Diha ni Kristo Jesus kamo nga sa kaniadto
nahilayo gipaduul pinaagi sa dugo ni Kristo.
Kay Siya Mismo maoy atong kalinaw, kinsa
naghimo sa duha ka mga grupo ngadto sa
usa, ug miguba sa babag sa nagbahinbahin
nga paril, pinaagi sa pagwagtang diha sa Iyang
unud ang daotang buut, nga mao ang Balaod
sa mga kamandoan nga naapil diha sa mga
ordinansa, nga diha Kaniya Mismo tingali
mamahimo ang duha ngadto sa usa ka bagong tawo, busa matukod ang kalinaw, ug basin
mapasig-uli ang duha ngadto sa usa ka lawas
sa Dios tungud sa krus, pinaagi niini mabutang
sa kamatayon ang daotang buut.

Mga Taga-Efeso 2:13-16
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Pasiuna

_______________________________

Sa dili pa ikaw magsugod sa pagtoon sa Bibliya, kon ikaw
usa ka magtotoo diha kang Ginoong Jesu-Kristo, siguroha
nga imo nang gihinganlan ang imong mga sala sa pribadong
pamaagi ngadto sa Dios nga Amahan.
Kon isugid ta ang atong [nahibaloan] mga sala, Siya
matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato
sa atong [nahibaloan] mga sala ug sa paghinlo
kanato gikan sa tanang [wala-mahibalo-i, o
nahikalimtan na nga mga sala] dili-pagkamatarong.
(1 Juan 1:9)
Ikaw anaa na dayon sulud sa fellowship uban sa Dios, napuno
diha sa Balaang Espiritu, ug andam na sa pagkat-on sa doktrina
sa Bibliya nga gikan sa Pulong sa Dios.
“Ang Dios espiritu, ug kinsa kadtong nagasimba
Kaniya kinahanglan magasimba diha sa [ang
pagpuno sa] espiritu ug [biblikal] kamatuuran.”
(Juan 4:24)
Kon ikaw wala pa sa kinaugalingon nga mitoo diha ni Ginoong
Jesu-Kristo isip imong Manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid
sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtoo lamang diha ni
Kristo lamang.
“Siya nga nagtoo sa Anak may kinabuhi nga walay
katapusan; apan siya nga dili magsunud [ang
sugo sa pagtoo] sa Anak dili makakita sa kinabuhi,
hinoon magapabilin ang kaligutgut sa Dios diha
kaniya.” (Juan 3:36)

A

NG PULONG SA DIOS buhi ug labing gamhanan, mas hait pa kay
sa bisan unsang duhay-sulab nga espada, nagtusuk bisan pa ngadto
sa nagpahimulag sa kalag ug sa espiritu, ug sa mga lutahan ug sa
kauyokan, ug maoy usa ka kritiko sa mga panghunahuna ug mga pagtinguha
sa kasingkasing. (Mga Hebreohanon 4:12)
Ang tibuuk nga Kasulatan sa Dios-gipaginhawa, ug maginansyahon alang
sa doktrina, alang sa pagbadlong, alang sa koreksiyon, alang sa pagpanudlo
ngadto sa pagkamatarong; aron ang tawo sa Dios basin ra mahimong
hamtong, sa hingpit gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. (2
Timoteo 3:16-17)
Pagtoon aron pagpakita sa imong kaugalingon nga aprobado ngadto sa
Dios, usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan nga maulaw, sa insakto nga
nagbahinbahin sa pulong sa kamatuuran. (2 Timoteo 2:15)

ANG DIOS UG IYANG PLANO
ANG KATAWHAN GIBUHAT ARON MAGLIPAY sa personal
nga relasyon uban sa Dios. Gihimo sa Dios si Adan ug si Eba
nga perpekto, walay pisikal nga depekto o sala. Sila Iyang
gibutang sa perpekto nga kahimtangan sa Hardin sa Eden nga
diin aduna silay direkta, adlaw-adlaw nga kontak diha Kaniya
(Genesis 3:8). Gihatagan sila sa Dios og kabubut-on, ang
gawasnong kabubut-on sa pagsunud o pagsukol Kaniya. Kutub
nga sila magapadayon sa pagsunud sa Dios, sila magapabilin
nga anaay fellowship uban Kaniya diha sa usa ka kahimtang
sa walay-sala nga kahingpitan. Apan sa dihang sila nakahimo
sa ilang sala sa pagkamasupilon, diha-diha usa ka babag ang
mibuwag sa tawo gikan sa Dios. Ang relasyon sa katawhan
uban sa Dios kompletong naputol.
Gikan sa pagkalaglag ni Adan hangtod sa katapusan sa
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panahon, walay tawo nga makabuntog niini nga babag. Dili
kini maagian ug dili-mabuntog; walay tawhanong paningkamut
ang makaguba niining ali. Ang tanang katawhan gipakatawo
nga patay espirituhanon ug nagpuyo ngadto sa usa ka
pikas sa babag ug ang Dios nagpuyo ngadto sa pikas
usab nga bahin—usa ka walay paglaum nga pagkabulag.1
Apan ang omniscient nga Dios pirming nakahibalo nga ang
kabubut-on sa tawo maoy makapahilayo kaniya gikan sa iyang
Magbubuhat. Ang sangputanan, sa milabay nga eternidad ang
Dios nga Amahan midisenyo og hingpit nga plano sa pagtangtang sa babag pinaagi sa buhat sa kaluwasan ni Jesu-Kristo
didto sa krus. Kini nga plano, usa ka ekspresyon sa grasya sa
Dios sa nalaglag nga Adan ug sa iyang makasasalang kaliwat,
ang tawhanong kaliwatan, gibahinbahin sa tulo ka mga parte:
bahin uno, kaluwasan para sa dili-magtotoo; bahin dos, ang
magtotoo sa panahon; bahin tres, ang magtotoo sa eternidad.2
Ang katungdanan sa Dios diha sa bahin uno niini nga plano
nagsugod sa milabay nga eternidad. Nagtagana sa kapakyasan
sa tawo, gisulbad sa Dios ang problema sa babag ug ang iyang
mga sangputanan. Si Jesu-Kristo, ang ikaduhang persona sa
Trinidad, maoy napili sa pagtuman sa kaluwasan nga bahin sa
plano sa Dios. Ang buhat ni Jesu-Kristo nagsugod sa Iyang
putli nga pagkatawo ug natapos didto sa krus, pagkabanhaw,
pagsaka, ug pagtapo.3 Ang mapulihon nga espirituhanong
kamatayon ni Kristo nagbayad sa silot para sa atong mga
sala ug nagtangtang sa babag aron ang kaluwasan libre nga
mahatag sa bisan kinsa nga motoo Kaniya.

1 Espirituhanong kamatayon mao ang katibuk-an nga pagkahimulag gikan sa Dios,
walay-abilidad aron sa pag-angkon og relasyon uban sa Dios. Tan-awa sa pahina 9.
2 Grasya mao ang palisiya sa Dios sa paghatag sa Iyang walay-meritong pabor sa
makasasalang katawhan. Grasya mao ang tanan nga libreng mabuhat sa Dios para sa
katawhan gipasikad sa makaluwas nga buhat ni Jesu-Kristo didto sa krus (Isaias 30:18).
3 R. B. Thieme, Jr., The Trinity (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, 2003),
29-33. Sa umaabut, ang mga panimaan sa akong mga libro mosulti lamang sa tagsulat,
uluhan, petsa sa pagmantala (sa unang panimaan), ug panid (mga panid).
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Ang katungdanan sa tawo sa bahin uno nahitabo dihadiha
sa takna nga ang usa ka tawo motoo kang Ginoong JesuKristo isip Manluluwas. Bahin dos, ang Kristohanong paagi
sa kinabuhi, nagsugod diha dayon pagkahuman sa kaluwasan
ug natuman kanus-a ang Balaang Espiritu nagbuhat sa ug
pinaagi sa magtotoo. Ang bahin tres nagsugod sa takna sa
lawasnon nga kamatayon sa magtotoo o sa Pagsakgaw,
bisan asa ang mauna (1 Mga Taga-Tesalonica 4:13-17).4
Ang pagtangtang sa babag maoy bugtong buhat lamang
ni Jesu-Kristo. Gawas pa niini nga pagpataliwala sa Dios,
ang katawhan moatubang gayud sa walay katapusan nga
pagpahamtang sa silot ug pagkabulag gikan sa Dios (Juan 3:18,
36). Ang pagkahinukman nagpasabut sa pagpuyo hangtod sa
hangtod sa linaw nga kalayo (Mateo 25:41; cf. Pinadayag 19:20;
20:10, 14-15). Bisan unsa pa nga tawhanong mga abilidad,
mga talento, o uban pa nga mga bahandi nga atong gipanagiya, kita dili-makahimo sa pagtangtang sa bisan unsang mga
katukuran sa babag nga nagpahimulag kanato gikan sa Dios.

Ang Katukuran sa Babag
Para sa katuyoan sa ilustrasyon, hunahunaa ang babag nga
gitukod sa mga tisa.
1. Ang unang tisa mao ang sala. “Kay ang tanan
nakasala ug wala nakaabut [napakyas sa katuyoan]

4 Ang Pagsakgaw mao ang pagkabanhaw o pagkuha sa tanang mga magtotoo sa
Kapanahonan sa Simbahan, parehong buhi ug ang patay, gikan sa kalibutan (1 Mga TagaCorinto 15:51-55; 1 Mga Taga-Tesalonica 1:10; Pinadayag 3:10). Tan-awa Thieme, The
Divine Outline of History: Dispensations and the Church (1999), 17-18, 134-35.
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sa himaya [esensya] sa Dios” (Mga Taga-Roma 3:23).5
2. Ang ikaduhang tisa mao ang silot sa sala. “Kay ang
bayad sa sala mao ang kamatayon” (Mga Taga-Roma
6:23a).
3. Ang ikatulong tisa mao ang lawasnon nga pagkatawo.
Ang tawo gipanganak buhi lawasnon pero patay
espirituwal, nahimulag gikan sa ug dili makabaton og
fellowship uban sa Dios. “Ug kamo patay sa inyong mga
kalapasan ug mga sala” (Mga Taga-Efeso 2:1).
4. Ang ikaupat nga tisa mao ang tawhanong dilimadawat nga pagkamatarong. Bisan pa unsa kamaayo
ang tawo, ang iyang tawhanon nga pagkamatarong
bug-os gayud nga dili madawat sa Dios. “Kay ang
tanan kanato nahimong sama sa usa nga mahugaw,
Ug ang tanan natong matarong nga mga binuhatan
sama sa usa ka mahugaw nga saput” (Isaias 64:6a).6
5. Ang ikalimang tisa mao ang karakter sa Dios, ang
esensya sa Dios. Ang tawo dili gayud makatupong
sa mga kinaiya sa Dios sa perpekto nga Dios. Walay
bisan usa nga sama kamaayo sa Dios. “WALA GAYUY
MAKAHIMO OG MAAYO, WALA GAYUD BISAN USA”
(Mga Taga-Roma 3:12b).

5 Gawas kon sa laing pamaagi nga pagpadayag, ang tanang mga Kasulatan niini nga
libro mao ang hubad sa mga tudling sa mga pulong kinutlo gikan sa New American Standard
Bible (NASB). Kadtong minarkahan og KJV mao ang hubad sa mga tudling sa mga pulong
kinutlo gikan sa King James Version. Ang kinorsetihan nga komentaryo nagpahayag sa
buhat pagpadako sa NASB nga paghubad og gitudlo sa Bibliyanhong mga panudlo (anaa
sa MP3 CD gikan sa R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, Houston, Texas).
6 Ang tawhanong pagkamatarong igo ra gayud ipagtandi o mag-agad sa laing mga tawo,
pero sa kinatibuk-an dili igo kon itandi sa absoluto o perpekto nga pagkamatarong sa Dios.
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6. Ang ikaunum nga tisa mao ang posisyon sa tawo diha
ni Adan. “Kay sama diha ni Adan ang tanan namatay” (1
Mga Taga-Corinto 15:22a). Ang pagkalaglag ni Adan ug
ang nagsunud nga espirituhanong kamatayon dili lamang
nagpadili-takus sa tanang katawhan sa fellowship uban
sa Dios, apan usab naglimitar sa lawasnon nga gitas-on
sa kinabuhi sa tawhanong kaliwatan.

ANG DILI-MABUNTOG NGA BABAG

Uban niining mga tisa nga nagtambak batok kanato, ang
babag dili gayud mabuntog. Pero pinaagi sa makaluwas nga
buhat ni Kristo, ang Dios mipatag sa paril ug midugmok sa mga
tisa.
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SALA NATANGTANG PINAAGI
SA KATUBSANAN
Unsa ang sala? Ang sala mao ang bisan unsang butang
nga sukwahi sa karakter sa Dios o kinaugalingong naglihok sa
Dios ug sa Iyang probisyon. Ang sala mao ang wala pagkaabut
sa pagkamatarong sa Dios (Mga Taga-Roma 3:23). Ang unang
sala sa tawhanong kaliwatan mao ang buhat sa pagkamasupilon
sa kabubut-on sa Dios: “Apan gikan sa kahoy sa kahibalo sa
maayo ug sa daotan dili kamo mokaon” (Genesis 2:17a).7 Sa
dihang si Adan mikaon sa ginadili nga prutas, ang kalapasan
adunay kinatibuk-ang mga sangputanan alang sa katawhan.
Kining una nga sala, orihinal nga sala ni Adan, maoy giimpyut
o opisyal nga gipasangil ngadto sa tibuuk nga tawhanong
kaliwatan.8 Tungud kay si Adan man ang nagrepresentar sa
tawhanong kaliwatan, kita mibarog ug nalaglag uban kaniya.
Sa dihang siya nakasala, kitang tanan nakasala tungud kay
kita binhi man nga anaa na ni Adan.9 “Tungud kay pinaagi sa
pagkamasupilon sa usa ka tawo ang daghan nahimong mga
makasasala” (Mga Taga-Roma 5:19a). Kitang tanan hinukman
dili tungud sa atong personal nga mga sala, apan tungud sa
orihinal nga sala ni Adan.

7 Ang unang duha ka mga tisa, sala ug ang silot sa sala, gihisgutan sa detalye sa Thieme,
Slave Market of Sin (1994).
8 Ang orihinal nga sala ni Adan mao ang pagkamasupilon sa sugo sa Dios didto sa Hardin
sa Eden. Si Adan mikaon sa ginadili nga prutas og nagresulta diha sa espirituhanong
kamatayon (Genesis 2:17). Tan-awa Thieme, Christian Suffering (2002), 23, 163.
9 Binhi nga anaa na ni Adan nagpasabut nga kitang tanan anaa uban ni Adan tungud kay
kitang tanan nagagikan kaniya; kita mao ang iyang semilya.
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Kita usab nakapanunud sa kinaiyang makasasala ni Adan.10
Si Adan nahimong makasasala; kita gipakatawo nga mga
makasasala. Ang kinaiyang makasasala nga iyang naangkon
gipasa pinaagi sa genes ngadto sa iyang mga kaliwatan, sa
matag usa kanato.11 Kitang tanan nakatag-iya sa parehong
dunut nga kinaiya.
Busa, maingon nga pinaagi sa usa ka tawo
[Adan] ang sala nakasulud diha sa kalibutan,
ug [espirituwal] kamatayon pinaagi sa sala, ug
busa ang kamatayon mikuyanap sa tanang mga
katawhan, tungud kay ang tanan nakasala [sa
panahon nga nakasala si Adan]. (Mga Taga-Roma
5:12)
“Ang kamatayon mikuyanap sa tanang mga katawhan” tungud
kay ang pagsilot sa sala ni Adan giimpyut sa atong mga
kinaiyang makasasala nga naporma pinaagi sa mga genes sa
pagkahimugso nga nagresulta sa espirituhanong kamatayon.12
Busa, kitang tanan natawo diha sa ‘merkado sa ulipon sa sala’
ug magpabilin nga mga ulipon hangtod nga kita buhi pa gawas

10 Ang kinaiyang makasasala nagagikan isip usa ka direktang resulta sa unang sala ni
Adan. Ang kinaiyang makasasala mao ang sentro sa rebelyon sa tawo batok sa Dios, ang
tinubdan sa tentasyon, kaibog, ug tawhanong kamaayo, pero dili ang tinubdan sa sala.
Ang kabubut-on sa tawo mao ang tinubdan sa sala. Ang kinaiyang makasasala nagpuyo
sa estraktura sa selyula sa lawas ug mapasa pinaagi sa mga genes (Mga Taga-Roma 6:6;
7:5, 18). Mga kapulong para sa kinaiyang makasasala naglakip sa “tigulang nga tawo”
(Mga Taga-Efeso 4:22, KJV) ug ang “unud” (Mga Taga-Roma 8:3-4). Tan-awa Thieme, God
the Holy Spirit vs. The Sin Nature (2013), 1-4; Rebound and Keep Moving! (1993), 4-9;
Reversionism (2000); The Integrity of God (2005), 63-85.
11 Sanglit ang pagkatawo ni Kristo gipanamkon pinaagi sa Balaang Espiritu, Siya natawo
nga walay kinaiyang makasasala nga naporma pinaagi sa mga genes (Mateo 1:18). Tanawa Thieme, The Integrity of God, 65-68.
12 Impyutasyon mao ang kalihukan sa hustisya sa Dios diin ang pagsilot o panalangin
gigahin, gikredit, o gipahinungud sa tawo. Sa pagkahimugso, ang orihinal nga sala ni Adan
giimpyut sa kada tawo nga nagaresulta sa pagsilot. Sa takna sa pagtoo ni Jesu-Kristo,
ang kinabuhing walay-katapusan sa Dios giimpyut sa kada usa ka tawo nga nagaresulta sa
walay-katapusang kaluwasan (Juan 10:28). Tan-awa Thieme, The Integrity of God.
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kon kita modawat sa kasulbaran sa Dios sa sala—katubsanan.
Duha ka Griyego nga mga pulong anaa sa Bibliya, (lutroo)
ug (agorazo), gihubad og “tubus.” Lutroo ug ang iyang mga
linangkub nagpatigbabaw sa ideya nga pagpalit o lukat pinaagi
sa pagbayad sa kantidad (Marcos 10:45; 1 Timoteo 2:6; Titus
2:14). Agorazo ug ang iyang mga linangkub nagpasabut og
“pagtubus o pagpalit sa kagawasan sa ulipon gikan sa merkado
sa ulipon” (Mga Taga-Galacia 3:13). Ang kantidad nga gibayran
sa pagtubus sa mga makasasala gikan sa merkado sa ulipon
sa sala mao ang kamatayon ni Jesu-Kristo didto sa krus (1
Pedro 1:18-19). Ang katubsanan mao ang basehanan para sa
pagpasaylo sa Dios sa tanang mga sala (Isaias 44:22; Mga
Taga-Efeso 1:7; Mga Taga-Colosas 1:14; Mga Hebreohanon
9:22) ug ang basehanan para sa pagkahitarong (Mga TagaRoma 3:24).13
Sa pagtubus sa katawhan gikan sa merkado sa ulipon sa
sala, si Kristo gihukman sa kada usa ka sala nga nahimo o
mahimo pa sa mga tawhanong kaliwatan (2 Mga Taga-Corinto
5:14-15; 1 Timoteo 4:10). Ang pagtangtang sa problema sa
sala para sa tanang katawhan maoy gitawag og doktrina sa
walay-kinutuban nga panghimayad.
Ug Siya Mismo mao ang pagpasig-uli sa atong
mga sala [mga magtotoo]; ug dili para sa atoa
lamang, apan usab para kanila sa tibuuk kalibutan.
(1 Juan 2:2)
Tungud kay gipas-an ni Kristo ang mga sala sa kalibutan didto
sa krus, ang katubsanan mapuslan sa tibuuk katawhan (1 Pedro
2:24). Apan ang katubsanan epektibo lamang alang kanila nga

13 Hustipikasyon mao ang mahukmanon nga lihok sa Dios diin Siya nagaimpyut sa Iyang
perpekto nga pagkamatarong sa tanan nga mitoo ni Jesu-Kristo nga iyang personal nga
Manluluwas, og nagdeklara kaniya nga matarong (Mga Taga-Roma 3:28; 5:1; Mga TagaGalacia 2:16-17). Tan-awa sa panid 34.
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mitoo ni Kristo.
Apan sama kadaghan sa midawat Kaniya, ngadto
kanila Siya mihatag sa katungud sa paghimo nga
mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga mitoo
diha sa Iyang ngalan. (Juan 1:12)

SILOT SA SALA NATANGTANG
PINAAGI SA PAGBAYAD
Sa Hardin usa lamang ka kahoy ang gidili ngadto ni Adan ug
sa babaye ug ang silot nga gipahamtang sa pagkamasupilon
sa sugo sa Dios nag-ingon: “Kay sa adlaw nga mokaon kamo
niini [ang kahoy] kamo siguradong mamatay [espirituhanong
kamatayon]” (Genesis 2:17b). Sa pagkaon ni Adan sa prutas
wala siya namatay sa lawasnon; siya namatay espirituhanon.14
Tungud kay gigamit ni Adan ang iyang kabubut-on sa pagsupak
sa Dios, nawala niya ang iyang relasyon uban Kaniya. Ang
pagkamatarong sa Dios wala gayuy kalabutan bisan gamay sa
sala gawas lamang sa pagsilot niini—“Kay ang mga bayad sa
sala mao ang kamatayon” (Mga Taga-Roma 6:23a).
Ang utang sa espirituhanong kamatayon nga naangkon
sa unang lalaki gipasa ngadto sa tibuuk katawhan uban ang
grabeng mga sangputanan. Kun wala ang gibuhat ni Kristo didto
sa krus, ang katawhan malaglag sa walay-katapusang pagsilot,
walay-katapusang pagkahimulag sa Dios; apan, ang Dios wala
gayud mobiya kanato sa walay-paglaum nga sitwasyon. Ang
mapulihon nga espirituhanong kamatayon ni Kristo mipapas
sa makapanganghang utang sa silot sa sala batok kanato ug
mitangtang sa ikaduhang tisa sa babag tali sa Dios ug sa tawo.

14 Isip usa ka resulta sa espirituhanong kamatayon, namatay si Adan sa lawasnon sa daghang
katuigan ang milabay (Genesis 5:5). Tan-awa Thieme, The Blood of Christ (2002), 8.
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Ang pagpapas niining utang gitawag og pagbayad.
“Pagbayad” nagpasabut og panghimayad para sa o
paghimo sa pagbayad para sa sala. Ang usa ka kriminal
naghimo og pagbayad para sa iyang sala pinaagi sa pagsilbi
sa napahamtang nga sentensya. Pagkahuman og pagsilbi
sa iyang panahon, ang piniriso nakabayad na sa iyang utang
sa katilingban. Pero kita, isip mga piniriso sa sala, dili gayud
makabayad sa atong utang ngadto sa Dios; dili gayud kita
makakab-ot sa sukdanan sa perpekto nga pagkamatarong sa
Dios.15 Ang silot sa sala batok kanato nagbutang kanato sa
walay-paglaum nga pagkautangan. Bugtong ang grasya sa
Dios ra gayud ang makasangkap sa kompleto ug perpekto nga
pagbayad.16
Ang pagpawalay bili sa sertipiko sa utang nga
naglakip sa mga kamandoan batok kanato ug nga
diin mabatukon kanato; ug kini Iyang gikuha sa
agianan, og gilansang kini sa krus. (Mga TagaColosas 2:14)
Nagsilbing atong puli, si Jesu-Kristo Mismo ang nagkuha
sa kastigo para sa atong mga sala. Ang Dios nga Amahan
mihukum niadtong mga sala “diha sa Iyang [kang Kristo] lawas
didto sa krus” (1 Pedro 2:24). Ang silot para sa tanan natong
mga sala mao ang espirituhanong kamatayon; ang bayad para
sa atong mga sala mao ang mapulihon nga espirituhanong
kamatayon ni Kristo didto sa krus (Isaias 53:6; Titus 2:14). Ang
mapulihon nga espirituhanong kamatayon ni Kristo nahitabo sa
diha nga ang Dios nga Amahan misalikway Kaniya samtang

15 Thieme, Slave Market of Sin, 30-31.
16 Ang katawhan wala gayuy mahimo aron makuha ang pabor sa Dios; Siya maghimo
gayud sa tanan para kanato pinaagi sa grasya. Tan-awa Thieme, The Plan of God (2003),
25.
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Siya gihukman para sa mga sala sa kalibutan (Marcos 15:34).17
Si Ginoong Jesu-Kristo lamang isip perpekto nga tawo maoy
kuwalipikado nga mobayad sa atong utang. Isip walay-sala
nga pagkatawo, si Jesu-Kristo miadto sa krus ug gihukman
para sa atong mga sala. Siya mao ang “Nating Karnero sa
Dios nga nagkuha sa sala sa kalibutan” (Juan 1:29). Walay
bisan kinsa nga makabuhat sa kaluwasan—bugtong ang
walay-sala nga pagkatawo ni Jesu-Kristo, ang Anak sa Dios.
Sa dihang miingon si Jesus, “Natapos na!” (Juan 19:30), ang
Iyang panghimayad nga buhat sa krus natapos; ang problema
sa silot sa sala natangtang sa kahangturan.18 Unya, paghuman
og bayad sa atong utang sa hingpit, si Jesu-Kristo namatay
sa lawasnon. Siya nabanhaw aron kita mosunud Kaniya sa
pagkabanhaw, pagkab-ot og kadaugan batok sa kamatayon (1
Mga Taga-Corinto 15:54-57).19

LAWASNONG PAGKATAWO NASULBAD
PINAAGI SA PAGKATAWO-PAG-USAB
Ang tawhanong pagkahimugso nagdala og pipila ka mga
pagdili, sa parehong lawasnon ug espirituhanon. Ang perpekto
nga Adan sa orihinal gimugna isip trichotomous nga adunay
lawas, kalag, ug tawhanong espiritu. Ang kalag, ang dilimateryal nga esensya sa usa ka tawo, naghatag sa tawo og
rasyonal, moral, ug pangrelasyon nga mga kapasidad. Ang
kalag nag-apil sa kaugalingong-pagkahibalo (kasayuran sa
imong kaugalingong-pagkinabuhi), mentalidad (abilidad sa
17 Thieme, The Blood of Christ, 23.
18 Sa dihang miingon si Jesus, “Natapos na!” (tetelestai), Siya nagpasabut nga ang Iyang
pagluwas nga buhat didto sa krus nakompleto na, usa pa Siya namatay sa lawasnon.
Ang paggamit sa perpekto nga panahon—tetelestai—nagpasabut: “Nahuman na kini sa
milabay nga panahon og ang mga resulta mopadayon sa kahangturan!” Walay pwede nga
madugang sa gibuhat ni Kristo didto sa krus para sa kaluwasan. Ibid., 23.
19 Thieme, Victory over Death (1991).
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paghunahuna), kabubut-on (abilidad sa pagpili), ug tanlag
(mga sumbanan ug mga sukdanan).20
Ang tawhanong
espiritu naghatag sa kapabilidad sa pagsabut, pagtuhup, ug
pagbahinbahin sa espirituhanong panghitabo aron pagpahimo
sa tagsatagsa nga makabaton og fellowship uban sa Dios.21 Sa
dihang si Adan nakasala, siya nawad-an sa iyang tawhanong
espiritu ug nahimo siyang dichotomous, adunay lawas ug kalag
lamang.
Sukad sa pagkalaglag ni Adan, ang matag tawo nahimugso
nga walay tawhanong espiritu. Dili lamang kana, kitang tanan
natawo nga buhi lawasnon, pero patay espirituwal tungud sa
impyutasyon sa orihinal nga sala ni Adan. Busa, kita natawo
nga dili makasabut sa espirituhanong mga butang ug walaykatakus nga makabaton sa usa ka relasyon uban sa Dios.
Apan ang usa ka natural nga tawo [dili-magtotoo]
dili makadawat sa mga butang sa Espiritu sa Dios;
kay kini mga binuang para kaniya, ug dili siya
makasabut niini, tungud kay sila maoy gihatagan
og bili espirituhanon [pinaagi sa tawhanong
espiritu]. (1 Mga Taga-Corinto 2:14)
Apan sa makausa pa, ang grasya sa Dios naghatag og
abilidad para sa makasasalang katawhan sa pagsabut sa
espirituhanong panghitabo ug pagbaton sa usa ka relasyon
uban Kaniya. Pinaagi lamang sa ikaduhang pagkatawo—
pagkatawo-pag-usab—nga ang tawhanong espiritu maangkon.
“Ug kadto nga maoy natawo sa [Balaan] Espiritu
mao [tawhanon] ang espiritu.” (Juan 3:6b)

20 Thieme, The Plan of God, 5-7; The Origin of Human Life (1994), 4-5.
21 Thieme, Giving: Gimmick or Grace? (2003), 13-15.
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Kay para kanato ang Dios nagpadayag kanila
[mga doktrina] pinaagi sa [Balaan] Espiritu; kay
ang [Balaan] Espiritu nagpangita sa tanang mga
butang, bisan pa sa giladmon sa Dios. (1 Mga
Taga-Corinto 2:10)
Karon kita nakadawat, dili sa espiritu sa kalibutan,
pero ang [tawhanon] Espiritu kinsa [nga] maoy
gikan sa Dios, aron nga mahibaw-an unta nato ang
mga butang nga libreng gihatag sa Dios kanato.
(1 Mga Taga-Corinto 2:12)
Aron makaangkon sa usa ka walay-katapusang relasyon
uban sa Dios, aron mamahimong buhi ngadto Kaniya, kita
kinahanglan magpakatawo-pag-usab—matawo espirituhanon.
Sa pagkatawo-pag-usab, o “natawo pag-usab,” maoy
supernatural nga buhat sa Dios. Kon ang usa ka tawo mitoo ni
Kristo—nagpadayag og pagtoo lamang ni Kristo lamang—ang
Dios nga Balaang Espiritu nagmugna kaniya og tawhanong
espiritu ug ang Dios nga Amahan moimpyut niini og kinabuhing
walay-katapusan aron siya matawo pag-usab o mahimong buhi
espirituhanon.22
Siya miluwas kanato, dili tungud sa mga buhat
nga atong nahimo sa pagkamatarong, apan
pinasubay sa Iyang kalooy, pinaagi sa paghugas
sa pagpakatawo-pag-usab ug sa pagbag-o sa
Balaang Espiritu. (Titus 3:5)
Pinaagi lamang sa pagkatawo-pag-usab nga ang tisa sa
lawasnon nga kamatayon sa babag matangtang.

22 Tan-awa panid 22.
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Ang Pagkatawo-Pag-usab ni Nicodemus
Sa Iyang ilado nga diyalogo uban ni Nicodemus sa Juan
3, si Jesus nagpatin-aw sa panginahanglan sa epirituhanong
pagkatawo-pag-usab.
NICODEMUS ANG PARISEYO
Karon adunay usa ka tawo sa mga Pariseyo,
gihinganlag Nicodemus, usa ka magmamando sa
mga Hudiyo. (Juan 3:1)
Si Nicodemus usa ka myembro sa Sanhedrin, ang
magmamando nga kahugpungan sa mga Hudiyo nga
gilangkuban sa mga eskribo, Sadducees, ug mga Pariseyo.23
Ang mga Pariseyo maoy mga relihiyosong mga legalista nga
naningkamot sa pagkab-ot og relasyon uban sa Dios pinaagi
sa ilang kaugalingong merito.24 Sa pagsaulog sa balaang
mga adlaw, ang mga Pariseyo metikulosong nagbuhat sa
mga tulumanon. Sila pampublikong naghatag og kwarta sa
mga pobre uban sa kontodong pasigarbo ug hugyaw para
makamugna og ingrandeng impresyon. Ang ilang mga nawong
nagpakita og santosong hitsura sa hilabihang pagkabalaan,
ug ang ilang masantosong mga buhat nagdala og pagbati sa
pagbalaan. Sa pagtambong sa mga seremonya sa templo,
ang mga Pariseyo maoy naa sa una sa linya, nagdayeg sa
23 Ang mga eskribo maoy mga magbalantay ug mga tinon-an sa Karaang mga Kasulatan.
Ang mga Sadducees maoy mga aristokratikong rasyonalista kinsa nagdumili sa tanang
mga supernatural nga panghitabo, sama sa pagkabanhaw o ang konsepto sa kinabuhing
walay-katapusan.
24 Ang rilihiyon maoy usa ka sistema diin ang tawo pinaagi sa iyang kaugalingong mga
paningkamot ug mga merito nagsuway sa pagkab-ot og kaluwasan o ang pag-uyon sa
Dios. Ang legalismo maoy pagsuway sa tawo sa pagkab-ot sa pag-uyon sa Dios pinaagi
sa pagsubay sa estriktong kalagdaan sa pamatasan ug kagawian. Pero, walay tawhanong
paningkamut ang makadala sa tawo ngadto sa Dios. Ang rilihiyon ug legalismo maoy
kasukwahian sa grasya.
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Dios sa kinakusgan, nag-ampo sa kinatas-an, ug nagbuhat og
sagradong mga ritwal sa kalkuladong pamaagi nga makadani
og kinadaghanang atensiyon. Sa sayup nga pamaagi, sila
nagtoo sa ilang kaugalingong pagkamatarong nga naghimo
kanilang kahimut-an sa Dios (Isaias 64:6; Mateo 23:28).
Isip usa ka kugihan nga Pariseyo, si Nicodemus nag-ampo
pito ka beses sa usa ka adlaw ug nagtipon sa templo tulo ka
beses matag adlaw. Siya usa ka sumbanan sa mga Pariseyo—
matarong sa kaugalingon, moral, mapahitas-on, hambog,
hipokritikal, ug legalistik. Bisan hilabihan ang pagkarelihiyoso
siya dili-luwas. Si Nicodemus apil niadtong mga dili-magtotoo
nga gihulagway ni Jesus sa Mateo 23:27 nga “puting-hinugasan
nga mga lubnganan”—gwapa sa gawas (duha sa mga
kinahanglan para mahimong Pariseyo mao ang panggawas
nga kahingpitan ug maayong mga buhat), pero sa sulud siya
“napuno sa mga bukog sa mga patay nga katawhan.”
Ang relihiyosong mga dili-magtotoo adunay dakong kalisud
sa pagsabut sa mensahe sa kaluwasan pinaagi sa grasya
tungud sa pagtoo lamang ni Kristo lamang (Mga Taga-Efeso
2:8-9). Sila nahigugma pag-ayo sa ilang kaugalingong sistema
sa maayong mga buhat. Buta sa ilang mga kasaypanan, sila
nagtan-aw sa tanan isip ubus tungud kay gamay lamang ang
makaabut sa ilang kaugalingong-pagkamatarong nga mga
sukdanan.
Para sa Dios ang mga sala sa mga relihiyosong mga tawo
pareho ra ka law-ay sa mga sala sa dili-relihiyoso, daotan nga
mga tawo. Pananglitan, ang laang sa garbo maoy usa sa
mga pito ka pinakasalawayon nga mga sala ngadto sa Dios
(Mga Proberbio 6:16-19). Hunahunaa nga ikaw naningkamot
sa pagdani sa Dios pinaagi sa butang nga imong mahimo kay
sa madani sa unsay nahimo sa Dios alang kanimo pinaagi ni
Kristo.
“Nicodemus” maoy usa ka Griyego nga pulong sa
“magmamando sa mga katawhan,” ug sa tawhanong gingharian
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si Nicodemus usa gayud ka makadani nga tawo. Bisan og ang
iyang kinabuhi nahurut sa pagkab-ot sa personal nga gahum,
paghimo og taphaw nga maayong mga buhat, ug pagsunud sa
gitudlong mga ritwal, tingali si Nicodemus nahibulong kon kini
nga mga paningkamot igo na ba. Sa dihang siya nakaamgo sa
labaw pa sa ordinaryong gahum ni Jesus, siya nangandoy sa
pagdiskubre sa gigikanan niini.
NICODEMUS MITAGBO NI JESUS
Kini nga tawo mianha Kaniya sa gabii, ug miingon
ngadto Kaniya, “Rabbi, kami nakahibalo nga Ikaw
gikan sa Dios isip usa ka magtutudlo; kay walay
bisan usa ang makahimo niini nga mga tilimad-on
[mga milagro] nga Imong nahimo gawas lamang
kon ang Dios maoy anaa kaniya.” (Juan 3:2)
Adunay pagpangagpas nga kining gabii nga panagtagbo ni
Jesus usa ka sekreto. Pero si Nicodemus nalinga sa iyang
adlaw-adlaw nga relihiyosong mga tulumanon nga tingali gamay
ra ang iyang oras sa pagpangutana ni Jesus sa adlawan.
Pinaagi sa paggamit sa titulo nga “Rabbi,” gituyo ni
Nicodemus aron sa pagpalana sa Ginoo. Sa iyang pagsulti
sa, “kami nakahibalo,” siya gusto nga mopalutaw sa iyang
kaugalingong hataas nga mga kredensyal isip usa ka Pariseyo.
Bisan og mao pay pag-ila ni Nicodemus sa akademikong alamag
sa Ginoo, siya dili interesado kun unsay nahibaloan ni Jesus,
apan sa unsay Iyang gibuhat. Bisan kun siya nakadungog pa
sa mga milagro o nakakita niini sa personal, si Nicodemus mas
naintriga pa sa mga katingalahan nga gibuhat ni Jesus kaysa
Iyang mga pulong.
Ang tinuud nga katuyoan sa mga milagro ni Jesus mao ang
pagdani sa mga katawhan para sa pagpaminaw sa mensahe
sa Ebanghelyo. Pinaagi sa Iyang mga milagro gitutuk ni Jesus
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ang atensiyon sa Iyang kaugalingon—“ang Anak sa Dios nga
may gahum” (Mga Taga-Roma 1:4). Si Jesu-Kristo nakapabuhi
sa mga tawo gikan sa pagkamatay (resusitisyon), nakapahimo
sa buta nga makakita, ang bungol nga makadungog, ang
nayawaan nga malingkawas gikan sa mga demonyo, ang mga
sanglahon nga mamaayo. Kun si Jesus nagtinguha nga ang
mga milagro para lamang sa yanong pagpahupay sa pagantos, Iya untang giayo ang tanan nga Iyang nasugatan. Pero,
wala Niya kini buhata.
Gikan sa Iyang mga milagro si Nicodemus nakaila nga si
Jesus “gikan sa Dios isip usa ka magtutudlo.” Si Nicodemus
miangkon, “Walay bisan usa ang makahimo [magsige og buhat]
niini nga mga tilimad-on nga Imong nahimo gawas lamang kon
ang Dios maoy anaa kaniya.” Bisan og miila si Nicodemus ni
Jesus isip usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios, wala gihapon
siya makasabut sa mensahe sa Ebanghelyo.
Sa tinuud, si Nicodemus nagsulti nga ang mga Pariseyo
naningkamot sa pagpasabut niining dili-ordinaryong mga
panghitabo og nagpatoo nga ang mga milagro sulagma
lamang, o tingali mga buhat sa kinaiyahan. Pero sa dihang
si Jesus nagpadayon sa pagbuhat niining supernatural nga
mga buhat, ilang nakita nga ang tahas nagkaanam og kalisud.
Ang mga pangatarungan sa mga Pariseyo dili-makapadani. Si
Nicodemus napugus sa paghukum: “Ikaw nagagikan sa Dios
isip usa ka magtutudlo.”
NICODEMUS NAPAKGANG
Si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, “Sa
pagkatinuud, sa pagkatinuud, Ako nag-ingon
kanimo, gawas lamang kon ang usa matawo pagusab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios.”
(Juan 3:3)
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Nahibalo sa tinuud nga motibasyon ni Nicodemus, si
Jesus nipakgang kaniya. Unya, Siya prangkang mihatag sa
Ebanghelyo og ning proklamar nga si Nicodemus dili gayud
makasulud sa gingharian sa Dios gawas kon siya “matawo
pag-usab.” Si Jesus nagsulti sa usa ka tawo nga adunay
matag usa ka relihiyosong kadungganan. Si Nicodemus
nakakuha og dakong pag-uyon gikan sa mga tawo, apan si
Jesus nagpahingangha kaniya sa pag-ingon og dili gayud siya
makaadto sa langit gawas kon siya matawo pag-usab.
Para sa usa nga hilabihan ang dedikasyon aron sa pagpuyo
sa iyang kinabuhi nga takus sa gingharian sa Dios, kini nga
balita usa gayud nga makapakugang.
Hinumdumi ang
prinsipyo: Ang lawasnong pagkatawo usa ka parte sa babag
nga nagbuwag sa tawo gikan sa Dios. Si Nicodemus natawo
buhi lawasnon, pero patay espirituhanon. Siya nakaangkon sa
usa ka lawas nga adunay kinaiyang makasasala ug tawhanong
kalag, pero walay tawhanong espiritu. Ang pagsilot sa orihinal
nga sala ni Adan giimpyut kang Nicodemus pinaagi sa hustisya
sa Dios sa pagkahimugso. Ang tanan niyang relihiyosong mga
dayandayan ug maayong mga buhat dili makaluwas kaniya o
makahatag kaniya og espirituhanong kinabuhi.
Si Jesus wala misulti ni Nicodemus nga ang mga ganghaan
sa langit nagaabri tungud kay siya nakatapok og daghan
kaayong maayong mga buhat, pampublikong mga pag-ampo,
ug mga medalya sa pagtambong sa templo. Kini sa kontraryo!
Si Nicodemus gisultihan nga dili gayud siya makasulud sa
gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab!
Gawas sa Dios ug sa Iyang balaang mga anghel, ang
langit gipuy-an lamang niadtong nakaangkon og kinabuhing
walay-katapusan pinaagi sa pagtoo lamang ni Kristo lamang
ug nakadawat sa pagkamatarong sa Dios. Human nga ang
tawo matawo pag-usab, diha ug diha lamang siya makakita sa
gingharian sa Dios (2 Mga Taga-Corinto 4:18). Si Nicodemus,
bisan pa usa ka hugtanon sa moral ug relihiyosong tawo,
wala makasabut niining espirituwal nga kasayuran. Ang iyang
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reaksiyon maoy nagpabutyag:
Si Nicodemus miingon Kaniya, “Unsaon man sa
usa ka tawo nga matawo kon siya tigulang na? Dili
gayud siya makasulud pag-usab sa tagoangkan sa
iyang inahan ug matawo, pwede ba siya?” (Juan
3:4)
Kini nga bersikulo hingpit nga naghulagway sa pagkabuta
sa espirituhanong kamatuuran sa relihiyosong dili-magtotoo.
Walay tawhanong espiritu, si Nicodemus walay katakus sa
pagsabut sa espirituwal nga panghitabo (1 Mga Taga-Corinto
2:14). Siya nag-asumir nga ang usa kinahanglan matawo
pag-usab sa lawasnon ug siya gusto makahibaw unsaon. Iya
ganing gisugyot, medyo kataw-anan, sa pagsulud-pag-usab sa
tagoangkan.
Si Jesus nakahibalo nga kining tawhana nangita sa
kamatuuran o dili unta siya moanha. Sa pagtabang ni Nicodemus
nga makasabut unsaon pagkatawo pag-usab, si Jesus mihatag
og kalainan sa sinugdanan sa tawhanong kinabuhi sa unang
pagkatawo tali sa sinugdanan sa espirituhanong kinabuhi sa
ikaduhang pagkatawo o pagkatawo-pag-usab.25
TUBIG UG ANG ESPIRITU
Si Jesus mitubag, “Sa pagkatinuud, sa pagkatinuud,
Ako nag-ingon kanimo, gawas kon ang usa
matawo sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulud
sa gingharian sa Dios.” (Juan 3:5, gidugang ang
mga italiko)
Kon “tubig” ang gihisgutan sa Kasulatan, ang uban
25 Thieme, The Origin of Human Life, 30-33.
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maghunahuna dayon og bawtismo. Pero ang tubig adunay
laing pipila ka mga gipasabut. Kon bawtismo sa tubig maoy
gitumong, ang konteksto naghingalan gayud. Apan, niini nga
bersikulo wala gipahayag ang bawtismo.
Ang tubig maoy gigamit nga pasumbingay sa Kasulatan sa
pagpaila:
1. Kaluwasan: “Ho! Ang matag usa nga giuhaw, duul sa
mga tubig” (Isaias 55:1a). Ang makasasala gihulagway
nga giuhaw ug moduul ni Kristo para sa kaluwasan (cf.
Juan 4:14). “Ug tugoti sa pagduul ang usa ka giuhaw;
tugoti ang usa kinsa nga nangandoy mokuha sa tubig sa
kinabuhi nga walay bayad” (Pinadayag 22:17b).
2. Ang Bibliya o ang Pulong sa Dios (Ezequiel 16:9; cf. Mga
Taga-Efeso 5:26). Kon pagagamiton, ang Pulong sa Dios
naghatag og espirituhanong paghinlo nga naghimo sa
pait nga mga kasinatian nga matam-is (Exodo 15:23-25)
ug naghatag sa kapahulayan ug kalagsik (Mga Salmo
23:2).
3. Ang Balaang Espiritu (Isaias 44:3; cf. Juan 7:38b-39a):
“’Gikan sa iyang kinahiladman nga pagkasiya magaagas
ang mga kasapaan sa buhing tubig.’ Pero kini Iyang
gisulti bahin sa Espiritu.”
Sa Juan 3:5, si Jesus migamit sa “tubig” ug “Espiritu” aron
paglarawan sa lawasnong pagkatawo ug espirituhanong
pagkatawo sa tinagsa—ang sinugdan sa tawhanong kinabuhi
ug ang sinugdan sa espirituhanong kinabuhi. “Pagkatawo
sa tubig” mitutuk sa atensiyon ni Nicodemus sa usa sa mga
panghitabo sa proseso sa tawhanong pagkahimugso. Sa
sulud sa tagoangkan ang bata sa tiyan gilibutan sa manipis nga
putus og gipalibutan sa amniotic nga pluwido, likido nga base
sa tubig. Kana sa usa pa o atol sa pagbati, ang amniotic sac
mobusgak ug ang “tubig” mogawas. Isip usa ka maantigo nga
tawo, si Nicodemus makaila unta sa koneksiyon tali sa tubig
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ug sa tawhanong pagkatawo, ang impyutasyon sa kalagnong
kinabuhi ngadto sa biyolohikal nga kinabuhi ug ang sinugdan
sa tawhanong kinabuhi.
Ang katandian tali sa tubig ug Espirituhanong mga
pagkatawo busa nahimong klaro. Sama nga ang usa ka tawo
kinahanglan matawo para makadawat sa tawhanong kinabuhi,
ang tawo usab kinahanglan matawo pag-usab para makadawat
og espirituhanong kinabuhi.
Ang lawasnong pagkatawo
maoy sinugdan sa tawhanong kinabuhi; ang espirituhanong
pagkatawo maoy sinugdan sa espirituhanong kinabuhi.26
“Ang Espiritu” nagpasabut sa Balaang Espiritu. Ang
responsibilidad sa Balaang Espiritu sa dili-magtotoo mao ang
paglihok isip tawhanong espiritu ug paghimo sa Ebanghelyo
nga masabtan. Walay makasabut sa plano sa kaluwasan o
maluwas gawas sa ministeryo sa Balaang Espiritu.27 Ang “Z” nga
dayagram naghulagway unsaon sa Dios nga Balaang Espiritu
mahimong mapasabut ang Ebanghelyo para sa espirituhanong
patay nga dili-magtotoo.

26 Thieme, The Integrity of God, 60-63; The Origin of Human Life.
27 Thieme, Witnessing (1992), 19-22.
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ANG BALAANG ESPIRITU NAGHIMO SA PAGTOO
NGA EPEKTIBO PARA SA KALUWASAN

Pagkatawo-Pagusab: Paghimo
sa Tawhanong
Espiritu

Positibong Kabubut-on
ANG PANGLIHOK SA PAGKATAWO-PAG-USAB

Ang pagkatawo-pag-usab mao ang buhat sa Dios nga
Balaang Espiritu. Sa takna nga ang tawo mitoo ni Kristo,
ang Balaang Espiritu maghimo kaniya og tawhanong espiritu
diin ang Dios nga Amahan mag-impyut og kinabuhing walaykatapusan nga nagaresulta sa espirituhanong kinabuhi. Unsa
ang wala sa lawasnong pagkatawo—ang tawhanong espiritu
ug relasyon uban sa Dios—maangkon pinaagi sa bag-ong
pagkahimugso. Ang magtotoo mahimong trichotomous sama
sa orihinal nga Adan (1 Mga Taga-Tesalonica 5:23). Sa takna
sa pagkatawo-pag-usab, ang magtotoo napuno sa Balaang
Espiritu, nahimutang diha sa fellowship uban sa Dios, ug uban
ang tawhanong espiritu makahimo na karon sa pagkat-on ug
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pagsabut sa espirituhanong panghitabo (Juan 16:13-15).28
“Kadtong natawo sa unud maoy unud [adunay
lawas, gitugyan nga kalag, ug kinaiyang
makasasala], ug kadtong natawo sa [Balaan]
Espiritu maoy [tawhanon] espiritu.” (Juan 3:6)
Ang atong unang pagkatawo naghatag kanato sa lawas
nga unud ug dugo apil na usab ang kalagnong kinabuhi
nga gitugyan sa Dios, pero walay tawhanong espiritu. Apan
para makasulud sa gingharian sa Dios ug makaangkon og
relasyon uban Kaniya hangtod sa hangtod, kita kinahanglan
adunay tawhanong espiritu. Si Nicodemus dili unta matingala
sa pagkahibaw nga ang tawo nagkinahanglan sa ikaduha o
espirituhanong pagkahimugso.
“Ayaw kahibulong nga Ako nagsulti kanimo, ‘Ikaw
kinahanglan matawo pag-usab.’” (Juan 3:7)
Ang mga pulong ni Jesus nga, “Ayaw kahibulong,”
nagbutyag sa reaksyon ni Nicodemus. Siya nahibulong! Si
Jesus pinakatataw nga nagproklamar nga si Nicodemus
kinahanglan nga matawo pag-usab. Bisan pa sa tanan niyang
kahibalo sa Karaang Kasulatan, si Nicodemus hilabihan gayud
ang katingala. Sa ikatulong higayon, gibalik ni Jesus ang
pagkinahanglan sa ikaduhang pagkahimugso, ug mitapos sa
Iyang eksplinasyon uban sa ilustrasyon gikan sa kinaiyahan.
ASA NAGAGIKAN ANG HANGIN?
“Ang hangin naghurus bisan asang dapita kini

28 Thieme, Rebound and Keep Moving!; The Integrity of God, 127-29.
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ganahan ug imong madungog ang tingog niini,
pero wala ka nakahibalo diin dapita kini nagagikan
ug asang dapita kini padulong; nan mao usab ang
matag usa nga natawo sa Espiritu.” (Juan 3:8)
Ang hangin dili makita—ang epekto lamang maoy makita.
Ikaw nahibalo nga ang hangin naghurus tungud kay imong
nabati kini diha sa imong nawong, nakakita sa dagat nga giitsa
sa balud, nakabantay sa mga kahoy nga nabawog, o nakakuha
og abog sa imong mata. Apan, ikaw wala nakahibalo giunsa sa
hangin pag-abut o sa pagpanaw. Mao usab ang espirituhanong
pagkahimugso, dili makita pero bisan pa niana tinuud.
NICODEMUS NALIBOG
Si Nicodemus mitubag ug miingon Kaniya, “Giunsa
sa pagkahitabo kining mga butanga?” (Juan 3:9)
Si Nicodemus nalibog. Bisan pa nga siya naggugul sa mga
tuig sa pagbasa ug pagsag-ulo sa tanan nga mga Karaang
Kasulatan ug sa relihiyosong mga panudlo sa mga rabbis, wala
gayud siya makakuha sa konsepto sa “pagkatawo pag-usab.”
Ang iyang teyolohikal nga pagbansaybansay pinakalukup
gayud nga siya makasaysay sa mga Kasulatan ug makalantugi
sa teyolohikal nga mga pangutana uban sa hingpit nga kahanas.
Apan si Nicodemus nahibulong nga si Jesus nakasabut sa
teyolohikal nga ideya nga diin siya wala gayuy kalibutan. Si
Nicodemus nangutana, “Giunsa sa pagkahitabo kining mga
butanga?”
Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, “Ikaw ba ang
magtutudlo sa Israel, ug wala makasabut niining
mga butanga?” (Juan 3:10)
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Pinaagi sa biaybiay si Jesus mitutuk sa atensyon ni
Nicodemus sa iyang espirituhanong kakulangon. Wala gayud
bisan kas-a sa bisan unsang eksaminasyon, seminar, klasrom,
o bisan pa sa laing panahon nga si Nicodemus nakadawat og
kasayuran susama niini. Ang kurikulum sa mga rabbi wala nagila sa Ebanghelyo. Si Jesus mipadayon:
“Sa pagkatinuud, sa pagkatinuud, Ako nag-ingon
kanimo, kami nagsulti sa among nahibaloan, ug
nagdala og saksi niadtong unsay among nakita; ug
ikaw wala midawat sa among saksi.” (Juan 3:11)
Si Nicodemus nalibog tungud kay ang grasya usa ka langyaw
nga konsepto para kaniya. Ang mga pulong “ikaw kinahanglan
matawo pag-usab” naklaro, pero ang prinsipyo wala. Para sa
tanan niyang relihiyosong nakat-onan si Nicodemus ignorante
sa pagkatawo-pag-usab.
“Kon Ako misulti kanimo og mga kalibutanong mga
butang ug ikaw wala motoo, unsaon man nimo
pagtoo kon Ako mosulti kanimo og langitnong mga
butang?” (Juan 3:12)
Sa Griyego niining bersikuloha, “kon” maoy unang klase
nga kondisyon sa usa ka tigdebati.29 Si Jesus nagaingon, “Kita
mag-asumir sa pagkakaron nga Ako misulti kanimo kabahin
sa tawhanong panghitabo—kabahin sa kalibutanong mga
butang—ug ikaw wala mitoo. Unsaon man nimo pagtoo kon
ako mohatag og espirituhanon o langitnong mga prinsipyo?”

29 Sa Griyego, ang mga kondisyonal nga mga kabihayag gipadayag sa upat ka lainlaing
mga paagi. Kon ang tigdebati migamit sa unang klase nga kondisyon, “kon, ug kini tinuud…”
siya nag-asumir sa kamatuuran sa kondisyon para lang sa katuyoan sa argumento, bisan
pa ang kondisyon pwede mahimong tinuud o dili. Tan-awa Thieme, Rebound and Keep
Moving!, 18.
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KRISTO, ANG TINUUD NGA ISYU
“Ug walay bisan usa nga nakasaka ngadto sa
langit, apan Siya nga mikanaog gikan sa langit,
bisan ang Anak sa Tawo.” (Juan 3:13)
Niadtong panahon nga gisulti ni Jesus kini nga pamahayag,
wala pay myembro sa tawhanong kaliwatan ang nakasulud sa
ikatulong langit, ang puy-anan sa Dios. Bisan og dili na maihap
sa Karaang Kasulatan nga mga katawhan ang naluwas gikan
sa walay-katapusang pagsilot, human namatay sila nagpuyo
sa Paraiso (Lucas 16:19-23).30 Walay makasulud sa langit
hangtod nga si Jesu-Kristo isip Tinugyanang Tawo mabanhaw,
misaka, ug gidawat sa Amahan. Si Kristo maoy unang tawo
nga nakasulud sa langit isip “unang mga bunga” (1 Mga TagaCorinto 15:20-23). Si Kristo nabanhaw para ang tanang mga
magtotoo mosunud Kaniya sa pagkabanhaw, makaangkon og
kadaugan batok sa kamatayon.31
“Anak sa Tawo” ang titulo ni Kristo nga nagpatigbabaw sa
Iyang pagkatawo. Si Jesus talagsaon sa tanang mga myembro
sa katawhan tungud kay Siya usab ang dili-mokunhod nga
pagka Dios. Samtang Siya hingpit nga Dios, sama sa Amahan
ug sa Balaang Espiritu, Siya tinuud nga tawo nahiusa uban
sa dili-mokunhod nga pagka Dios sa usa ka persona sa
kahangturan.32 Diha sa presentasyon sa Ebanghelyo, ang

30 Paraiso o sabakan ni Abraham mao ang lugar sa nibiya na nga mga kalag sa mga magtotoo kinsa namatay una pa sa pagkabanhaw ni Kristo (Lucas 23:39-43; Mga Taga-Efeso
4:8-10). Ang Paraiso gibalhin sa langit pagkahuman sa pagkabanhaw ni Kristo. Tan-awa
Thieme, Victorious Proclamation (2002), 20
31 Thieme, Victory over Death.
32 Ang hypostatic union mao ang panagtipon sa duha ka kinaiyahan, balaanon ug
tawhanon, sa persona ni Jesu-Kristo. Kini nga mga kinaiyahan dili-mabulag nga pagkahiusa
nga walay pagkawala o sagul nga laing kaugalingon, walay pagkawala o pagbalhin og
mga kinaiya o mga hiyas, ang union isip personal ug walay katapusan. Si Jesu-Kristo dilimokunhod nga pagka Dios ug tinuud nga tawo sa usa ka persona sa kahangturan (Mga
Taga-Filipos 2:5-11).
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talagsaon nga persona ni Jesu-Kristo maoy kanunay nga isyu.
Kon si Nicodemus nakaila kinsa ang iyang gikasulti, siya motoo
dili lamang sa mga pulong ni Jesus, apan modawat usab sa
Iyang makaluwas nga buhat.
UNSAON PAGKATAWO-PAG-USAB
“Ug sama sa pag-alsa pataas ni Moses sa
serpente didto sa kamingawan, bisan ingon niana
kinahanglan nga ang Anak sa Tawo pagaalsahon
usab pataas; nga kinsa kadtong motoo Kaniya
makaangkon sa kinabuhing walay-katapusan.
Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga
Siya mihatag sa Iyang bugtong gipanamkon nga
[talagsaong pagkatawo] Anak, nga ang si bisan
kinsa nga mitoo diha Kaniya dili gayud malaglag,
apan adunay kinabuhing walay-katapusan.” (Juan
3:14-16)
Si Jesus mibase sa Iyang katapusang eksplinasyon sa
Kasulatan nga kabisado ni Nicodemus. Aron mahimong
Pariseyo, si Nicodemus kinahanglan gayud magsag-ulo sa
Torah, ang unang lima ka mga libro sa Karaang Kasulatan, ug
mokuha sa usa ka makuting eksaminasyon. Siya kabisado sa
mga kalihukan nga gisaysay sa Numeros 21.33 Sa bersikulo 14
si Jesus mipahinumdum ni Nicodemus adtong mga kalihukan,
naghimo kaniya nga makaila sa prinsipyo sa pagkatawo-pagusab. Ang katandian sa bronse nga serpente maoy pasidaan

33 Adtong panahon nga ang mga Israelites mireklamo batok sa plano ug probisyon sa
Dios, sila gidisiplina sa Dios pinaagi sa pagpadala og mala nga mga serpente diha kanila.
Daghan ang nangamatay. Sa pag-ila sa mga tawo sa ilang sala, ang Dios misugo ni Moses
sa pag-isa og tukon nga adunay bronse nga serpente niini. Sa higayon nga ang tawong
napaakan motan-aw sa bronse nga serpente, usa ka ekspresyon sa pagtoo, sila mabuhi ug
dili mamatay (Numeros 21:4-9).
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sa paglansang sa krus. Ang serpente nga “gialsa pataas” sa
tukon adunay katandian sa pag-alsa pataas ni Kristo didto sa
krus.
Bersikulo 15 mipatin-aw nga si Jesu-Kristo gialsa sa krus
para kita makaangkon og kinabuhing walay-katapusan. “Bisan
kinsa” nagpasabut sa kinsa kadto nga myembro sa katawhan—
relihiyoso, dili-relihiyoso, walay-rilihiyon, talahuron, daotan,
malaw-ay—kinsa kadto. Si Nicodemus, o kinsa kadtong
makadungog o makabasa sa Kasulatan, gimandoan unsaon
pagkatawo pag-usab: Too ni Ginoong Jesu-Kristo. Ang pagtoo
walay-merito, walay mga pagbuhat o tawhanong merito. Ang
bili sa pagtoo anaa sa iyang hingtungdan. Para sa kaluwasan,
ang hingtungdan sa pagtoo mao ang walay-sala nga si Ginoong
Jesu-Kristo.
Sa katapusan, si Nicodemus mitoo ni Jesu-Kristo nga iyang
Manluluwas ug siya nahimong usa sa Iyang sumusunud.
Ang sunud nga paghisgot sa Bibliya ni Nicodemus mao ang
pagkahuman na sa paglansang. Siya ug lain pang Pariseyo,
si Joseph nga taga-Arimathea, nagsilbi isip duha ka mga
tagdayong sa lungon sa atong Ginoo.

ANG DILI-MADAWAT NGA PAGKAMATARONG
SA TAWO NASULBAD PINAAGI SA
IMPYUTASYON UG HUSTIPIKASYON
Ang dili-madawat nga pagkamatarong sa tawo maoy sunud
nga tisa sa babag tali sa tawo ug sa Dios. Ang dili-madawat
nga pagkamatarong usa ka panandi nga pagkamatarong nga
misabong sa naandan nga tawhanong mga pamatasan ug mga
pagkamaayo batok sa usag usa. Maayo kaayo ang ubang
mga tawo, sa inato nga pagkasulti; sila maligdong, halangdon,
ug talahuron. Anaa silay maayo kaayong pagtamud sa
responsibilidad, respeto para sa praybasi ug butang sa uban,
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ug tinuuray nga nagpakabana sa ilang mga isig kaingon. Sila
nagkinabuhi sa mga prinsipyo sa katukuran ug maalamon sa
kinabuhi.34 Ngano man nga sila murag maayo? Kon itandi sa
laog, iresponsable, makauulaw, ug daotan nga mga tawo, sila
dalaygon. Pinasubay sa tawhanong mga sukdanan sa dilimadawat nga pagkamatarong, ang usa ka grupo ‘maayo’ ug
ang usa ka grupo ‘daotan.’ Sa laktud nga pagkasulti, ang mga
dili-magtotoo nahulog niining duha ka mga kategoriya.
Ang relihiyoso, talahuron, matarong sa kaugalingon nga
dili-magtotoo sama ni Nicodemus pwede nga respetado
nga myembro sa katilingban kinsa panagsa ra makit-an nga
makahimo og sayup o dayag nga makasala. Siya buutan,
manggiloy-on, manggihunahunaon, ug mitampo sa takus nga
mga katuyoan. Intawon, ang talahuron nga dili-magtotoo
nagsalig ra sa iyang dili-madawat nga pagkamatarong para
mahimuut ang Dios ug makakuha sa iyang agianan ngadto sa
langit. Dili siya makahunahuna nga kinahanglan niya si JesuKristo isip puli para sa iyang mga sala tungud kay siya nagtoo
nga siya maayong tawo.
Unya, adunay dayag kaayo nga makasasala, daotan nga dilimagtotoo. Siya siguro kiatan o walay-pamatasan. Tingali siya
usa ka tigkunsabo, bakakon, abandonado, palahubog, adik-adik
o kriminal. Ang kalahian tali sa talahuron o daotan nga mga dilimagtotoo mao nga ang mga sala sa daotan nga tawo bantang
kaayo, samtang ang usa nga matarong sa kaugalingon nagtago
sa ilang mga sala likod sa portada sa pagkatalahuron. Apan sa
tawhanong mga sukdanan sa pagtandi, ang talahuron nga dilimagtotoo mas maayo pa kaysa daotan nga dili-magtotoo.
Pero itandi kining moral nga sistema sa paggrado batok sa
perpekto nga mga sukdanan sa Dios. Samtang ang maayo nga
dili-magtotoo adunay hamiling mga kalidad, siya sa gihapon
34 Ang mga balaod sa balaanong katukuran maoy mga prinsipyo nga gimando sa Dios
para sa proteksyon, hapsay nga paglihok, kalungtaran, ug panalangin sa katawhan, maski
luwas or dili-luwas. Tan-awa Thieme, Freedom through Military Victory (2003).
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gihukman na sukad sa pagkahimugso ug nagbuhat og personal
nga mga sala. Walay tawhanong pagkamatarong gayud ang
nakatagbo sa panginahanglanon sa Dios. Ang dili-madawat
nga pagkamatarong sa dili-magtotoo dili gayud makatandi sa
perpekto o absoluto nga pagkamatarong sa Dios.
Dia ra ang opinyon sa Dios kanato:
Kay ang tanan nakasala ug wala nakaabut sa
himaya [esensya] sa Dios. (Mga Taga-Roma 3:23)
Sa tinuud, wala gayuy matarong nga tawo sa
kalibutan nga padayon nga naghimo og maayo ug
wala makasala. (Ecclesiastes 7:20)
Kay kini nahisulat,
“WALA GAYUY MATARONG, WALA BISAN USA.”
(Mga Taga-Roma 3:10)
Kay ang tanan kanato nahimong maingon sa usa
nga mahugaw,
Ug ang tanan nga atong matarong nga mga
binuhatan sama sa usa ka mahugaw nga saput.
		(Isaias 64:6a).

Ang Kalibog sa Maayong mga Buhat
Ang maayong mga buhat sa katawhan, ang dili-madawat
nga pagkamatarong sa Isaias 64:6, nagporma sa pinaka
malimbongon nga tisa sa babag. Ang maayong mga buhat
kasagaran padulong sa parehong legalismo ug pasantosantong
mga ilusyon nga diha ni Nicodemus mahitungud sa iyang
kaugalingon. Ang uban niini naglakip sa: “Ako moadto sa langit
tungud kay ako takus nga moadto sa langit.” “Ako moadto sa
langit tungud kay ako nagpuyo sa maayong kinabuhi.” “Ako
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moadto sa langit tungud kay ako nagpakarelihiyoso.” Apan ang
tanang maayong mga buhat sa kalibutan modugang lamang
sa dili-madawat nga pagkamatarong. Ang perpekto nga
pakamatarong sa Dios wala gayuy labut sa dili-madawat nga
pagkamatarong sa tawo. Ang paagi lamang para sa tawo aron
makaangkon og relasyon uban sa Dios mao ang paghuput og
pagkamatarong pareho sa pagkamatarong sa Dios.
Ayaw ilara ang imong kaugalingon; ang rilihiyon ug moralidad
naghatag og bakak nga mga paglaum para sa pagkamatarong.
Si Jesus miingon, “Gawas kon ang imong pagkamatarong
makalabaw sa anang mga eskribo ug mga Pariseyo, dili gayud
ikaw makasulud sa gingharian sa langit” (Mateo 5:20b). Sa
laing pagkasulti, walay bisan usa ang may igong kamaayo para
makasulud sa langit. Unsaon man para kining tisa sa babag
matangtang? Ang dili-madawat nga pagkamatarong sa tawo
mawagtang pinaagi sa impyutasyon ug hustipikasyon.

Impyutasyon sa Pagkamatarong sa Dios
ANG ABUT NGA BAHIN SA BASAHON SA PANGUWENTA
Ang usa ka agi sa bolpen makausab sa utang ngadto sa
abut, apan ang pag-usab sa atong utang sa dili-pagkamatarong
ngadto sa abut sa pagkamatarong sa Dios maoy usa ka butang
nga ang Dios lamang ang makahimo.
Siya [Dios nga Amahan] mihimo Kaniya [JesuKristo] kinsa nasayud nga walay sala aron
mahimong sala para sa atong katungud, aron kita
basin ra mamahimong pagkamatarong sa Dios
diha Kaniya [Jesu-Kristo]. (2 Mga Taga-Corinto
5:21)
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Sa dihang si Kristo nagbitay sa krus, giimpyut sa Dios
ang tanang mga sala sa tibuuk katawhan ngadto Kaniya ug
gihukman sila. Kadtong bayad sa sala mitangtang sa unang tisa
sa babag. Gidawat sa Dios si Kristo isip puli para kanato tungud
kay Siya Mismo walay-sala ug, busa, talagsaong may kasarang
isip atong puli. Siya midala diha sa Iyang kaugalingong lawas
didto sa krus sa matag sala nga atong nahimo o mahimo pa—
kaniadto, karon, ug sa umaabut (1 Timoteo 4:10; 1 Pedro 2:24).
Ang atong mga sala gikarga ngadto ni Kristo, dili ngari
kanato. Apan hangtod nga kita modawat sa Iyang sakripisyo
pinaagi sa pagtoo lamang ni Kristo lamang (Mga Taga-Efeso
2:8-9), kita nagbaton sa atong kaugalingong dili-madawat nga
pagkamatarong. Kita anaa sa utang nga bahin sa balanse
tungud kay ang atong pagkamatarong dili igo. Para makadawat
sa pagkamatarong sa Dios kita kinahanglan nga motoo ni
Ginoong Jesu-Kristo (Mga Taga-Roma 3:22). Sa takna nga kita
motoo ni Kristo, ang Iyang pagkamatarong gidugang isip abut
sa atong listahan sa kwentada.
Apan sa usa nga wala mobuhat, apan mitoo
diha Kaniya kinsa nagpahitarong sa masupakon
sa Dios, ang iyang pagtoo maihap [logizomai,
“giimpyut”] isip pagkamatarong. (Mga Taga-Roma
4:5)
Ang Griyego nga pulong logizomai nagpasabut og pagimpyut o pagdugang isip abut ang usa ka butang ngadto sa
listahan sa kwentada sa usa ka tawo. Ang impyutasyon maoy
usa ka karaang panguwenta nga termino nga nagpasabut
“pagbutang sa abut nga bahin sa basahon sa panguwenta.”
Ang pagtagbaw mitangtang kanato pagawas sa ‘pula,’ samtang
ang impyutasyon mibutang kanato ‘diha sa itum.’ Kita walay
katakus o angayan sa kaluwasan. Kita dili makabuhat para
sa kaluwasan. Ang buhat ni Kristo sa krus mitangtang gikan
sa atong listahan sa kwentada sa atong dili-madawat nga
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pagkamatarong ug midugang isip abut sa atong listahan sa
kwentada ang Iyang perpekto nga pagkamatarong.
Apan pinaagi sa Iyang gihimo ikaw anaa ni Kristo
Jesus, nga nahimo para kanato nga kaalam gikan
sa Dios, ug pagkamatarong ug sangtipikasyon, ug
katubsanan. (1 Mga Taga-Corinto 1:30, ang mga
italiko gidugang)
ANG KAWANG NGA PAGGUKOD
SA PAGKAMATARONG
Unsa naman ang atong ikasulti? Nga ang mga
Hentil, nga wala naggukod sa [dili-madawat nga]
pagkamatarong, nakaangkon sa pagkamatarong,
bisan pa ang pagkamatarong nga pinaagi sa
pagtoo. (Mga Taga-Roma 9:30)
Dili maihap nga mga Hentil ang nangaluwas sa parehong
Karaan ug Bag-ong Kasulatan nga panahon. Usa ka kalainan
sa daghang relihiyosong mga Hudiyo nga masalaypong misalig
sa pagbaton sa Balaod ni Moses o sa ilang kaugalingong
pagkamatarong para sa kaluwasan. Dili igsapayan og unsa ka
diboto ug masulundon sa balaod, sila sa gihapon nakapanagiya lamang og dili-madawat nga pagkamatarong. Daghang
mga Hentil, nga ignorante sa Balaod, “wala naggukod sa [dilimadawat nga] pagkamatarong” susama niining relihiyosong
mga Hudiyo, apan sila nakaangkon sa pagkamatarong sa
Dios. Giunsa man? Sila “nakaangkon . . . pagkamatarong nga
pinaagi sa pagtoo” pinaagi sa pagtoo diha sa Ginoo susama
sa gihimo sa unang Hudiyo, si Abraham (Genesis 15:6). Sa
takna sa pagtoo ni Kristo, ang pagkamatarong sa Dios giimpyut
kanila.
Sa kalainan, ang legalistang mga Hudiyo mipadayon sa
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pagtrabaho, panglimbasog, pagpakigbisog, bisan pa niana ang
tanan gayud nilang nakab-ot para sa ilang mga paningkamut
mao ang dili-madawat nga pagkamatarong. Ang kadak-on sa
kakugi niini nga mga Hudiyo sa pagbuhat aron makaangkon
sa pagkamatarong, mao usab ang gilagmon sa utang nga
ilang naabtan. Naulipon sa legalismo, wala sila nakakab-ot
sa pagkamatarong sa Dios (Mga Taga-Roma 4:4). Wala sila
nakasabut sa grasya, nga ang pagkamatarong sa Dios usa ka
libreng gasa nga gibase sa pagtoo.
Apan ang Israel, nagsunud sa balaod sa
pagkamatarong,
wala makasunud sa maong
balaod. Ngano man? Tungud kay sila wala
magsunud niini pinaagi sa pagtoo, apan sama
hinoon maingon nga pinaagi sa mga buhat. Sila
nangadagma diha sa batong makadagma. (Mga
Taga-Roma 9:31-32)
“Ang balaod sa pagkamatarong” mao ang perpektong
pagkamatarong nga nakuha pinaagi sa pagtoo ni Kristo. Daghan
didto sa Israel wala makaangkon sa perpektong pagkamatarong
tungud kay wala nila kini pangitaa pinaagi sa pagtoo; sila
wala mitoo diha sa Ginoo. Nagtinguha sa pagmerito sa ilang
kaluwasan, sila nangadagma diha sa batong makadagma—
ang Manluluwas, si Ginoong Jesu-Kristo.

Hustipikasyon Pinaagi sa Pagtoo Lamang
Samtang ang impyutasyon midugang isip abut sa atong
listahan sa kwentada sa perpektong pagkamatarong sa
Dios, ang hustipikasyon nagpahayag kanato forensically nga
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matarong.35 Ang hustipikasyon maoy lain nga pagpadayag
sa grasya sa Dios. Nagabase sa Iyang pagkamatarong nga
giimpyut ngadto sa magtotoo, ang hustisya sa Dios nagdeklara
sa dili-takus nga makasasala nga nahitarong o nadawat
diha Kaniya. Ang Griyegong pulong (dikaioo), usa ka sagad
nga Hellenistic nga balaodnong termino, nagpasabut og
pagpahitarong, paghimatuud, o pagdeklara nga matarong. Ang
Dios gawasnon sa pagdeklara sa magtotoo nga matarong tungud
kay kanang tawhana karon nakahuput sa pagkamatarong sa
Dios. Aron mahitarong nagpasabut og paghuput sa perpektong
pagkamatarong sa Dios. Kini wala nagpasabut “nga daw ako
wala makasala!”
Bisan pa gayud nakahibalo nga ang usa ka tawo
wala nahitarong [dikaioo] pinaagi sa mga buhat
sa Balaod apan pinaagi sa pagtoo diha ni Kristo
Jesus, hasta kita mitoo diha ni Kristo Jesus, basin
ra nga kita mahitarong pinaagi sa pagtoo diha ni
Kristo, ug dili pinaagi sa mga buhat sa Balaod;
sanglit ang pinaagi sa mga buhat sa Balaod wala
gayuy unud nga mahitarong. (Mga Taga-Galacia
2:16)
Pagpahitarong [dikaioo] isip usa ka gasa sa Iyang
grasya pinaagi sa katubsanan nga anaa ni Kristo
Jesus. (Mga Taga-Roma 3:24)
Tan-awa og giunsa kita sa pagpahitarong diha sa mga mata
sa Dios. Kini ba pinaagi sa pagka ‘maayo’ o talahuron? Dili
gayud! Ang hustipikasyon moabut lamang pinaagi sa pagsalig

35 Ang hustipikasyon dili usa ka eksperensiyal nga buhat, apan usa ka legal o forensic
nga buhat nga nahitabo atubangan sa lingkuranan sa hustisya sa Dios. Ang hustipikasyon
maoy usa ka legal nga posisyon imbis nga usa ka eksperensiyal nga kondisyon sa
pagkaperpekto.
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sa grasya sa Dios. Ang grasya makita gikan sa sinugdan
og hangtod sa katapusan sa tibuuk nga plano sa Dios. Ang
grasya mao ang paagi nga Siya mihatag og hustipikasyon
nga dili gayud kita makakuha o angayan. Ang perpketo nga
pagkamatarong dili usa ka ilhanan sa merito nga gihatag para
sa tawhanong kalampusan, apan usa ka grasyahanong gasa
nga libreng gihatag sa kaluwasan ngadto sa usa ka dili-takus
nga makasasala.
Bisan gani ang pagkamatarong sa Dios pinaagi
sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo para niadtong tanan
nga mitoo; kay wala na may kalainan. (Mga TagaRoma 3:22)
Ang pamulong nga “pagkamatarong sa Dios” nagpasabut
sa perpekto nga pagkamatarong. Unsaon nimo pagdawat sa
pagkamatarong sa Dios? Pinaagi sa pagtoo, dili pinaagi sa
pagsunud sa Balaod: “Bisan gani ang pagkamatarong sa Dios
pinaagi sa pagtoo lamang ni Jesu-Kristo lamang.” Sa higayon
sa kaluwasan, ang pagkamatarong ni Kristo maoy giimpyut
ngadto sa magtotoo.
Kini nga pagkamatarong mapuslan sa tanan tungud kay si
Kristo nagpakamatay para sa tanan. Si Kristo gihukman para
sa sala didto sa krus. Siya mipas-an sa mga sala sa matag tawo
kinsa nabuhi o mabuhi pa—walay-kinutubang panghimayad.
Bisan kon ikaw talahuron o daotan, malimdanon sa Dios o
relihiyoso, sa panan-aw sa Dios “kitang tanan nakasala” (Mga
Taga-Roma 3:23). Busa, kitang tanan angay luwason (1
Timoteo 4:10). Kinsa ang makadawat sa pagkamatarong sa
Dios? Tanan nga mitoo!
Para sa demonstrasyon, Ako nag-ingon, sa Iyang
pagkamatarong sa karon nga panahon, nga Siya
tingali makiangayon ug ang tigmatarong sa usa

ANG BABAG

37

nga kinsa adunay pagtoo ni Jesus. (Mga TagaRoma 3:26)
Ang hustipikasyon ning epekto na sukad sa pagkalaglag ni
Adan. Si Abraham maoy ehemplo sa Karaang Kasulatan. Siya
nahitarong pinaagi sa pagtoo lamang. Sa paghimo niini nga
punto, si Pablo migamit sa binatid nga paagi sa usa ka tigdebati
og sa makadiyut nag-asumir nga si Abraham gihitarong pinaagi
sa iyang kaugalingon nga maayong mga buhat, bisan pa og
siya wala.
Unsa man ang atong masulti nga si Abraham,
atong gigikanan pinasikad sa unud, adunay nakitan? Kay kon si Abraham nahitarong pinaagi sa
mga buhat [maayong mga buhat], siya adunay usa
ka butang nga ipasigarbo; pero dili atubangan sa
Dios. (Mga Taga-Roma 4:1-2)
Kon si Abraham nahitarong pinaagi sa mga buhat o maayong
mga buhat, siya makapasigarbo, pero dili ngadto sa Dios.
Asa man ang pagpasigarbo? Kini walay labot.
Pinaagi sa unsa nga balaod? Sa mga buhat?
Dili, apan pinaagi sa balaod sa pagtoo. Kay kita
nagpamatuud nga ang tawo nahitarong pinaagi sa
pagtoo dili lakip gikan sa mga buhat sa Balaod.
(Mga Taga-Roma 3:27-28)
Kon si Kristo ang mihimo sa tanang buhat sa paghatag sa
atong pinakabantugang kaluwasan, unsaon man ni Abraham
sa pagpasigarbo?
Unsa may mahitabo sa tawhanong
kalampusan? Unsa may mahitabo sa maayong mga buhat
para sa kaluwasan? Kini walay labot! Ang paagi sa kaluwasan
nagpabiling pareho sa tibuuk kasaysayan sa katawhan, sa wala
pa ug human sa krus.
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Kay unsa man ang gisulti sa Kasulatan? “UG SI
ABRAHAM MITOO SA DIOS [pagtoo sa Ginoo—
Genesis 15:6], UG KINI GIIHAP NGADTO KANIYA
[giimpyut o gihimong abut sa iyang listahan sa
kwentada] ISIP PAGKAMATARONG.” (Mga TagaRoma 4:3)
Ang pagkamatarong sa Dios gihimong abut sa listahan sa
kwentada ni Abraham pinaagi sa pagtoo diha sa Ginoo. Apan
unsa man ang kadtong mga tawo nga naningkamut makahimo
og igong maayong mga buhat para makaadto sa langit?
Karon sa tawo nga nagbuhat [para sa iyang
kaluwasan], ang iyang kinitaan wala ihapa [gihimong
abut] isip usa ka pabor [grasya], apan isip unsay
maoy husto [pagsilot]. (Mga Taga-Roma 4:4)
Bisan og sila nagbuhat sa pag-angkon og pag-uyon sa Dios
para sa kaluwasan, sila nagpabilin nga anaa gihapon sa
pagkautangan. Kini maoy usa ka tawhanong imposibli gayud
nga makalingkawas sa walay-katapusang pagsilot gawas
lamang sa grasya sa Dios.
Apan sa tawo nga dili mobuhat [para sa iyang
kaluwasan], pero mitoo Kaniya nga naghitarong
sa masupakon sa Dios, ang iyang pagtoo maihap
[gihimong abut] isip pagkamatarong. (Mga TagaRoma 4:5)
Ang impyutasyon lamang sa pagkamatarong nagresulta sa
paghimatuud para sa kinsa nga mitoo ni Kristo ug nagwagtang
sa babag sa dili-madawat nga pagkamatarong.
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ANG KARAKTER SA DIOS NATAGBAW
Kon ang Bibliya mohisgut sa himaya sa Dios, kini maoy usa ka
paghulagway sa Iyang kinaiya o esensya—kini nga kombinasyon
sa mga kinaiyahan nagpaila sa usa ka tawo. Ang matag
myembro sa Trinidad, ang Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu,
naghuput sa eksaktong parehong mga kinaiyahan—labawng
kamandoan, perpekto nga pagkamatarong, hustisya, gugma,
kinabuhing walay-katapusan, omniscience, omnipresence,
omnipotence, pagkawalay-kausaban, ug pagkamatinudanon.36 Kining tanan nga mga kinaiyahan mga absoluto. Ang
esensya sa Dios perpekto ug dili-mokompromiso. Busa, ang
Dios dili makapapas sa atong mga sala gawas kon ang Iyang
pagkamatarong ug hustisya mao ang unang matagbaw. Bisan
unsang ubus pa niini makabsan sa Iyang himaya.
Kay ang tanan nakasala ug wala nakaabut sa
himaya sa Dios. (Mga Taga-Roma 3:23)
Ang sala usa ka pagpasipala, usa ka kalapasan ug insulto
sa perpekto nga pagkabalaan o integridad sa Dios, Iyang
pagkamatarong ug hustisya. Kay kitang tanan nakasala man,
kitang tanan dili-madawat sa Dios (Isaias 64:6; Mga Taga-Roma
8:8). Siya yano nga wala gayuy kalabutan sa bisan unsang sala
o dili-pagkamatarong. Ang pagkamatarong sa Dios nagbungat
sa pagsilot sa makasasalang tawo. Unsay mabungat sa
pagkamatarong sa Dios, ang hustiya sa Dios ang magbuhat; ang
sala kinahanglang pagahukman. Ang mga panalangin sa Dios sa
kaluwasan ug ang Kristohanong kinabuhi dili makabubu ngadto
sa grace pipeline sa tawo hangtod nga ang pagkamatarong ug

36 Thieme, The Trinity, 5-15; The Integrity of God, Pakapin sa Basahon A.
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hustisya sa Dios unang matagbaw.37
Unsaon man sa Dios nga Amahan
sa pagluwas sa mga makasasala
nga dili makompromiso ang Iyang
kinaiya? Unsaon man sa Iyang
pagkamatarong ug hustisya nga
matagbaw?
Sa milabay nga eternidad,
ang Dios mihimo sa labing dako
nga desisyon sa pag-atiman
sa makasasala nga tawo diha
sa grasya—ang perpekto nga
ekspresyon sa gugma ug integridad
sa Dios. Ang Dios nga Amahan
mihatag og plano diin ang tawo
makaangkon og relasyon uban
Kaniya hangtod sa kahangturan
nga dili makompromiso ang Iyang
kinaiya. Ang Dios mipakita sa Iyang
gugma para sa tanang katawhan
ANG GRACE PIPELINE
sa diha nga ang Dios nga Anak, Jesu-Kristo, nahimong atong
puli ug gihukman sa krus para sa mga sala sa kalibutan. Siya
andam nga mipuli sa atong lugar ug mibayad sa silot para sa
atong mga sala. Isip walay-sala nga tawo, ang Anak mitagbaw
sa mga tawag sa pagkamatarong ug hustisya sa Dios nga
Amahan. Tungud kay ang pagkamatarong ug hustisya sa
Dios natagbaw pinaagi sa buhat sa Iyang Anak didto sa krus,
ang Dios perpekto nga matarong sa pagpasaylo kanato. Sa
dihang natagbaw ang kinaiya sa Dios, kini posibli na para sa
mga panalangin sa kaluwasan ug ang Kristohanong kinabuhi
sa pag-agi sa grace pipeline ngadto kanato.
37 Ang grace pipeline maoy usa ka mapasumbingayon nga termino nga naghulagway
sa pag-agas sa mga panalangin gikan sa hustisya sa Dios ngadto sa Iyang giimpyut nga
pagkamatarong sa matag magtoo sa Kapanahonan sa Simbahan.
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Pagtagbaw
Ang buhat ni Kristo nga nagpatagbaw sa integridad sa
Amahan maoy gitawag og pagtagbaw—ang sa Dios nga bahin
sa krus.
Kinsa nga ang Dios gipadayag sa publiko [JesuKristo] isip usa ka pagtagbaw diha sa Iyang
dugo pinaagi sa pagtoo. Kini pagpakita sa Iyang
pagkamatarong, tungud sa pag-antos sa Dios
Iyang gilabyan ang mga sala nga sa kaniadto pa
nahimo. (Mga Taga-Roma 3:25)
Ang pagtagbaw maoy Griyego nga pulong (hilasterion), gihubad
usab nga “lingkuranan sa kalooy” sa Mga Hebreohanon 9:5 diin
kini nagpasabut “takub” o “lugar sa takubanan.” Ang lingkuranan
sa kalooy maoy takub nga gibutang ibabaw sa arka sa kasabutan
diha sa Balaan sa mga Balaan diha sa Tabernakulo sa Israel.
Ang arka, kaban nga hinimo sa akasya nga kahoy ug gitaklapan

ANG ARKA SA KASABUTAN

42

ANG BABAG

sa bulawan, naghulagway sa talagsaon nga pagkatawo ni Kristo.
Ang kahoy nagsaysay sa Iyang pagkatawo, ang bulawan sa
Iyang pagka Dios. Kini nga kaban nagsulud sa mga talaan sa
Balaod ni Moses, ang sungkod ni Aaron nga nanalingsing, ug
ang kulon (urna) sa manna—tanan ning simbolo sa lainlaing
mga aspeto sa sala sa Israel sa pagsalikway sa grasyahanong
mga probisyon sa Dios para sa nasud.
Ang lingkuranan sa kalooy nga hamiling bulawan nagtakub
sa mga ilhanan sa sala. Nag-atubang sa usag-usa sa pikas
og pikas nga bahin sa lingkuranan sa kalooy mao ang duha ka
mga kerubin—ang usa nagrepresentar sa pagkamatarong ug
ang usa, hustisya. Sa pagtan-aw nila ubus sa lingkuranan sa
kalooy, ang mga kerubin wala nakakita sa pagkamakasasala
sa tawo nga girepresentar sa mga sulud sa kaban, apan ang
panghimayad nga dugo sa mananap nga gisakripisyo og
gisablig ibabaw sa bulawan nga takub.
Kada usa ka tuig sa Adlaw sa Panghimayad (Yom Kippur),
ang kinatas-ang pari mosakripisyo una og laking baka ug dayon
usa ka kanding. Siya mag-inusarang moadto sa Pinakabalaang
Alampoanan nga nagdala sa dugo sa laking baka sa paghimo
og panghimayad para sa iyang kaugalingong mga sala pinaagi
sa pagsablig sa dugo ibabaw sa lingkuranan sa kalooy. Siya
dayon mobalik uban ang dugo sa gisakripisyo nga kanding sa
paghimo og panghimayad para sa mga sala sa mga katawhan
(Levitico 16:14-17). Ang pagkamatarong ug hustisya sa Dios
nagtan-aw paubus niining dugo nga nagtabon sa lingkuran sa
kalooy ug natagbaw pinaagi sa seremonyas. Kini nga ritwal
nagtimaan nang daan ug nagrepresentar sa “Kordero sa Dios”
(Juan 1:29) nga gisakripisyo didto sa krus, ang lugar diin ang
pagkamatarong ug hustisya sa Dios sa tinuud natagbaw.38
Sama nga ang mga sakripisyo sa mananap naglarawan sa
umaabut nga sakripisyo ni Kristo, mao usab ang termino nga

38 Thieme, The Blood of Christ, 19-20, 36-37.
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“dugo” (Mga Taga-Roma 3:25) mapasumbingayong nagpasabut
sa Iyang espirituhanong kamatayon—Iyang pagtagbaw nga
buhat. Kanus-a diin ang perpekto nga Dios-tawo mibayad sa
silot para sa tanang mga sala sa katawhan didto sa krus, ang
pagkamatarong ug hustisya sa Dios nga Amahan natagbaw. Si
Kristo gipadayag sa publiko didto sa krus isip atong lingkuranan
sa kalooy. Ang Iyang mapulihon nga espirituhanong kamatayon
nagbayad para o “nagtakub” permanente sa atong mga sala
isip gihulagway pinaagi sa dugo sa lingkuranan sa kalooy diha
sa Balaan sa mga Balaan (Mga Hebreohanon 9:12-14; 10:4).
Ang Dios natagbaw pinaagi sa buhat ni Kristo didto sa
krus ug ang sala wala na gayud nakahatag og balda sa Iyang
relasyon sa katawhan. Kon ang buhat ni Kristo didto sa krus
maoy tanan nga kinahanglan para matagbaw ang Amahan,
unsaon man sa bisan kinsa nga magdahum aron sa pagdugang
sa ilang kaugalingong mga buhat? Ang buhat sa kaluwasan
nakompleto na (Juan 19:30; Mga Hebreohanon 9:12). Ang Dios
sa makausa ug para sa tanan natagbaw tungud sa sakriprisyo
ni Kristo.

POSISYON NI ADAN NASULBAD
PINAAGI SA POSISYON DIHA NI KRISTO
Ang katapusan nga balda sa babag tali sa tawo ug sa Dios
mao ang atong posisyon diha ni Adan. Ang unang tawo mao
ang representante nga pangulo sa katawhan. Sa ato nang
nakita, ang tanan nga kaliwatan ni Adan mibarog o nalaglag
uban kaniya ug diha kaniya. Pinaagi sa iyang kinabubut-ong
pagsupak, ang sala ug espirituhanong kamatayon miabut
diha sa tibuuk katawhan; “diha ni Adan ang tanan namatay”
(1 Mga Taga-Corinto 15:22). Isip resulta kita “nahilayo gikan
sa kinabuhi sa Dios” (Mga Taga-Efeso 4:18, KJV). Natawo
“diha ni Adan,” ang mga limitasyon sa atong hamubo nga mga
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kinabuhi nagdala og usa ka babag sa bisan unsang relasyon
uban sa walay-katapusang Dios. Ang atong posisyon ni Adan
nagkinahanglan og pagsilot ug kamatayon.
Aron sa pagpuyo uban ang Dios hangtod sa kahangturan, kita
kinahanglan maghuput sa Iyang perpekto nga pagkamatarong
ug Iyang kinabuhing walay-katapusan. Ang bag-o nga posisyon
lamang diha ni Kristo ang makagarantiya og hustipikasyon
ug kinabuhing walay-katapusan. Para mapatinuud kining
posisyon, kita kinahanglan mosulud ngadto sa relasyon uban
sa Dios nga Amahan pinaagi ni Jesu-Kristo. Kining bag-o nga
relasyon magsugod sa personal nga pagtoo diha Niya: “Diha
ni Kristo ang tanan mamahimong mabuhi” (1 Mga Taga-Corinto
15:22b).

Posisyon diha ni Kristo
Si Jesu-Kristo, gitawag nga “katapusang Adan” sa 1
Mga Taga-Corinto 15:45, mao ang pangulo sa “bag-ong
espirituhanong mga kaliwatan”—mga magtotoo nga nahiusa
diha ni Kristo.
Busa kon si bisan kinsa nga tawo anaa ni Kristo,
siya usa ka bag-ong binuhat [espirituhanong mga
kaliwatan]; ang karaang mga butang naundang
na; paminaw, ang bag-ong mga butang miabot na.
(2 Mga Taga-Corinto 5:17)
“Karaang mga butang” wala nagpasabut sa karaang mga gawi;
ang bag-o nga magtotoo naghuput sa gihapon sa kinaiyang
makasasala ug kuyog niini, iyang maot nga mga gawi.39 Ang
magtotoo dili “bag-ong binuhat” tungud sa unsa iyang mahimo
39 Ang daotang mga gawi mahimong mabuntog samtang ang magtotoo magkahamtong.
Tan-awa Thieme, God the Holy Spirit vs. The Sin Nature.
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o dili mahimo, apan tungud sa unsay mahimo sa Dios para
kaniya sa panahon sa kaluwasan. Ang “karaang mga butang”
nga naundang na mao ang tanang mga utang nga nagbutang
kaniya sa luyo sa babag. Ang “bag-ong mga butang” mao ang
tanang katingalahang mga kabtangan nga aduna ang magtotoo
pinaagi sa kaligdong sa iyang posisyon ni Kristo.
Sa takna nga kita motoo ni Ginoong Jesu-Kristo, ang Balaang
Espiritu magbutang kanato nga nahiusa uban ni Kristo pinaagi
sa bawtismo sa Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 12:13).40 Gikan
Kahimtang sa Magtotoo Sulud sa Ibabaw nga Lingin: PERMANENTE

Nahiusa
uban ni Kristo sa
kahangturan

WALAY KATAPUSANG
RELASYON
(Mga Taga-Roma 8:38-39)

Walay Katapusang
Seguridad

Pagpuno sa
Balaang Espiritu

TEMPORARYONG
FELLOWSHIP
(Mga Taga-Efeso 5:18)
Espirituwalidad

Sala
1 Mga Taga-Corinto
3:3

Karnalidad

Rebound
(1 Juan 1:9)

Kahimtang sa Magtotoo Sulud sa Ubus nga Lingin: TEMPORARYO

40 Ang bawtismo sa Balaang Espiritu nahitabo sa panahon sa kaluwasan ug nagmatuud
sa matag magtotoo uban sa pagkatawo ni Jesu-Kristo. Dili makita ni mabati, ang Balaang
Espiritu nagbutang sa magtotoo nga nahiusa diha ni Kristo, usa ka paghiusa nga dili gayud
mabungkag ug naggarantiya og kaluwasan sa magtotoo. Tan-awa Thieme, Tongues
(2000), 30-36, Pakapin sa Basahon A.
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nianang panahona ngadto sa unahan kita nahiusa diha Kaniya.
Ang atong lawasnong pagkatawo, ang atong posisyon diha ni
Adan, nahunong na sa pagkaproblema. Uban sa pagkatawopag-usab, ang kinabuhi ni Kristo nahimong atong kinabuhi. Ang
Kristyanismo mao ang relasyon uban sa Dios, dili rilihiyon o
dinominasyon. Ang atong bag-ong posisyon migarantiya kanato
og usa ka walay-katapusang relasyon uban ni Jesu-Kristo. Kita
nakaambit sa Iyang kinabuhing walay-katapusan (1 Juan 5:1112), Iyang pagkamatarong (2 Mga Taga-Corinto 5:21), Iyang
pagkapinili (Mga Taga-Efeso 1:3-4), Iyang pagkaanak (Mga
Taga-Galacia 3:26), Iyang pagkamanununud (Mga Taga-Roma
8:16-17), Iyang pagkapari (Mga Hebreohanon 10:10-14), ug
Iyang pagkaharianon (2 Timoteo 2:11-12).
Ug ang saksi mao kini, nga ang Dios naghatag
kanato og kinabuhing walay-katapusan, ug kini
nga kinabuhi anaa sa Iyang Anak. Siya nga anaa
ang Anak anaa ang kinabuhi; siya nga wala ang
Anak sa Dios wala ang kinabuhi. (1 Juan 5:11-12)
Sa ilustrasyon, ang ibabaw nga lingin nagrepresentar sa
atong bag-ong posisyon nga nahiusa uban ni Kristo. Kini nga
walay-katapusang paghiusa o relasyon nagdepende lamang
sa integridad ug buhat sa Dios, dili sa atong mga buhat. Ang
paghiusa ni Kristo miwagtang sa atong posisyon diha ni Adan,
mihatag kanato uban sa kinabuhing walay-katapusan sa Dios,
ug busa mitangtang sa katapusang tisa diha sa babag. Ang
atong permanenteng posisyon diha ni Kristo dili gayud mawala.
Ang ubus nga lingin nagrepresentar sa fellowship sa
magtotoo uban sa Dios sa takna ubus sa gahum sa pagpuno
sa Balaang Espiritu. Sa higayon nga ang magtotoo makasala,
mawala niya ang temporaryo nga fellowship—ang pagpuno sa
Balaang Espiritu—ug migawas sa ubus nga lingin. Pinaagi sa
paghingalan sa iyang mga sala sa pribado nga pamaagi ngadto
sa Dios nga Amahan (1 Juan 1:9), ang magtotoo ‘mirebound’
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balik ngadto sa ubus nga lingin. Walay sapayan sa sala nga
nabuhat, ang magtotoo dili gayud makawala sa iyang posisyon
diha ni Kristo.41

PANAG-ULI
Sa dihang natangtang ang katapusang tisa sa babag, wala
nay balda nga nagpahimulag sa tawo gikan sa Dios. Ang mga
problema sa sala, ang silot sa sala, lawasnong pagkatawo,
ang dili-madawat nga pagkamatarong sa tawo, ang karakter
sa Dios, ug ang posisyon sa tawo diha ni Adan nasulbad na
pinaagi sa buhat ni Kristo didto sa krus. Ang pagtangtang sa
babag maoy gitawag nga panag-uli.
Hinumdumi nga kamo kaniadto nga panahon
nabuwag gikan ni Kristo, gisalikway gikan sa
lungsod sa Israel, ug mga langyaw sa mga
kasabutan sa saad, walay paglaum ug walay Dios
diha sa kalibutan. Apan karon diha ni Kristo Jesus
kamo nga sa kaniadto nahilayo gipaduul pinaagi
sa dugo [espirituhanong kamatayon] ni Kristo.
Kay Siya Mismo mao ang atong kalinaw [eirene],
kinsa naghimo sa duha ka mga grupo ngadto sa
usa, ug miguba sa babag sa nagbahinbahin nga
paril, pinaagi sa pagwagtang diha sa Iyang unud
ang daotang buut, nga mao ang Balaod sa mga
kamandoan nga naapil diha sa mga ordinansa,
nga diha Kaniya Mismo tingali mamahimo ang
duha ngadto sa usa ka bag-ong tawo, busa
matukod ang kalinaw [eirene], ug basin mapasig-uli
[apokatallasso] ang duha ngadto sa usa ka lawas

41 Thieme, Rebound and Keep Moving!
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sa Dios tungud sa krus, pinaagi niini mabutang sa
kamatayon ang daotang buut. (Mga Taga-Efeso
2:12-16)
Pipila ka Griyegong mga pulong ang nagpahibalo sa doktrina
sa panag-uli. (Katallasso) nagpasabut og “pagpasig-uli,” pagusab sa usa ka tawo gikan sa kahimtang nga panag-away o
daotang buut ngadto sa kahimtang nga kalinaw. Ang gipakusgan
nga porma niining punglihok, apokatallasso, nagpasabut usab
og “pagpasig-uli” pinaagi sa pagbalhin gikan sa orihinal nga
nalaglag nga kahimtang sa espirituhanong kamatayon ngadto
sa pahitaas nga kahimtang sa walay-katapusang kaluwasan.
Ang Dios mao kanunay ang hilisgutan niining duha ka mga
punglihok—Siya mao ang tinubdan sa panag-uli—ug ang tawo
mao ang tigdawat sa panag-uli.
Sama nga ang pagtagbaw maoy sa Dios nga bahin sa
krus, nan ang panag-uli mao ang tawhanong bahin sa krus.
Ang panag-uli naglukup sa tanan nga gihimo ni Kristo didto sa
krus sa pagtangtang sa babag para sa katawhan. Wala gayuy
mahimo ang tawo para sa pagtangtang sa babag tali niya ug sa
Dios. Si Jesu-Kristo ang naghimo sa tanang buhat. Ang Dios
natagbaw; ang tawo napanag-uli.
Ang ikatulong pulong, eirene, gihubad og “kalinaw.” Ang
kalibutanong kalinaw tali sa mga nasud (Isaias 2:4) dili mao
ang misyon ni Jesu-Kristo sa panahon sa Iyang unang pagabut. Niining bersikuloha ang “kalinaw” nagpasulabi sa mga
resulta sa kaluwasang buhat ni Kristo didto sa krus—ang
pagtangtang sa babag. Siya mianhi para maghatag og kalinaw
tali sa Dios ug sa katawhan, Iyang mga kaaway (Mga TagaRoma 5:10); “ang Dios diha ni Kristo nagpanag-uli sa kalibutan
ngadto Kaniya Mismo” (2 Mga Taga-Corinto 5:19a). Kini wala
nagpasabut nga ang tibuuk kalibutan kinatibuk-ang naluwas,
apan nga ang tanan mahimo untang maluwas. Ang sala dili na
mao ang isyu; si Kristo na. Sa diin mibarog ang babag, si Kristo
karon mibarog—ang bugtong Tigpataliwala tali sa Dios ug sa
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tawo (1 Timoteo 2:5).

Ang Ministeryo sa Panag-uli
Sa dihang ikaw mitoo ni Ginoong Jesu-Kristo, ikaw gihatagan
og bag-ong katuyoan sa kinabuhi, apil na ang mensahe,
ministeryo, ug ang titulo—embahador para ni Jesu-Kristo. Dili
igsapayan ang imong bokasyon, mga aktibidad, mga abilidad,
edukasyon, o mga kalabutan sa kinabuhi, ikaw mas labing naapil
sa fulltime nga Kristohanong pagserbisyo sama sa bisan kinsang
pastor-magtutudlo, ebanghelista, o misyonaryo. Samtang ang
pastor-magtutudlo ug ebanghelista maoy talagsaong mga gasa
sa komunikasyon, ang matag magtotoo maoy embahador para
ni Kristo.
Karon kining tanang mga butang gikan sa Dios,
kinsa nagpanag-uli kanato ngadto Kaniya pinaagi
ni Kristo, ug naghatag kanato sa ministeryo sa
panag-uli. (2 Mga Taga-Corinto 5:18, ang mga
italiko gidugang)
Ang imong buluhaton isip embahador para ni Kristo mao ang
pagsangyaw sa mahimayaong mensahe sa panag-uli; gisulbad
na ni Kristo ang problema sa sala (1 Mga Taga-Corinto 15:3-4)
ug naghimo og kalinaw tali sa tawo ug sa Dios.
Busa, kita maoy mga embahador para ni Kristo,
nga daw ang Dios naghangyo pinaagi kanato; kami
nangamuyo kaninyo alang kang Kristo, pagpanaguli ngadto sa Dios. (2 Mga Taga-Corinto 5:20)
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KRISTO
LAMANG
DIOS
PAGTOO
LAMANG

ANG BABAG NATANGTANG

PAGLABANG SA LINYA
Sa wala pa namatay si Jesu-Kristo, ang kinatas-ang pari
lamang ang makasulud sa Balaan sa mga Balaan ngadto sa
presensya sa Dios. Karon nga si Jesu-Kristo misakripisyo sa
Iyang kaugalingon sa pagtangtang sa babag, ang agianan
naabli para ang tanan nga motoo pwedeng makasulud ngadto
sa presensya sa Dios.
Si Jesus miingon kaniya, “Ako mao ang dalan, ug
ang kamatuuran, ug ang kinabuhi; walay si bisan
kinsa nga makaadto sa Amahan, apan pinaagi
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Kanako.” (Juan 14:6)
Sa dihang ang babag natangtang, ang dili-pagtoo lamang ang
makapahimulag kanato gikan sa Dios. Kon ikaw motoo ni
Kristo, nianang higayona ikaw milabang sa linya sa pagkabulag.
Kon ikaw wala mitoo, ang imong kabubut-on lamang ang
makapahimulag kanimo gikan sa gasa sa Dios nga kaluwasan.
Samtang wala na si Jesus dinhi sa kalibutan para mohatag
sa imbitasyon sa linawas para kanimo, Siya nakigsulti kanato
pinaagi sa Iyang sinuwat nga Pulong:
Ug sila miingon, “Too diha kang Ginoong Jesus, ug
ikaw maluwas.” (Mga Buhat 16:31a)
Unsa may mahitabo kon ikaw motoo, kon ikaw molabang sa
babag? Ikaw gipakatawo-pag-usab, gipakahitarong, ug gihiusa
uban ni Kristo; ang walay-katapusang kaluwasan maimo
hangtod sa kahangturan. Wala na gayuy makapahimulag
kanimo gikan sa gugma sa Dios nga anaa ni Kristo Jesus. Ikaw
karon anaa nay usa ka permanenteng relasyon uban sa Dios.
Kay ako nakumbinser nga walay kamatayon,
ni kinabuhi, ni mga anghel, ni nilaglag nga mga
anghel, ni mga butang karon, ni mga butang sa
umaabut, ni mga gahum, ni gitas-on, ni gilagmon,
ni bisan unsa nga laing hinimong butang, nga
makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios,
diin anaa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.
(Mga Taga-Roma 8:38-39)
Dili lamang ikaw anaa ni Kristo, kundili ang Dios nga Amahan,
Dios nga Anak, ug ang Dios nga Balaang Espiritu nagapuyo
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kanimo.42
Dugang pa, ang Dios nga Balaang Espiritu nagbutang kanimo
sa fellowship uban sa Dios nga Amahan ug maoy gahum sa
Dios para sa pagpuyo sa imong kaugalingong espirituhanong
kinabuhi. Ang fellowship mapalahutay pinaagi sa paghingalan
sa imong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan (1 Juan 1:9).
Pinaagi sa ministeryo sa Dios nga Balaang Espiritu, and
Bibliya, ang dili-masayup nga Pulong sa Dios, nagpahibalo
kanimo sa tanang butang nga kinahanglan sa pagkinabuhi
sa Kristohanong paagi sa kinabuhi. Sama nga ang doktrina
sa Bibliya mahimong unang prayoridad sa imong kinabuhi ug
mag-usab sa imong panghunahuna, ang imong kapasidad para
sa kinabuhi, gugma, ug kalipay motubo.
Sa dihang ang babag natangtang pinaagi ni Jesu-Kristo,
ang imong mga oportunidad sa Kristohanong kinabuhi walaylimitasyon. Ang paglabang sa babag mao ra ang sinugdanan.
Ang imong hagit mao ang pagkat-on ug pagtuman sa
kadangatan nga gidisenyo sa Dios para lamang kanimo. Sa
imong pagsugod sa pagkahamtong espirituhanon, ang imong
dangatan mapadayag. Usa ka kahibulongang relasyon uban
sa Ginoo, ang mahikap nga mga panalangin sa “mas dakong
grasya” (Santiago 4:6), ug usa ka kinabuhi sa kahulugan,
katuyoan, ug kalig-on naghuwat kanimo.

42 Thieme, The Divine Outline of History, 126-31.

ANG BABAG

53

Pakapin sa Basahon A

_______________________________

ANG DOKTRINA
SA IMPYUTASYON

I.

II.

III.

IV.

Kahubitan: Ang impyutasyon nagpasabut og pag-isip,
pagpahinungud, pagpaangkon, o pagbutang ngadto sa
listahan sa kwentada sa usa ka tawo.
Samtang si Jesu-Kristo didto sa krus, ang Dios nga
Amahan miimpyut sa tanang mga sala sa katawhan
ngadto Kaniya (2 Mga Taga-Corinto 5:21).
Tungud kay ang mga sala sa katawhan giimpyut ngadto
ni Kristo didto sa krus, ang Dios gawasnon sa pag-impyut
sa Iyang perpekto nga pagkamatarong sa magtotoo sa
panahon sa pagtoo ni Kristo (Mga Taga-Roma 3:22).
Si Abraham maoy sundanan sa impyutasyon sa
pagkamatarong sa Dios para sa tanang mga magtotoo
(Genesis 15:6; Mga Taga-Roma 4:3).
A. Siya mitoo o adunay pagtoo diha sa Ginoo.
B. Ang Dios miihap, miisip, o miimpyut niini ngadto
kaniya isip pagkamatarong.
C. Ang pagkamatarong sa Dios giimpyut lamang basi
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sa pagtoo lamang ni Kristo lamang (Mga Taga-Roma
3:22).
Daghang mga Hentil sa mga panahon sa Karaang
Kasulatan ang nakakab-ot sa pagkamatarong sa Dios
pinaagi sa pagtoo ni Kristo, samtang daghang mga
Hudiyo ang nagapangita sa pagkamatarong gikan sa
pagtuman sa Balaod ni Moses ang wala gayud makakabot sa pagkamatarong sa Dios (Mga Taga-Roma 9:30-33).
Ang impyutasyon maoy sukaranan sa hustipikasyon
(Mga Taga-Roma 4:22; 5:1).
Ang impyutasyon sa perpekto nga pagkamatarong
mipahimutang sa potensyal para sa dakong panalangin
pareho dinhi sa takna ug sa eternidad.

Pakapin sa Basahon B

_______________________________

ANG DOKTRINA
SA HUSTIPIKASYON

I.

II.
III.
IV.

V.

Kahubitan: Ang
hustipikasyon
nagpasabut
og
“kapanghimatuuran.” Ang hustipikasyon maoy binalaod
o mahukmanong buhat diin ang Dios mipadayag sa
magtotoo nga matarong tungud kay Siya miimpyut sa
magtoo sa Iyang perpekto nga pagkamatarong.
Ang hustipikasyon o kapanghimatuuran nahitabo sa
panahon sa pagtoo ni Kristo (Mga Taga-Roma 3:26-28).
Ang husitipikasyon gibase sa doktrinal nga prinsipyo sa
grasya (Mga Taga-Roma 3:24; Titus 3:7).
Ang hustipikasyon dili mahitabo pinaagi sa Balaod ni
Moses (Mga Taga-Roma 3:20, 28; Mga Taga-Galacia
2:16).
Ang panglihok sa hustipikasyon:
A. Sa panahon sa pagtoo ni Kristo, ang Dios miimpyut
sa Iyang pagkamatarong ngadto sa magtotoo.
B. Ang Dios mipadayag sa magtotoo nga nahitarong
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tungud kay siya nakaangkon sa pagkamatarong sa
Dios.
C. Impyutasyon ug hustipikasyon dungan nga mahitabo
sa panahon sa pagtoo. Sa salabutanong paagi, ang
impyutasyon mag-una sa hustipikasyon.
VI. Ang buhat sa hustipikasyon gituman ni Kristo didto sa
krus (Mga Taga-Roma 3:24-25).
VII. Hustipikasyon ug impyutasyon misulbad sa problema sa
dili-madawat nga pagkamatarong sa tawo.

Pakapin sa Basahon C

_______________________________

ANG DOKTRINA SA
POSISYON DIHA NI KRISTO

I.

II.

III.

IV.

Sa panahon sa pagtoo ni Kristo, ang Balaang Espiritu
nagbutang sa magtotoo nga nahiusa uban ni Kristo
pinaagi sa bawtismo sa Balaang Espiritu.
Paghiusa uban ni Kristo permanenteng milakip sa matag
magtotoo, dili-igsapayan ang ilang espirituhanong
kahimtang (1 Mga Taga-Corinto 1:2, 30).
Ang paghiusa sa magtotoo uban ni Kristo mipalingkawas
kaniya gikan sa paghukum sa Dios sa eternidad (Mga
Taga-Roma 8:1).
Ang posisyon sa magtoo diha ni Kristo mipahimo kaniya
sa pagpuyo uban ang Dios hangtod sa kahangturan.
Ang magtotoo nakig-ambit niini nga mga butang uban ni
Kristo:
A. Kinabuhing walay-katapusan (1 Juan 5:11-12);
B. Pagkamatarong (2 Mga Taga-Corinto 5:21);
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C. Pagpili (Mga Taga-Efeso 1:4);
D. Kadangatan (Mga Taga-Efeso 1:5);
E. Pagkaanak (Juan 1:12; 1 Juan 3:1-2);
F. Pagkamanununud (Mga Taga-Roma 8:16-17);
G. Sangtipikasyon (1 Mga Taga-Corinto 1:2; 30);
H. Pagkaharianon (2 Timoteo 2:11-12);
I. Pagkapari (Mga Hebreohanon 10:10-14).
V. Kon ang usa ka tawo gibutang nga nahiusa uban ni Kristo
siya nahimong usa ka bag-ong espirituhanong kaliwatan
(2 Mga Taga-Corinto 5:17; Mga Taga-Efeso 2:10).
VI. Paghiusa uban ni Kristo migarantiya og walay-katapusang
seguridad sa magtotoo (Mga Taga-Roma 8:38-39).
VII. Ang mga kinaiyahan sa atong posisyon diha ni Kristo:
A. Nahibaloan lamang pinaagi sa Pulong sa Dios;
B. Naangkon sa panahon sa kaluwasan;
C. Walay-katapusan nga kinaiyahan ug dili pwede nga
pagausbon sa Dios, mga anghel, o katawhan;
D. Dili usa ka emosyonal o malipayong kasinatian;
E. Walay kalabutan sa tawhanong merito, abilidad o
tawhanong kamaayo;
F. Dili mauswagon, dili mapamaayo sa panahon o
eternidad.
VIII. Atong posisyon diha ni Kristo mitangtang sa problema sa
atong posisyon diha ni Adan.

Pakapin sa Basahon D

_______________________________

ANG DOKTRINA
SA PAGTAGBAW

I.

Kahubitan: Ang pagtagbaw nagpasabut og “katagbawan.”
Ang bahin sa Dios sa kaluwasan diin ang integridad o
pagkabalaan sa Dios, Iyang pagkamatarong ug hustisya,
gitagbaw sa pagbayad ni Jesu-Kristo para sa atong mga
sala didto sa krus.
A. Ang Dios nga Amahan natagbaw pinaagi sa buhat sa
Dios nga Anak didto sa krus. Siya natagbaw uban sa
Iyang perpekto nga persona ug sa Iyang perpekto nga
pagbayad para sa atong mga sala didto sa krus.
B. Ang pagtagbaw, gihubad gikan sa Griyego nga pulong
(hilasterion), nagpasabut og “lingkuranan sa kalooy”
(Mga Taga-Roma 3:25; Mga Hebreohanon 9:5)
nagpalabot niini nga doktrina sa lingkuranan sa kalooy
didto sa arka sa kasabutan.
II. Ang pagtagbaw gipahibalo sa Israel pinaagi sa
sakripisyong dugo nga gisablig didto sa lingkuranan sa
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kalooy.
A. Ang lingkuranan sa kalooy nagtabon sa mga ilhanan
sa sala sa Israel sulud sa arka sa kasabutan (Exodo
25:17-22; 37:6-9).
B. Duha ka mga kerubin, nagrepresentar sa
pagkamatarong ug hustisya sa Dios, nagtan-aw sa
dugong pangsakripisyo nga gisablig sa lingkuranan
sa kalooy.
C. Ang dugo nga nagatabon sa mga ilhanan sa sala
naghulagway sa seremonyas nga katagbawan sa
pagkamatarong ug hustisya sa Dios.
Ang pagtagbaw may kalabutan sa buhat ni Kristo didto
sa krus. Ang kamatayon ni Kristo nagtabon o nagbayad
para sa atong mga sala, nagatagbaw sa pagkamatarong
ug hustisya sa Dios (Levitico 16:13-16).
Ang pagtagbaw gigahin pinaagi sa pagtoo ni Kristo ug
maoy basehanan para sa impyutasyon sa pagkamatarong
sa Dios (Mga Taga-Roma 3:25-26).
Ang pagtagbaw misulbad sa problema sa mga
gikinahanglan sa pagkamatarong ug hustisya sa Dios.

Pakapin sa Basahon E

_______________________________

ANG DOKTRINA
SA PANAG-ULI

I.

II.

III.

IV.
V.

Kahubitan: Ang panag-uli maoy pagtangtang sa babag
tali sa Dios ug sa tawo, nagpuli sa daotang buut diha sa
kalinaw. Samtang ang pagtagbaw maoy Diosnon, ang
panag-uli maoy tawhanon (2 Mga Taga-Corinto 5:18;
Mga Taga-Efeso 2:16; Mga Taga-Colosas 1:20-22).
Sa wala pa ang kaluwasan, ang katawhan gitan-aw
isip kaaway sa Dios (Mga Taga-Roma 5:10; Mga TagaColosas 1:21).
Kalinaw maoy samag kahulugan para sa panag-uli. Si
Jesu-Kristo mianhi para sa paghatag og kalinaw uban
sa Dios pinaagi sa Iyang buhat didto sa krus (Mga TagaEfeso 2:14-16; Mga Taga-Colosas 1:20).
Ang kalinaw nga paghalad sa Levitico 3 naghulagway sa
doktrina sa panag-uli (Levitico 7:11-38; 8:15).
Matag myembro sa harianong pamilya sa Dios (magtotoo
sa Kapanahonan sa Simbahan) maoy embahador nga
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nagrepresentar ni Kristo sa kalibutan. Busa, kada
myembro sa harianong pamilya adunay ministeryo sa
panag-uli (2 Mga Taga-Corinto 5:18-20).
VI. Ang panglihok sa panag-uli mitangtang sa babag:
A. Ang sala gitangtang pinaagi sa katubsanan (Mga
Taga-Galacia 3:13; Mga Taga-Efeso 1:7; Mga TagaColosas 1:14; 1 Pedro 1:18-19) ug walay-kinutubang
panghimayad (2 Mga Taga-Corinto 5:14-15, 19; 1
Timoteo 2:6; 4:10; Titus 2:11; Mga Hebreohanon 2:9; 1
Juan 2:2);
B. Ang silot sa sala gitangtang pinaagi sa pagbayad (Mga
Salmo 22:1-6; Mga Taga-Colosas 2:14);
C. Problema sa lawasnong pagkatawo gitangtang pinaagi
sa pagkatawo-pag-usab (Juan 3:1-18; Titus 3:5; 1
Pedro 1:23);
D. Dili-madawat nga pagkamatarong o tawhanong
kamaayo gitangtang pinaagi sa impyutasyon (Mga
Taga-Roma 3:22; 9:30-10:10; 2 Mga Taga-Corinto
5:21; Mga Taga-Filipos 3:9; Mga Hebreohanon 10:14)
ug hustipikasyon (Mga Taga-Roma 4:1-5, 25; 5:1; 8:2930; Mga Taga-Galacia 2:16; Titus 3:7);
E. Ang babag sa perpekto nga kinaiya sa Dios gitangtang
pinaagi sa pagtagbaw (Mga Taga-Roma 3:22-26; 1
Juan 2:1-2);
F. Ang problema sa posisyon diha ni Adan gitangtang
pinaagi sa posisyon diha ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto
15:22; 2 Mga Taga-Corinto 5:17; Mga Taga-Efeso 1:36).

Pakapin sa Basahon F

_______________________________

ANG DOKTRINA
SA PAGKATAWO-PAG-USAB

I.

II.

Kahubitan: Pagkatawo-pag-usab maoy teyolohiyang
pulong para sa espirituhanong pagkatawo, o pagka
“natawo pag-usab,” ang impyutasyon sa kinabuhing
walay-katapusan ngadto sa bag-ong nilalang nga
tawhanong espiritu sa panahon nga mitoo ang si bisan
kinsa diha ni Jesu-Kristo para sa walay-katapusang
kaluwasan. Ang natawo-pag-usab nga tawo miagi gikan
sa espirituhanong kamatayon ngadto sa espirituhanong
kinabuhi.
Ang matag tawhanong binuhat sukad sa pagkalaglag ni
Adan natawo nga patay espirituhanon, walay tawhanong
espiritu ug nanag-iya sa kinaiyang makasasala.
A. Si Adan gibuhat nga trichotomous—adunay lawas,
kalag ug tawhanong espiritu.
B. Sa dihang si Adan nakasala nawagtang niya ang iyang
tawhanong espiritu, nahimong patay espirituhanon,
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ug nakaangkon og kinaiyang makasasala.
C. Ang tanan nga kaliwatan ni Adan natawo nga patay
espirituhanon.
Ang tawhanong espiritu mihatag og katakus sa pagsabut,
pagtuhup, ug pagbahinbahin sa espirituhanong butang
katingalahan ug mipahimo sa magtotoo nga adunay
fellowship uban sa Dios (1 Mga Taga-Corinto 2:10, 1214).
Para adunay fellowship uban sa Dios ang tawo
kinahanglan una nga “matawo pag-usab” o matawo
espirituhanon (Juan 3:3).
Ang pagkatawo-pag-usab o espirituhanon nga pagkatawo
maoy buhat sa Balaang Espiritu nga nahitabo sa panahon
nga ang usa ka tawo misalig diha ni Kristo lamang para
sa kaluwasan (Juan 3:5-18; Titus 3:5).
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DOKTRINADONG PAGTOON SA BIBLIYA
Doktrina sa Bibliya, ang unud sa pagtudlo nga gikuha gikan sa literal nga
interpretasyon sa mga Kasulatan, maoy sukdanan sa espirituhanong kamatuuran. Ang
pagtoon sa Bibliya naghatag og espirituhanong pampabaskog sa mga Kristohanon
(Mateo 4:4).
Ang pagkamahinungdanon sa doktrina sa Bibliya pagahatagan gayud og
importansiya (Mga Salmo 138:2). Nagmando ang Dios sa mga Kristohanon sa pagusab sa atong salabutan (Mga Taga-Roma 12:2). Kini nga pagkausab nanginahanglan
og kada adlaw nga pagbag-o sa panghunahuna pinaagi sa pagkat-on ug paggamit sa
Pulong sa Dios (2 Mga Taga-Corinto 4:16; Mga Taga-Efeso 4:23).
Sa daghan nang katuigan ang doktrinahong mga pagtoon sa Bibliya ni R.B.
Thieme, Jr., naghatag kada adlaw og espirituhanong pagkaon sa iyang kongregasyon.
Mga mantalaan, DVDs, ug MP3 CDs abilabol nga walay bayad o obligasyon. Ang
Catalogo sa Doktrinahong Pagtoon sa Bibliya ipanghatag base sa inyong hangyo.
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