corinto 1:9).
f. Matinumanon diha sa Iyang pagsangkap
(1 Mga Taga-Tesalonica 5:24).
g. Matinumanon sa paglig-on sa magtotoo
(2 Mga Taga-Tesalonica 3:3).
5. Si Kristo matinumanon ngadto sa Amahan
(Mga Hebreohanon 3:1-2; 13:8; Pinadayag
1:5; 19:11).
J. Kamatinuuron.
1. Ang Dios maoy absoluto nga kamatuuran
(Deuteronomio 32:4b).
a. Diha sa Iyang mga paagi (Mga Salmo
25:10; 86:15; Pinadayag 15:3).
b. Diha sa Iyang mga buhat (Mga Salmo
33:4; 111:7-8; Daniel 4:37).
c. Diha sa Iyang Pulong (2 Samuel 7:28;
1 Mga Hari 17:24; Mga Salmo 19:9;
119:142, 151; 138:2; Juan 8:45; 17:17; 2
Mga Taga-Corinto 6:7; Mga Taga-Efeso
1:13).
2. Ang kamatinuuron sa kinaiya-sa-Dios:
a. Ang Amahan (Mga Salmo 31:5; Isaiah
65:16; Jeremiah 10:10a; Juan 3:33; 17:3;
Mga Taga-Roma 3:4).
b. Ang Anak (Juan 1:14; 8:32; 14:6; 1 Juan
5:20; Pinadayag 16:7; 19:11).
c. Ang Balaang Espiritu (Juan 14:17; 15:26;
16:13; 1 Juan 5:6).

Pakapin-sa-basahon F
_____________________

ANG PITO KA KAMATAYON

I. Ang pisiko nga kamatayon mao ang pagbulag sa
kalag gikan sa lawas:
A. Sa dihang ang magtotoo mamatay, ang
Balaang Espiritu nagakuha sa iyang kalag ug
iyang tawhanong espiritu ug nagabulag niining
dimateryal nga bahin sa tawo, nga mao ang
tinuud nga tawo, gikan sa lawas ug nagasulud
kaniya ngadto sa presensiya sa Ginoo (2 Mga
Taga-Corinto 5:8).35
B. Ang pisiko nga kamatayon nahitabo sa dihang
ang dagitabnong mga kusog sa utok dili na

35. Ang tawhanong kalag mao kanang rasyonal, dimateryal nga aspeto sa katawhan
nga inapilan sa pagkahibalo-sa-kaugalingon, mentalidad, kabubut-on, ug konsensiya.
Ang tawhanong espiritu, gibuhat ug giimpyut ngadto sa matag magtotoo sa daklitnga-higayon sa kaluwasan, mao ang pinuy-anan para sa waykatapusang kinabuhi.
Kini mao ang dimateryal nga bahin sa katawhan nga nagapahimo kaniya sa pagbaton
og usa ka relasyon uban sa Dios. Ang tawhanong espiritu maoy gidesinyo sa Dios
sa paghimo sa espirituhanong mga butang-katingalahan o doktrina sa Bibliya nga
masabut (1 Mga Taga-Corinto 2:12).

Pakapin-sa-basahon F: Ang Pito ka Kamatayon

69

makaplagan. Ang pisiko nga kamatayon dili
masukud pinaagi sa dagitabnong mga kusog
nga narekord gikan sa kasingkasing.
C. Ang pisiko nga kamatayon dili usa ka trahedya
para sa magtotoo apan usa ka tataw nga
himaya (Mga Taga-Filipos 1:21).
D. Ang dimagtotoo walay kaugmaon uban sa
Dios. Sa higayon nga siya mamatay, ang iyang
kalag nagabiya sa iyang lawas ug nagaadto sa
usa ka dapit nga gitawag og “Mga Kasakit” sa
Hades. Kini mao ang temporaryo nga pinuyanan para sa dimagtotoo diin siya nagahulat
sa Katapusang Paghukum ug pagsilot ngadto
sa permanenteng pinuy-anan diha sa linaw sa
kalayo (Pinadayag 20:14).
II. Espirituhanong kamatayon mao ang pagkabulag
gikan sa Dios sa panahon—divine nga pagsilot
sa punto sa pisiko nga pagkatawo (Genesis 2:17;
Mga Taga-Roma 5:12; 6:23; Mga Taga-Efeso 2:1).
A. Espirituhanong kamatayon mao ang resulta sa
orihinal nga sala ni Adan sa dihang siya nawadan sa iyang tawhanong espiritu ug fellowship
uban sa Dios. Siya dili na makahimo sa pagtukib
sa espirituhanong mga butang-katingalahan.
B. Espirituhanong kamatayon para sa tanang
sunud nga mga henerasyon mao ang resulta
sa impyutasyon diha sa pagkatawo sa silot sa
orihinal nga sala ni Adan ngadto sa genetically
naporma nga kinaiyang makasasala. Ang matag tawo natawo sa pisiko nga buhi apan sa
espirituhanong patay (Mga Taga-Roma 5:12,
18; 6:23).
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C. Pagtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo sa panahon
nagaatiman sa problema sa espirituhanong kamatayon (1 Mga Taga-Corinto 15:22; 2 Mga
Taga-Corinto 5:17).
III. Ang ikaduhang kamatayon nagapasabut sa
Katapusang Paghukum, o pagkabulag gikan sa
Dios sa tibuuk eternidad (Mga Hebreohanon 9:27;
Pinadayag 20:12-15).
IV. Ang posisyonal nga kamatayon nagapasabut sa
kailhan uban sa kamatayon ni Kristo. Kita nailhan
uban ni Kristo, dili lamang diha sa Iyang kamatayon
ibabaw sa krus (mabalikong posisyonal nga kamatuuran), apan usab diha sa Iyang pagsaka ug
sesyon sa toong kamut sa Amahan (karon nga
posisyonal nga kamatuuran)36 (Mga Taga-Roma
6:1-14; Mga Taga-Colosas 2:12; 3:3).
V. Temporal nga kamatayon mao ang pagkabulag
sa magtotoo gikan sa fellowship uban sa Dios sa
panahon.
A. Sa dihang ang magtotoo nagagawas sa
fellowship uban sa Dios pinaagi sa sala—
panghunahuna o makita—siya anaa sa mao
gihapong kahimtanga sa karnalidad, sa makadaghan gipasabut isip “kamatayon” (Lukas
15:24, 32; Mga Taga-Roma 8:6; Mga TagaEfeso 5:14; 1 Timoteo 5:6; Santiago 1:15;
Pinadayag 3:1).
B. Ang 1 Juan 1:9 mao ang paagi nga ang magtotoo kinsa gawas sa fellowship mahimong
mag-angkon-pag-usab sa fellowship uban sa
Dios.
36. Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan (2018), 135-41.
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VI. Naglihok nga kamatayon maoy bisan-unsang
porma sa Kristohanong serbisyo nga gawas sa
pagpuno sa Balaang Espiritu—tawhanong kamaayo nga gimugna sa karnal nga magtotoo (1
Timoteo 5:6; Mga Hebreohanon 6:1; Santiago
2:26).
VII. Sa sekso nga kamatayon mao ang pagkadimakahimo sa pagpaliwat. Kini gihisgotan sa
makaduha diha sa Kasulatan, makausa diha
sa Mga Taga-Roma 4:17-21, ug pag-usab diha
sa Mga Hebreohanon 11:11-12. Ang duha ka
kahitaboan adunay kalabutan ni Abraham.

Pakapin-sa-basahon G
_____________________

KATLOAG-SIYAM KA DIMABAKWI
NGA MGA ABSOLUTO UG USA KA
MABAKWI NGA ABSOLUTO
Gitigum ni Lewis Sperry Chafer
Gisusi pag-usab ni R. B. Thieme, Jr.

DIMABAKWI NGA MGA ABSOLUTO
I. Ang magtotoo nga nagapuyo diha sa waykatapusang plano sa Dios ug nagaambit sa dadangatan ni Kristo. Siya:
A. Daang-nahibaloan (Mga Buhat 2:23; Mga TagaRoma 8:29; 1 Pedro 1:2).
B. Pinili (Mga Taga-Roma 8:33; Mga Taga-Colosas
3:12; 1 Mga Taga-Tesalonica 1:4; Titus 1:1; 1
Pedro 1:2).
C. Unang-nadestino (Mga Taga-Roma 8:29-30;
Mga Taga-Efeso 1:5, 11).
D. Napili (Mateo 22:14; 1 Pedro 2:4).
E. Tinawag (1 Mga Taga-Tesalonica 5:24).
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II. Ang magtotoo napasig-uli (pagtangtang sa babag
tali sa tawo ug sa Dios):37
A. Pinaagi sa Dios (2 Mga Taga-Corinto 5:18-19;
Mga Taga-Colosas 1:20).
B. Ngadto sa Dios (Mga Taga-Roma 5:10; 2 Mga
Taga-Corinto 5:20; Mga Taga-Efeso 2:14-17).
III. Ang magtotoo gitubus, gipalit gikan sa merkado sa
ulipon sa sala38 (Mga Taga-Roma 3:24; Mga TagaColosas 1:14; 1 Pedro 1:18).
IV. Ang pagkasinilutan sa magtotoo, o waykatapusang
paghukum, maoy gitangtang (Juan 3:18; 5:24; Mga
Taga-Roma 8:1).
V. Ang mapulihon nga espirituhanong kamatayon
ni Kristo didto sa krus mibayad sa silot alang sa
tanang mga sala (Mga Taga-Roma 4:25; Mga
Taga-Efeso 1:7; 1 Pedro 2:24).
VI. Ang matag magtotoo nagadawat og pagpasig-uli
alang sa mga sala; ang Dios natagbaw sa buhat
sa Iyang Anak (Mga Taga-Roma 3:25-26; 1 Juan
2:2; 4:10).
VII. Ang magtotoo patay sa daang kinabuhi, ang
kinaiyang makasasala, apan buhi ngadto sa Dios,
mabalikong posisyonal nga kamatuuran. Siya:
A. Gilansang uban ni Kristo (Mga Taga-Roma 6:6;
Mga Taga-Galacia 2:20).
B. Namatay uban ni Kristo (Mga Taga-Roma 6:8;
Mga Taga-Colosas 3:3; 1 Pedro 2:24).
C. Gilubong uban ni Kristo (Mga Taga-Roma 6:4;
Mga Taga-Colosas 2:12).
D. Gibanhaw uban ni Kristo, sa karon nga posis-

37. Thieme, Ang Babag (2016).
38. Thieme, Merkado sa Ulipon sa Sala (2016).
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VIII.

IX.

X.

XI.

yonal nga kamatuuran (Mga Taga-Roma 6:4;
7:4; Mga Taga-Colosas 2:12; 3:1).
Ang magtotoo gawasnon gikan sa Balaod ni
Moses. Siya:
A. Patay ngadto sa Balaod (Mga Taga-Roma 7:4).
B. Gipalingkawas (Mga Taga-Roma 6:14; 7:6; 2
Mga Taga-Corinto 3:6-11; Mga Taga-Galacia
3:25).
Ang magtotoo nahimugso-pag-usab (Juan 13:10;
1 Mga Taga-Corinto 6:11; Titus 3:5). Siya:
A. Natawo pag-usab (Juan 3:7; 1 Pedro 1:23).
B. Usa ka anak sa Dios (Mga Taga-Roma 8:16;
Mga Taga-Galacia 3:26).
C. Usa ka anak-lalaki sa Dios (Juan 1:12; 2 Mga
Taga-Corinto 6:18; 1 Juan 3:2).
D. Usa ka bag-ong binuhat (2 Mga Taga-Corinto
5:17; Mga Taga-Galacia 6:15; Mga Taga-Efeso
2:10).
Ang magtotoo gisagup sa Dios, gipahimutang
ingon sa usa ka hingkod nga anak-lalaki tungud
sa posisyonal nga kamatuuran (Mga Taga-Roma
8:15, 23 diha sa pagkabanhaw; Mga Taga-Efeso
1:5).
Ang magtotoo gihimo nga madawat sa Dios (Mga
Taga-Efeso 1:6; 1 Pedro 2:5). Siya:
A. Gihimo nga matarong pinaagi sa impyutasyon
(Mga Taga-Roma 3:22; 1 Mga Taga-Corinto
1:30; 2 Mga Taga-Corinto 5:21; Mga TagaFilipos 3:9).
B. Gilain sa posisyonal (1 Mga Taga-Corinto 1:30;
6:11).
C. Giperpekto sa kahangturan (Mga Hebreohanon
10:14).
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D. Kalipikado alang sa panulundon (Mga TagaColosas 1:12).
Ang magtotoo gipahitarong, gideklarar nga matarong (Mga Taga-Roma 3:24; 5:1, 9; 8:30; 1 Mga
Taga-Corinto 6:11; Titus 3:7).
Ang magtotoo nagadawat og waykaparehas nga
pagkamagamit sa divine nga gahum (2 Pedro 1:3).
Ang magtotoo gigarantiyahan sa usa ka langitnong pagkalungsuranon pinasikad sa pakig-uli sa
buut (Lukas 10:20; Mga Taga-Efeso 2:14-19; Mga
Taga-Filipos 3:20).
Ang magtotoo gipalingkawas gikan sa gingharian
ni Satanas (Mga Taga-Colosas 1:13a; 2:15).
Ang magtotoo gibalhin ngadto sa gingharian sa
Dios (Mga Taga-Colosas 1:13b).
Ang magtotoo karon anaa sa usa ka malig-ong
tukuranan (1 Mga Taga-Corinto 3:11; 10:4; Mga
Taga-Efeso 2:20).
Matag magtotoo maoy usa ka gasa gikan sa Dios
nga Amahan ngadto ni Kristo (Juan 10:29; 17:2, 6,
9, 11-12, 24).
Ang magtotoo gipalingkawas sa posisyonal gikan
sa gahum sa kinaiyang makasasala (Mga TagaRoma 8:2; Mga Taga-Filipos 3:3; Mga TagaColosas 2:11).
Matag magtotoo gitudlo nga usa ka pari ngadto sa
Dios. Kita:
A. Usa ka balaan nga pagkapari (1 Pedro 2:5, 9).
B. Usa ka harianon nga pagkapari (1 Pedro 2:9;
Pinadayag 1:6).
Ang magtotoo nagadawat og waykatapusang
seguridad (Juan 10:28-29; Mga Taga-Roma 8:32,
38-39; Mga Taga-Galacia 3:26; 2 Timoteo 2:13).
Ang magtotoo gihatagan og higayon pagduul ngad-
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to sa Dios (Mga Taga-Roma 5:2; Mga Taga-Efeso
2:18; Mga Hebreohanon 4:16; 10:19-20).
XXIII. Matag magtotoo anaa sa sulud sa “labi pang dako”
nga grasyang pag-amuma sa Dios (Mga TagaRoma 5:9-10). Kita:
A. Mga hingtungdan sa Iyang gugma (Mga TagaEfeso 2:4; 5:2).
B. Mga hingtungdan sa Iyang grasya.
1. Alang sa kaluwasan (Mga Taga-Efeso 2:89).
2. Alang sa pagbantay (Mga Taga-Roma 5:2; 1
Pedro 1:5).
3. Alang sa pangalagad (Juan 17:18; Mga
Taga-Efeso 4:7).
4. Alang sa pagmatuto (Titus 2:12).
C. Mga hingtungdan sa Iyang gahum (Mga TagaEfeso 1:19; Mga Taga-Filipos 2:13).
D. Mga hingtungdan sa Iyang pagkamatinumanon
(Mga Taga-Filipos 1:6; Mga Hebreohanon
13:5b).
E. Mga hingtungdan sa Iyang kalinaw (Juan
14:27).
F. Mga hingtungdan sa Iyang kahupayan (2 Mga
Taga-Tesalonica 2:16).
G. Mga hingtungdan sa Iyang pangaliya (Mga
Taga-Roma 8:34; Mga Hebreohanon 7:25;
9:24).
XXIV. Ang magtotoo mao ang hinatagan sa usa ka panulundon maingon nga usa ka manununod sa
Dios ug kaubang-manununod ni Kristo (Mga TagaRoma 8:17; Mga Taga-Efeso 1:14, 18; Mga TagaColosas 3:24; Mga Hebreohanon 9:15; 1 Pedro
1:4).

Pakapin-sa-basahon G: Katloag-Siyam ka Dimabakwi nga mga
Absoluto ug Usa ka Mabakwi nga Absoluto

77

XXV. Matag magtotoo adunay usa ka bag-ong posisyon
diha ni Kristo (Mga Taga-Efeso 2:6). Kita:
A. Mga kasangga ni Kristo sa kinabuhi (Mga TagaColosas 3:4).
B. Mga kasangga ni Kristo sa pangalagad (1 Mga
Taga-Corinto 1:9).
1. Mga trabahador kauban sa Dios (1 Mga
Taga-Corinto 3:9; 2 Mga Taga-Corinto 6:1).
2. Mga sulugoon sa Bag-ong Kasabutan (2
Mga Taga-Corinto 3:6).
3. Mga embahador (2 Mga Taga-Corinto 5:20).
4. Buhing mga epistola (2 Mga Taga-Corinto
3:3).
5. Mga sulugoon sa Dios (2 Mga Taga-Corinto
6:4).
XXVI. Ang mga magtotoo maoy mga tagadawat sa waykatapusang kinabuhi (Juan 3:15; 10:28; 20:31; 1
Juan 5:11-12).
XXVII. Ang magtotoo gibuhat nga usa ka bag-o nga
espirituhanong kaliwat (2 Mga Taga-Corinto 5:17).
XXVIII. Ang magtotoo maoy usa ka kahayag diha sa Ginoo, kabahin sa anghelanong away39 (Mga TagaEfeso 5:8; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:4-5).
XXIX. Ang magtotoo nahiusa uban sa Amahan, Anak, ug
Balaang Espiritu. Kita:
A. Anaa sa Dios (1 Mga Taga-Tesalonica 1:1; cf.
“Ang Dios anaa kaninyo,” Mga Taga-Efeso 4:6);
B. Anaa ni Kristo (Juan 14:20; cf. “Si Kristo anaa
kaninyo,” Mga Taga-Colosas 1:27);
1. Usa ka myembro sa Iyang Lawas (1 Mga
Taga-Corinto 12:13).

39. Thieme, Kontra-Semitismo (2018), 14-17, 144-51, 154-57, 166-72.
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2. Usa ka sanga diha sa Bagon (Juan 15:5).
3. Usa ka bato diha sa Edipisyo (Mga TagaEfeso 2:21-22; 1 Pedro 2:5).
4. Usa ka karnero diha sa Panon (Juan 10:2729).
5. Usa ka bahin sa Iyang Pangasaw-onon
(Mga Taga-Efeso 5:25-27; Pinadayag 19:68; 21:9).
6. Usa ka pari sa gingharian sa kaparian (1
Pedro 2:9).
C. Anaa sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Roma
8:9; “ang Espiritu anaa kanimo”).
Matag magtotoo mao ang tagadawat sa mga ministeryo sa Balaang Espiritu. Siya:
A. Natawo sa Espiritu (Juan 3:5-8).
B. Nabawtismohan sa Espiritu (Mga Buhat 1:5; 1
Mga Taga-Corinto 12:13).
C. Napuy-an sa Espiritu (Juan 7:39; Mga TagaRoma 5:5; 8:9; 1 Mga Taga-Corinto 3:16; 6:19;
Mga Taga-Galacia 4:6; 1 Juan 3:24).
D. Naselyohan sa Espiritu (2 Mga Taga-Corinto
1:22; Mga Taga-Efeso 4:30).
E. Nahatagan sa espirituhanong mga gasa (1 Mga
Taga-Corinto 12:11, 27-31; 13:1-2).
Ang magtotoo nahimaya (Mga Taga-Roma 8:30).
Ang magtotoo kompleto diha ni Kristo (Mga TagaColosas 2:10).
Ang magtotoo maoy taghuput sa matag espirituhanong panalangin nga gihatag diha sa eternidad nga milabay (Mga Taga-Efeso 1:3).
Ang magtotoo nagadawat og usa ka tawhanong
espiritu kuyog sa Balaang Espiritu (Mga Taga-
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Roma 8:16; 1 Mga Taga-Corinto 2:12; 2 Mga TagaCorinto 7:13; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:23).
XXXV. Ang tanang mga sala ug kalapasan sa magtotoo
gipapas40 (Isaiah 43:25; 44:22).
XXXVI. Ang magtotoo mao ang tagadawat sa epektibong
grasya (Mga Taga-Efeso 1:13).
XXXVII. Ang magtotoo nagarantiyahan sa usa ka pagkabanhaw nga lawas sa kahangturan (1 Mga TagaCorinto 15:40-54).
XXXVIII. Ang magtotoo mao ang hinatagan sa dilimitadong
panghimayad (2 Mga Taga-Corinto 5:14-15, 19; 1
Timoteo 2:6; 4:10; Titus 2:11; Mga Hebreohanon
2:9; 2 Pedro 2:1; 1 Juan 2:2).
XXXIX. Ang magtotoo adunay pareho nga pribilihiyo ug
pareho nga oportunidad ubus sa pagpili ug unangdestinasyon (Mga Taga-Roma 12:3; Mga TagaEfeso 3:16-19).

MABAKWI NGA ABSOLUTO

XL. Ang magtotoo napuno sa Balaang Espiritu diha
sa takna sa kaluwasan (Mga Taga-Galacia 3:3).
Ang pagpuno sa Balaang Espiritu nga nadawat
sa kaluwasan mabakwi sa dihang ang magtotoo
makasala. Ang pagpuno sa Balaang Espiritu mabawi sa dihang ang magtotoo nagarebound.

40. Thieme, Reversionism.
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KARAANG TESTAMENTO

GENESIS
1:1................................... 64
2:17................................. 69
6:6................................... 52
17:1................................. 65
18:14............................... 65

DEUTERONOMIO
4:39............................ 61,65
14:8................................. 24
32:4............................ 62,67
32:40............................... 64
33:27............................... 64

EXODO
3:14 ............................... 64
32:14............................... 52

MGA MAGHUHUKUM
2:18................................. 52

LEVITICO
19:2 ............................... 67
NUMEROS
23:19 ............................. 66

1 SAMUEL
2:2................................... 62
2:3................................... 64
2:6-8................................ 61
15:35............................... 52
16:7................................. 64
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17:47............................... 66
2 SAMUEL
7:28................................. 67
11..................................... 17
22:31............................... 62
1 MGA HARI
8:27................................. 65
8:56................................. 66
17:24............................... 67
1 CRONICAS
29:11................................ 61
2 CRONICAS
16:9................................. 66
19:7................................. 62
20:6................................. 61
25:8................................. 66
NEHEMIAH
1:6................................... 29
JOB
5:17-18............................ 57
9:12................................. 61
23:10............................... 65
26:6................................. 64
26:7................................. 65
31:4................................. 64
34:21............................... 64
34:21-22.......................... 65

36:26............................... 64
37:16............................... 64
37:23............................... 62
42:2............................ 64,65
MGA SALMO
7:9................................... 62
7:14-16............................ 57
8:1................................... 61
9:7................................... 64
11:7.................................. 62
19:9............................ 62,67
22:3................................. 62
24.................................... 62
24:8................................. 65
25:8................................. 62
25:10............................... 67
27:1................................. 66
31:5................................. 67
32:5............................ 29,49
33:4................................. 67
33:5................................. 60
33:9................................. 66
34:8................................. 62
37:24............................... 50
38:1-14............................ 57
38:18.......................... 29,49
44:21............................... 64
47:2................................. 61
47:8................................. 62
50:6................................. 62
51:3-4......................... 29,49
58:11................................ 62
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74:13............................... 66
83:18............................... 61
86:5................................. 62
86:15............................... 67
89:14............................... 62
90:2................................. 64
90:13............................... 52
93:1............................ 61,65
93:2................................. 61
97:6................................. 62
102:26-27........................ 66
102:27............................. 64
111:3................................ 62
111:7-8............................. 67
111:9................................ 62
115:3................................ 61
119:68.............................. 62
119:89.............................. 66
119:137............................ 62
119:142............................ 67
119:151............................ 67
135:6............................... 61
135:13............................. 64
138:2.......................... 66,67
139:1-6............................ 64
139:7-10.......................... 65
139:12............................. 64
145:17............................. 62
147:4............................... 64
147:5.......................... 64,65
148:6............................... 66
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MGA PROBERBIO
1:23................................. 47
3:19................................. 64
5:21................................. 64
15:3................................. 65
17:3................................. 64
21:1................................. 61
28:13.......................... 29,49
ECCLESIASTES
3:14................................. 66
ISAIAH
6:3................................... 62
26:4................................. 66
30:18............................... 16
40:8................................. 66
40:13-14.......................... 64
40:26............................... 65
40:28............................... 66
40:29............................... 66
41:26............................... 65
42:9................................. 65
43:9................................. 65
43:13............................... 64
43:25............................... 79
44:22............................... 79
45:5-6.............................. 61
45:21............................... 62
46:10.......................... 61,65
50:2................................. 65
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53:5-6................................ 4
64:6................................. 18
65:16............................... 67
66:1................................. 65
JEREMIAH
3:13............................ 47,49
10:10............................... 67
15:6................................. 52
16:17............................... 64
17:10............................... 64
23:6................................. 62
23:24............................... 65
27:5................................. 65
32:27............................... 65
33:3................................. 66
42:10............................... 52
50:7................................. 63
51:15............................... 64
MGA PAGBANGUTAN
3:22................................. 36

3:22-23............................ 66
5:19................................. 64
EZEKIEL
11:5.................................. 64
DANIEL
4:35................................. 61
4:37................................. 67
9:4................................... 29
9:14................................. 62
AMOS
7:3................................... 52
7:6................................... 52
NAHUM
1:7................................... 64
HABAKKUK
3:6................................... 64
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BAG-ONG TESTAMENTO
MATEO
3:3................................... 49
6:8................................... 64
6:13................................. 61
6:31-32............................ 65
7:1................................... 57
7:2................................... 58
9:4................................... 65
9:6................................... 66
10:29-30.......................... 64
12:41............................... 53
18:23-35.......................... 48
19:21................................. 5
19:25................................. 5
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