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Pahinungud
_____________________

NIADTONG 1756 SI MEDYOR ROBERT ROGERS MIORGANISAR 
diha sa Continentals og siyam ka mga kompaniya sa 
Rangers kinsa misilbi uban sa dakong dungog diha sa French 
ug Indian nga Gubat.  Ang Rangers ni Rogers misugod sa 
usa sa kinakaraanan ug maayo-kaayong mga tradisyon 
diha sa United States nga Kasundalohan—usa ka kabilin 
sa sundalonhong kahawud, usa ka dungog para sa kinatas-
ang kaisog.  Kini nga tradisyon milungtad sa katibuk-an sa 
sundalonhong kasaysayan sa atong nasod.

Ang Rangers misilbi uban ang dungog gikan sa Gerra 
sa Bloody Ridge niadtong 1763 ug ang Gerra sa Cowpens 
niadtong 1781 ngadto sa napulog-walo ka mga adlaw sa 
Chiunizi Pass, Anzio, Cisterna; ang mga pagdunggo didto sa 
Omaha Beach, Normandy; Task Force Sugar, Leyte, Luzon; 
Myitkyina Air Field, Burma; ang Yalu River, North Korea; 
Vietnam; Grenada; Desert Storm; Somalia.

Niadtong Oktubre 1951, ang Hepe sa Istado, Gen. J. 
Lawton Collins, mitugot sa Komandante sa Impanteriya nga 
Tulunghaan sa Fort Benning, Georgia, sa pagtukod og usa ka 
Ranger nga Departamento para sa katuyoan sa pagpalungtad 
niining inila nga sundalonhong pagbansay diha sa United 
States nga Kasundalohan.

Niadtong 1971 ang Ranger nga Departamento midugang 
og usa ka bag-ong tradisyon: usa ka klase sa Reserve Officer 
Training Corps (Gitaganang Opisyal sa Pagbansay nga 
Kwerpo) nga mga kadete.  Kini nga libro gipahinungud ngadto 



sa unang ROTC Ranger nga Klase sa United States nga 
Kasundalohang kasaysayan, Klase 502-71.  Nadasig kaayo 
ug nasulayan ngadto sa utlanan sa pisiko, sa panghunahuna, 
ug sa sikolohiya, kini nga klase midawat sa labing malisud 
nga pagbansay gikan sa maayo-kaayong opisyal ug ubus nga 
matang sa opisyal nga ginsakupan diha sa Kasundalohan.

Niadtong 12 Agosto 1971 didto sa Fort Benning, Georgia, 
akong anak-lalaki, Ranger Robert B. Thieme III, maoy usa ka 
naggraduwar nga myembro adtong unang ROTC nga klase—
usa ka testimonyo ngadto sa grasya sa Dios ug ngadto sa 
aplikasyon sa doktrina sa Bibliya.

R. B. Thieme, Jr.
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Mubong-batbat sa Editor
_____________________

KAGAWASAN PINAAGI SA SUNDALONHONG KADAUGAN maoy 
gisulat para sa duha ka mga katuyoan.  Ang una mao ang 
pagbatbat sa bibliyanhong prinsipyo nga ang kagawasan 
nagaagad diha sa usa ka lig-on nga sundalonhong organisasyon 
nagbarog nga andam sa pagpanagang ug pagpanalipod sa 
iyang mga lungsuranon ug mga utlanan gikan sa panulong 
sa gawas nga mga kaaway.  Walay nasod ang makalungtad 
sa kagub-anan sa iyang kasundalohan.  Ang ikaduha maoy 
usa ka sangputanan sa una.  Tungud kay ang kasundalohan 
sa bibliyanhong gitugot sa pagpatunhay sa kagawasan, 
ang Kristohanon adunay usa ka responsibilidad sa pagsilbi 
sa iyang nasod isip usa ka sundalo ug sa pagsuportar sa 
kasundalohan isip usa ka sibilyan.

Kini nga libro maoy usa ka pagbag-o sa 1971 nga edisyon 
sa Kagawasan pinaagi sa Sundalonhong Kadaugan gitipon 
uban sa 1990 nga hulad sa sinulat In Harm’s Way.  Tukma nga 
mga prinsipyo mao usab gikuha gikan sa may kalabutan sa 
nahutdan-og-patik nga mga libro ni R. B. Thieme, Jr., naglakip 
sa The Christian Warrior (1975), Divine Establishment (1988), 
National Crisis (1971), ug War: Moral or Immoral? (1974).

Respeto para sa kasundalohan isip usa ka batong-tukoran 
sa divine nga katukuran maoy gipadayag diha sa ministeryo ni 
R. B. Thieme, Jr.  Ang iyang serbisyo atol sa Ikaduhang Gubat 
sa Kalibutan ug ang paghandum sa mga kauban-sa-gubat 
kinsa namatay nga nagpanalipod sa kagawasan mipasulud 
og usa ka personal nga pagtamud sa hilisgutan diha sa mga 



panid niini nga libro.  Ang iyang ministeryo miimpluwensiya sa 
dimaihap nga mga magtotoo pulos sa pagsilbi sa ilang nasod 
isip usa ka sundalo ug sa Ginoong Jesu-Kristo isip usa ka 
Kristohanong manggugubat.

R. B. Thieme III 
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Sa Kadtong Kinsa Magsilbi
_____________________

Samtang nagpuyo diha sa usa ka kasundalohang kwartel, 
sama sa akong gibuhat atol sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, 
adunay tulo ka panghitabo nga sa kanunay midani kanako.  
Kini maoy sundalonhong mga tradisyon nga miimpluwensiya 
sa akong pangpadasig ug mitampo ngadto sa usa ka tinguha 
sa pagsilbi sa akong nasod.

Una mao ang “pagpukaw” nga tawag.  Budyong sa 
kaadlawon sa kanunay mipasabut og responsibilidad ug 
pribilihiyo.  Matag kabuntagon sa dihang ang budyong 
gipatingog ako gipahinumduman sa akong pahinungud sa 
pagsilbi sa akong nasod sa laing adlaw.

Ikaduha, ako nakadungog sa pagsalup nga buto sa pistola 
og gisundan sa budyong nga nagtugtug og “To the Colors.” 
Samtang ang bandila gipaubus, sa tanang dapit matag-
butang mihunong.  Ang kalalakihan migawas sa ilang mga 
sakyanan ug tanan mibarog nga nagpaminaw.  Nag-atubang 
sa direksiyon sa tukon sa bandila, nga kita wala nakakita, 
kita mibarog nga nagpaminaw hangtod ang katapusang 
tingog sa budyong nahanaw.  Ang atong saludo maoy usa ka 
pahinumdum nga ang bandila mipaila sa usa ka butang labi 
pa kaimportante kay sa kanato. 

Ikatulo, ang “sinyas pagpalong sa mga suga” diha 
sa baraks og gisundan sa pagpatingog sa budyong nga 
naghatag niadtong makahihilap nga mga nota sa “Taps.” Usa 
ka katungdanan sa adlaw natapos ug kami kabahin sa usa 
ka sundalonhong organisasyon nga adunay usa ka misyon.  



Kami dili importante, apan ang among misyon importante.  
Kami adunay pribilihiyo nga usa ka kabahin sa usa ka bahan.  
Kami milangkub sa among mga personalidad ngadto sa 
usa-ka-butang labi pang importante kay sa kanamo.  Sa 
makadiyut ako mianinag diha sa mga kalihukan sa adlaw ug 
unya nahikatulog.

Matag usa niining tulo ka adlaw-adlaw nga panghitabo diha 
sa usa ka sundalonhong kwartel maoy usa ka pahinumdum 
kanako nga ang pahinungud ngadto sa sundalonhong 
serbisyo mao ang basihanan para sa kagawasan pinaagi 
sa sundalonhong kadaugan.  Unya sa ingon karon ako 
nahinumdum sa Mga Taga-Filipos 1:21.

Para kanako ang pagpuyo, Kristo; pagkamatay, 
ganansiya.

Ug sa ingon niini kini mao diha sa ministeryo.  Karon 
ako masiboton ngadto sa serbisyo sa Ginoo, sa pagtudlo 
sa Pulong sa Dios ngadto kaninyo.  Karon ako momata 
para sa usa ka lahi nga budyong sa kaadlawon—doktrina 
sa Bibliya sa akong kalag.  Diha sa kangitngit sa kagabhion 
ako sagad makakaplag sa akong-kaugalingon nga nagmata 
naghunahuna sa doktrina—naghunahuna mahitungud sa 
mga butang nga ako nag-adam sa pagtanyag kaninyo isip 
kabahin sa akong serbisyo ngadto sa Ginoo.  Karon ang 
akong tunog sa budyong mao ang akong makinilya ug ang 
akong adlaw sa kwartel gisentro libot sa usa ka misyon—
sa pagbanabana pinasikad sa kasinatian ug pagtudlo sa 
bibliyanhong kamatuuran.

Ang akong sukaranan sa kanunay mao ra—doktrina sa 
Bibliya maoy labaw pa kaayong importante kay sa kanako.

Ikaw mipadako sa Imong pulong ibabaw ug 
labaw sa Imong ngalan.  (Mga Salmo 138:2b)        
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Kining sa propeta nga mga pulong nga gisulat ni David 
mahitungud sa atong Ginoong Jesu-Kristo magpaila sa 
sukaranan nga gipahimo para adtong kinsa magsilbi.  Adlaw-
adlaw ako magsaludo niining sukaranan nga gipahimo para sa 
tanan nga Kristohanong mga sundalo pinaagi sa pagkatawo 
ni Jesu-Kristo diha sa dispensasyon sa hypostatic nga 
paghiusa.  Siya mihatag sa matag Kapanahonan sa Simbahan 
nga magtotoo sa kapilian sa pagsunud sa mga kolor ngadto 
sa taas nga kahibalo sa espirituhanong pagkahamtong ug 
paghimaya sa Dios atol nianang panahona tali sa kaluwasan 
pinaagi sa pagtoo diha ni Kristo ug ang katapusan sa atong 
panahon dinhi sa kalibutan nga ako magtawag og “Taps.”

Kagabhion nga “Taps” nagatugtug para kanako lamang 
human ako magtuman sa akong misyon pinaagi sa pagtudlo 
uban ang pagkatukma sa Pulong sa Dios samtang ako 
magpangita sa paghimo matag gabii.  Ug sa dihang ang 
akong katapusang “Taps” mitingog ug ang Ginoo nagahukum 
sa pagpapauli kanako, ang Dios mohukum sa panahon, sa 
paagi, ug sa lugar sa akong kamatayon.  Para kanako ang 
kamatayon nawad-an sa iyang kalala; ang lubnganan nawad-
an sa iyang gahum ug ako makasulti sa dihang ang akong ulo 
nagayuko para niana nga katapusang higayon, “Pasalamat 
alang sa Dios kinsa nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi 
sa atong Ginoong Jesu-Kristo.”

Ako magsaludo kanimo para sa imong pahinungud 
ngadto sa kasundalohan ug ngadto sa atong Ginoo.  Ikaw 
magsangkap sa kagawasan para kanako sa pagpadayon sa 
pagtoon ug pagtudlo.

Vincit omnia veritas, 
      

L/Col., USAF-Ret.
26 Disyembre 1996
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Pasiuna
__________________________

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Bahin Uno
__________________________

NGADTO SA NASOD

UNSAY PRESYO SA KAGAWASAN

PALAAWAY NGA KANASURAN MAGGAMIT OG SUNDALONHONG 
KUSOG dili sa pagpanalipod sa ilang kinalabwang-kamandoan 
apan sa pagbuntog ug pag-ulipon sa laing kanasuran.  Ang 
pagsukol ba sa maong panulong takus sa bili sa batan-
ong kalalakihan nga nagmartsa padulong sa gubat?  Ang 
matag henerasyon kinahanglang maghukum.  Kon ang usa 
ka nasod nagatinguha sa pagpalungtad isip wapasipad-i 
ang bililhon-kaayong mga pribilihiyo ug mga panalangin sa 
independensiya, ang gubat maoy dikalikayan.  Ang matag 
henerasyon kinahanglang mag-atubang sa malisud nga 
pagsulay sa gubat.  Ang kagawasan gipalit ug gibayaran 
pinaagi sa dugo sa mga tawo kinsa magpahimutang og 
usa ka mastaas nga bili diha sa ilang kaugalingnan kay sa 
kinabuhi mismo.  Kon ang usa ka henerasyon dili andam 
sa panghunahuna ug sa espirituhanon sa pagpanalipod sa 
maong bililhong-butang, kon igong mga tawo diha sa usa ka 
nasudnong linalang magsalikway sa prinsipyo sa kagawasan 
pinaagi sa sundalonhong kadaugan, ang kaugalingnan 
nagakaluya.

Bisan pa sa matinguhaong mga paningkamot sa tawo sa 



pagkab-ot og kagawasan pinaagi sa malinawong paagi, ang 
mga gubat mopadayon hangtod sa katapusan sa tawhanong 
kasaysayan sa dihang si Jesu-Kristo, ang “Prinsipe sa 
Kalinaw,” nagahari dinhi sa kalibutan sulud sa usa ka libo ka 
katuigan (Isaiah 9:6; cf., Ecclesiastes 3:8; Micah 4:1-3; Markos 
13:7; Pinadayag 20:4).  Para sa tawo sa pagpamasin nga siya 
makatuman og unsa si Jesu-Kristo lamang ang makatuman 
diha sa Milenyo maoy usa ka tibuuk wamanumbaling para sa 
mga Kasulatan ug ang gitas-on sa pagkaarogante.  Si Jesu-
Kristo Mismo mideklarar sa pagkatinuud sa gubat.

“Ug ikaw makadungog sa mga gubat [armadong 
away] ug mga hungihong sa mga gubat [mga 
panagbangi sa duha ka nasod nga walay 
pakiggubat]; tan-awa nga kamo wala nahadlok, 
kay kadtong mga butanga kinahanglang mahitabo 
[usa ka kabahin sa kasaysayan], apan kana dili 
pa ang katapusan [sa Kalisdanan].  Kay ang 
nasod mosaka batok sa nasod, ug gingharian 
batok sa gingharian.” (Mateo 24:6-7a)1    

Sa diha lamang si Jesu-Kristo nagasugod sa Iyang gingharian 
didto sa Ikaduhang Pag-abut ang gubat mapapas.

Hangtod unya ang away, usa ka pagpakita sa kinaiyang 
makasasala nga nagpuyo diha sa matag tawo ug sa pag-
mando ni Satanas niining kalibutana (Juan 12:31), mohasol 
sa katawhan.  Ang kapalaran sa kanasuran mopadayon nga 

1. R. B. Thieme, Jr., Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan: Mga Dispensasyon ug 
ang Simbahan (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, 2018), 111-16; ug Thieme, 
Anti-Semitism (2003), 102, 106.  Sa umaabot, ang mga sangang-reperensiya ngadto sa 
akong mga libro mokutlo lamang sa tagsulat, titulo, petsa sa publikasyon (diha sa unang 
reperensiya), ug panid (mga panid).
 Ang tanang mga Kasulatan niini nga libro maoy gihubad gikan sa New American 
Standard Bible (NASB).  Ang sinanggaang komentaryo nagapadayag sa pagpalapad sa 
NASB nga paghubad nga gitudlo diha sa Bibliya nga klase nga mga pakigpulong (anaa 
diha sa [English] MP3 CD gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas).
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mahukman diha sa mga natad-sa-panggubatan sa kalibu-
tan.  Ang usa ka nasod kinahanglang mag-andam para sa 
gubat sa pagsiguro og usa ka gasa sa kagawasan ug usa ka 
kasamtangang kalinaw.

Usa ka panahon sa pagpatay, ug usa ka pana-
hon sa pag-ayo; 

Usa ka panahon sa paglumpag, ug usa ka pana-
hon sa pagtukod. . . .  

Usa ka panahon para sa gubat, ug usa ka pana-
hon para sa kalinaw.  (Ecclesiastes 3:3, 8b)        

Niadtong A.D. 425 si Augustine, Obispo sa Hippo ug nag-
unang teyologo sa karaang panahon, mimatuud sa bibliyan-
hong prinsipyo sa kagawasan pinaagi sa sundalonhong 
kadaugan diha sa iyang mga sulat ngadto ni Boniface, labawng 
hepe sa gubat sa kasadpang Romanhon nga Imperyo. Si 
Augustine mipahimangno ni Boniface sa pagpanalipod sa 
Mauretania, usa ka Romanhong kolonya sa amihanang Africa, 
batok sa nagsulong nga Vandals. Si Augustine mimatuud-pag-
usab sa iyang Kristohanong higala nga siya makasilbi diha sa 
kasundalohan, makapatay sa kaaway, ug makahimaya pa sa 
Dios.

Pipila, unya, diha sa pag-ampo para kanimo [Boniface], 
nakig-away batok sa imong dimakitang mga kaaway; 
ikaw, diha sa pagpakig-away para kanila, nakigbisog 
batok sa Barbarians, ilang makitang mga kaaway. . . 
. Paghunahuna, busa, niini una sa tanan, sa dihang 
kamo nagpangandam sa gerra, nga bisan pa ang 
inyong lawasnong kusog maoy usa ka gasa sa Dios. . . . 
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Ang gubat gipasiugda aron nga ang kalinaw mahimong 
makuha.2

Kalinaw mao ang maayo-kaayong kakahimtangan para 
sa kagawasan.  Ang kagawasan maoy kalingkawasan gikan 
sa dikatarunganon, sa gawas nga kontrol, ang lihok sa 
gawasnong kabubut-on nga wagipugus pinaagi sa hulga o 
kapintas.  Para sa usa ka sinaligang nasod sa Dios sama sa 
United States of America, doktrina sa Bibliya diha sa kalag 
sa mga magtotoo mao ang pundasyon para sa kagawasan 
(Juan 8:32).3  

Ug ako molakaw sa kagawasan [diha sa 
kagawasan], 

Kay ako mangita sa Imong mga lagda [doktrina 
sa Bibliya].  (Mga Salmo 119:45)

Ang pagpangita sa bibliyanhong kamatuuran sa kanunay 
nagapasiugda sa personal ug nasudnong kagawasan.  Apan 
ang pagpabilin niana nga kagawasan nagakinahanglan og 
usa ka lig-ong nasudnong depensa—usa ka sundalonhong 
katukuran nga gibansay, gipadasig, ug gisuportaran sa 
pagpanalipod sa nasudnong kagawasan ug mga kaayohan.

Ang Konstitusyon ug ang Talaan sa mga Katungud sa 
United States of America maghubit sa atong kaugalingnan.  
Apan kining gipangga nga mga sukaranan sa Amerikanhong 
gobyerno mahimo untang waybili nga pergamino kon wala 
ang unum-ug-tunga ka tuig nga gubat hain ang Kontinental 
nga tropa mipildi sa panglupig nga gipatuman sa British nga 
tropa.  Karon, ang U.S. nga kasundalohan nagapanalipod 

2. Gihubad gikan ni Philip Schaff, ed., Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian 
Church, 14 vols., unang serye (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 
1983), 1:553-54.
3. Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 53-56, 104-107; tan-awa usab “Ang 
Sinaligang Nasod,” panid 26.
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pa ug nagapatunhay sa atong bililhong kagawasan gikan sa 
pagkapapha pinaagi sa langyaw nga mga kaaway.  Bugtong 
mga tropa ang makapanalipod sa kagawasan gikan sa mga 
tropa nga magtinguha sa pagguba og kagawasan.  Ang 
United States, o bisan unsang nasod nga nagatinguha 
og kaugalingnan, kinahanglang magpabilin og usa ka 
sundalonhong kusog nga gibansay ug gisangkap para sa 
gubat.

Ang United States nagaatubang og usa ka ali!  Atol sa 
ikabaynte nga siglo ang atong langyaw nga palisiya maoy 
usa sa undang-undang nga isolationism og nagresulta diha 
sa hilabihan nga sundalonhong pagpakunhod, ilabina tali sa 
kalibutanong mga gubat ug human sa kapakyasan sa Vietnam 
ug ang kadaugan sa Desert Storm.  Ang maong usa ka 
palisiya nagadahum nga ang paglain niini nga nasod gikan sa 
langyaw nga mga away mosiguro sa kagawasan ug kalinaw.  
Apan sa dihang ang magubatong kanasuran magpadayon og 
panagharong, usa ka palisiya sa isolationism ug pangunhod 
sa kasundalohan maoy bulag gikan sa katinuuran.

Samtang ang United States migula gikan sa usa ka 
panahon sa isolationism nga nag-una sa 1939, ang tilimad-
on sa dimaayong kapalaran mipaila og gubat.  Ang United 
States nangita og kalinaw apan ang Germany ug Japan 
wala mapugngi gikan sa ilang paagi sa panagbingkil.  Ang 
atong kakulang sa sundalonhong pagkaandam ug palisiya 
sa pagpuypuy sa dikalikayan midala kanato ngadto sa 
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.  Usa ka henerasyon sa mga 
sundalo mibayad sa usa ka makalilisang nga presyo para sa 
atong kaluya.  Apan kadtong kinsa nakig-away ug midaog 
adto nga gubat nakasabut ug misunud sa mga prinsipyo sa 
divine nga katukuran.  Sila midugmok sa kaaway ug misiguro 
sa kagawasan para sa ilang henerasyon.

Ang kagawasan nga ang United States nagahuput 
gipalit pinaagi sa sakripisyo ug pag-antos sa maisog nga 

 Ngadto sa Nasod 5



kalalakihan.  Kita isip usa ka katawhan adunay katungud sa 
kinaugalingong-pagbuut tungud sa sundalonhong kadaugan.  
Kita isip mga Kristohanon adunay pribilihiyo sa pagtigum diha 
sa publikong pagsimba nga mga serbisyo ug sa pagwali sa 
ebanghelyo sa mga dimagtotoo nga walay pangdaogdaog 
kortesiya sa kasundalohan.  Sukad sa 1776, kita utangan 
og usa ka dimasukud nga utang ngadto sa tanan natong 
maisog nga manggugubat nga kasundalohan, ilabina adtong 
kinsa mihatag sa ilang mga kinabuhi aron kita mahimong 
magpabilin nga usa ka gawasnong katawhan.  Sa paglahutay 
sa atong kaugalingnan ang katawhan sa United States of 
America kinahanglang magsunud sa mga balaod sa divine 
nga katukuran.

MGA BALAOD SA DIVINE NGA KATUKURAN

Diha sa iyang omniscience ang Dios nahibalo sa eternidad 
nga milabay nga ang tawo mopili sa pagpakasala.  Siya 
nahibalo nga sa higayon nga ang tawo makaangkon og usa 
ka kinaiyang makasasala siya adunay dilimitadong potensiyal 
sa pagguba sa iyang-kaugalingon.  Sa pagpatunhay ug 
pagpadayon sa tawhanong pagkaanaa atol sa dagan sa 
anghelanong away,4 ang Dios mitukod sa mga balaod sa 
divine nga katukuran para sa magtotoo ug dimagtotoo—
mga prinsipyo nga gidesinyo para sa panalipod, kalig-on, 
hapsay nga lihok, kalungtaran, ug panalangin sa tawhanong 
kaliwat.  Kini nga mga balaod magdeklarar sa kagawasan 
nga labing bililhon nga panag-iya sa tawo.  Sa dihang ang 
katawhan nagatuman niini nga mga balaod, siya nagasumpo 

4. Ang anghelanong away mao ang dimakitang gubat tali sa Dios ug Satanas, 
giduslitan pinaagi sa una-sa-kasaysayang pag-alsa ni Satanas ug usa-sa-isip-ikatulong 
bahin sa mga anghel, nga nagapadayon isip espirituhanong gubat diha sa tawhanong 
kasaysayan.  Thieme, Christian Integrity (2002), 14. 
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sa kinaiyang makasasala ug nagapakita sa labing-taas nga 
ekspresyon sa tagsatagsa nga kagawasan.

Ang tawhanong kaliwat dili makalungtad og taas nga wala 
ang usa ka sistema sa kontrol.  Ang tinuud nga awtoridad, 
ang payong sa divine nga katukuran, nagapanalipod sa 
tawhanong kagawasan.  Ang awtoridad mao ang gahum 
nga gitugyan sa Dios pinaagi sa mga balaod sa divine nga 
katukuran diin ang piho nga mga myembro sa tawhanong 
kaliwat adunay responsibilidad para ug kagahum-sa-katibuk-
an labaw sa laing mga myembro sa tawhanong kaliwat.  
Ang awtoridad nagapanalipod sa kinaugalingong-pagbuut, 
praybasi, kabtangan, tawhanong kinabuhi—ang sukaranong 
mga sangkap sa kagawasan.  Samtang ang awtoridad anaa 
diha sa pulos epirituhanon ug temporal nga mga pagbulot-an, 
ang divine nga katukuran nagalakip lamang og temporal nga 
awtoridad.

Usa ka ehemplo sa divine nga katukuran mao ang Napulo 
ka mga Kamandoan nga gimando lamang sa pagdumala sa 
teyokrasya nga sinaligang nasod sa Israel.  Kini nga “Magna 
Karta” sa tawhanong kagawasan mihubit sa kagawasan, 
moralidad, ug divine nga awtoridad para sa mga magtotoo 
ug mga dimagtotoo sulud sa Israel.  Ang unang lima ka mga 
kamandoan milakip sa labawng-kamandoan nga pamunoan 
ni Yahweh ngadto sa nasudnong linalang ug misilbi isip usa 
ka ebanghelyohanong saksi ngadto sa dimagtotoo.  Para sa 
mga magtotoo sa Israel kini nga mga kamandoan mihubit sa 
tagsatagsa ka espirituhanong kagawasan ug misangkap sa 
kakahimtangan para sa pag-ugmad sa usa ka espirituhanong 
kinabuhi (Exodo 20:1-12; cf., Juan 8:32), apan wala milangkub 
og espirituhanong kinabuhi.  Ang katapusang lima miporma 
sa bibliyanhong sanglitanan para sa moralidad ug misuma 
sa giyukboang mga lagda sa sibil nga independensiya nga 
magpanalipod sa praybasi ug kabtangan sa mga magtotoo 
ug mga dimagtotoo pareho (Exodo 20:13-17).  Bisan pa og 
kini nga kodigo gidesinyo pinaagi sa Dios sa tino para sa 
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Israel, kining pareho nga mga kamatuuran maggarantiya 
og personal nga kagawasan ug nasudnong kaugalingnan 
ngadto sa bisan unsang nasod nga nagalihok ubus sa divine 
nga katukurang mga sanglitanan.5 

ANG DIVINE NGA MGA INSTITUSYON

Ang Dios mimando og upat ka divine nga mga institusyon 
pinaagi niini ang mga balaod sa divine nga katukuran 
maglihok: ang tagsatagsa, kaminyoon, pamilya, ug ang 
nasudnong linalang.  Kining upat ka nagtukod nga mga 
prinsipyo para sa katawhan sa tin-aw gibatbat ug sa 
makanunayong gipanghimatud-an pinaagi sa Kasulatan.  
Ang Dios mitugyan og usa ka nag-unang awtoridad sulud 
sa matag institusyon: kabubut-on para sa tagsatagsa, ang 
bana para sa kaminyoon, mga ginikanan para sa pamilya, 
ug gobyerno para sa nasudnong linalang.  Samtang ang 
divine nga mga institusyon anaa sa plano sa Dios gikan sa 
eternidad nga milabay, sila miabut ngadto sa pagkaanaa sa 
lainlaing mga punto sa panahon.  Ang tagsatagsa gimando 
uban sa pagbuhat ni Adan diha sa Genesis 1:26; kaminyoon 

5. Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 48-52, 85-99.

Divine nga Institusyon Awtoridad gikan sa
Divine nga Katukuran

1. Ang Tagsatagsa 1. Kabubut-on

2. Kaminyoon 2. Bana

3. Pamilya 3. Mga Ginikanan

4. Ang Nasudnong Linalang 4. Gobyerno
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uban sa pagbuhat sa babaye diha sa Genesis 2:22; pamilya 
uban ang pagkatawo sa unang anak diha sa Genesis 4:1; ang 
nasudnong linalang uban ang pagporma sa kanasuran diha 
sa Genesis 10:5.  Kining upat ka mga institusyon magamit 
sa matag tawhanong linalang waysapayan sa kaliwat, 
nasyonalidad, henero, sosyal o espirituhanong kahimtang, o 
bisan unsa nga laing kapasikaran.

Ang Tagsatagsa

Si Adan sa orihinal gibuhat nga perpekto sa Dios isip usa ka 
trichotomous nga tawo—usa ka hugpong sa lawas, kalag, ug 
espiritu.6 Sa dihang siya misupil sa Dios ug nakasala, si Adan 
nahimong dichotomous—lawas ug kalag.  Sa Pagkalaglag 
siya nawagtangan og tawhanong espiritu ug miangkon og usa 
ka kinaiyang makasasala, ang tinubdan sa espirituhanong 
kamatayon.  Isip iyang mga liwat, ang matag tawhanong 
linalang natawo nga dichotomous ug sa espirituhanong 
patay, dimakahimo sa pagbaton og fellowship uban sa Dios 
(Mga Taga-Roma 5:12).  Pagkahimugso-pag-usab pinaagi sa 
pagtoo lamang diha ni Jesu-Kristo lamang nagabuhat pag-
usab og tawhanong espiritu, nagpahimo sa magtotoo diha ni 
Kristo nga trichotomous ug sa espirituhanong buhi.

Ang sukaranong awtoridad para sa unang divine nga 
institusyon mao ang kabubut-on.  Ang Dios mibuhat og tawo 
sa paglihok nga salabutanon ubus sa kabubut-on diha sa 
iyang kalag imbis nga sumala sa iyang mga kinaiyang-sugyot.  
Samtang adunay pagkabalhin diha sa tawhanong katakus ug 
kapasidad sa pagkat-on, ang tanang mga tawo maghuput 
niining paghimo-og-desisyon nga abilidad.  Ang Dios migamit 
unta og kompiyuter sa tawhanong kaliwat aron nga ang mga 
tawo mahimong iprograma sa pagtuman sa Iyang plano.  

6. Thieme, Ang Babag (2016), 11-13, 22; Hetenismo (2016), 12.
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Hinoon, siya nagatinguha nga ang matag tawo magtubag 
ngadto sa Iyang grasya ug magsilbi Kaniya sa kinabubut-on 
nga walay pagpugus.

Ang mga sugo gikan sa Dios gipunting ngadto sa kabubut-
on.  Tungud niini, ang kabubut-on maoy usa ka labing-
hinungdanong isyu diha sa anghelanong away; ang matag-
usa kinahanglang usa ka gawasnong ahente sa pagdawat 
o pagsalikway sa waykatapusang kaluwasan ug unya sa 
pagsilbi Kaniya (Joshua 24:15).   

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

Kinsa [Dios] nagatinguha sa tanang katawhan 
nga maluwas ug sa pag-abut ngadto sa [puno] 
kahibalo sa kamatuuran.  (1 Timoteo 2:4)

Ang tarong nga lagda sa kabubut-on diha sa kalag sa 
pulos mga magtotoo ug mga dimagtotoo nagakinahanglan 
og pagpanton-sa-kaugalingon.  Pagpanton-sa-kaugalingon 
mao ang makanunayong desisyon sa pagbuhat og unsay 
angay nga buhaton uban ang determinasyon sa paglikay sa 
bisan unsang mga palinga nga magsanta sa kalampusan sa 
usa ka katuyoan.  Kining sukaranan nga karakter nga taras 
maoy usa ka pundasyon para sa integridad, dungog, ug 
kahalangdon, ingon ug sa tanan nga laing maligdong nga mga 
hiyas nga makapahimo sa matag tawo sa pagtuman sa iyang 
dadangatan.  Kon walay pagpanton-sa-kaugalingon ang tawo 
nagaabuso sa kagawasan pinaagi sa paghimo og daotan nga 
mga desisyon.  Sa tinuud ang bantugang katawhan diha sa 
kinabuhi maoy makapanton-sa-kaugalingon.
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Usa sa mga tenyente heneral ni Robert E. Lee, si John 
Brown Gordon, mihulagway sa kamahinungdanon sa 
pagpanton-sa-kaugalingon ngadto sa personal nga karakter 
ug nasudnong kagawasan.  Siya nagasaysay sa istorya sa 
Kaabin nga mga tropa niadtong Hunyo sa 1862 nga nag-
atubang og usa ka halos dimabuntog nga Panagtipon nga 
posisyon didto sa tumoy sa Malvern Hill atol sa Pito ka mga 
Adlaw nga mga Gerra palibot sa Richmond, Virginia.  Ang 
Amihanang artilyeriya sa waykalooy nga nagdukduk sa 
Habagatang mga linya, naglaksi og dako-kaayong mga 
gintang latas sa mga lumbay.  Samtang ang mga bala miigo, 
ang mga biktima sa literal nabungkag.  Kabanha, abog, ug 
kamatayon ang milimin sa andam na sa gubat nga mga 
tropa.  Sa taliwala niining pamatay usa ka nalisang-pag-ayo 
nga koneho dihadiha mihagurus gikan sa iyang tagoanan 
nga dapit ug midagan og makusog sa kapungut padulong sa 
likud, palayo gikan sa buto sa mga pusil.  Usa ka tagabukid 
diha sa Kaabin nga mga lumbay, nagmatikud sa kakusog sa 
koneho ug direksiyon sa pagkagiw, mipasaka sa iyang tingog 
ibabaw sa kaguliyang sa gerra ug misinggit, “Padayon, Molly 
Cottontail!  Ako mokuyog unta kanimo kon dili lamang tungud 
sa akong karakter!”

Si Heneral Gordon mipadayon:

Labot niini, ako nahinumdum sa yano apan importanteng 
kamatuuran nga ang hinugpong nga karakter sa usa 
ka katawhan sa bisan unsang nasod nagaagad diha 
sa personal nga karakter sa iyang tagsatagsa nga 
mga lungsuranon; ug nga ang kalig-on sa popular 
nga gobyerno nagaagad labaw pa kaayo diha sa 
karakter, sa tagsatagsa, personal nga karakter sa 
iyang katawhan, kay sa mabuhat diha sa bisan unsang 
Konstitusyon nga mahimong masagup o mga balaod 
nga mahimong ikamando.  Unsa ang mahimong bili sa 
mga magbalantay kon ang karakter sa katawhan wala 
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mipalahutay ug mipatuman kanila?  Ang Konstitusyon 
mahimong malapas, ang mga balaod mahagit; gubot 
ug anarkiya magguba sa duha, ug uban kanila ang 
gobyerno sa iyang-kaugalingon.  Ako wala magdahum 
o magsugyot nga kining nasora anaa sa bisan unsang 
makita nga peligro sa maong usa ka kasinatian; apan 
sa tanang kanasuran sa kalibutan kining usa, uban 
sa iyang unibersal nga katungud sa pagboto, iyang 
nagkabulag ug nagkasupak nga mga tinguha, iyang 
dako-kaayong kapunawpunawan sa teritoryo, ug 
iyang dako nga populasyon, gimugna gikan sa matag 
matang ug dapit, ug mapadako pa diha sa umaabot 
nga katuigan, maoy labaw pa kaayong nagsalig kay ni 
bisan kinsang lain diha sa karakter sa iyang katawhan.7 

Karon, ang mga pulong ni Heneral Gordon magbagting nga 
matagnaon.  Ang mga desisyon nga ikaw maghimo magpakita 
sa imong karakter, integridad, ug kaalam ug maghukum sa 
dagan sa imong kinabuhi ug kalig-on sa imong nasod.  Sa 
dihang ang mayoriya sa mga lungsuranon sa usa ka nasod 
maghukum sa pagdumili sa katukuran nga mga prinsipyo, 
ang balansi tali sa awtoridad ug kagawasan nagaundang sa 
pagkaanaa.  Hinumdumi: Kagawasan nga walay awtoridad 
maoy anarkiya ug awtoridad nga walay kagawasan maoy 
panglupig.  Pagkab-ot sa tarong nga balansi tali sa kagawasan 
ug awtoridad nagakinahanglan sa usa ka personal nga pag-
ila sa responsibilidad.  Uban ang kagawasan sa paghimo og 
mga desisyon nagaabut ang responsibilidad para sa mga 
sangputanan sa adto nga mga desisyon.

Usa sa dimensiyon sa divine nga katukuran mao ang 
balaod sa kinabubut-ong responsibilidad nga nagatudlo nga 
ikaw responsable para sa imong kaugalingong mga desisyon 

7. Gihubad gikan ni John B. Gordon, Reminiscences of the Civil War (New York: 
Charles Scribner’s Sons, 1904), 76-77.
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ug mga lihok.  Mao nga ikaw dili gayud makapasangil sa uban 
para sa mga daotang-hitabo ug pag-antos nga magresulta 
gikan sa imong dimaayo nga mga desisyon.  Ikaw kinahanglang 
magdawat og hingpit nga responsibilidad para sa imong mga 
asosasyon, mga kalihukan, mga motibo, ug paagi sa buhat.

Ang katawhan adunay abilidad sa paggamit og kagawasan 
sa pagpili sa paghukum sa dagan sa ilang mga kinabuhi, 
gawas kon sa grabe nga gipugngan pinaagi sa usa ka porma 
sa panglupig o pagkaulipon.  Apan dili bisan pa ang labing 
salbahis nga panglupig ang makatangtang og unsa ang imong 
gipili sa paghunahuna.  Kon ikaw gawasnon ug maghukum 
sa paglihok ubus sa divine nga katukuran nga mga lagda, 
ikaw maglahutay ug magpatunhay sa imong personal nga 
kagawasan.  Kon ikaw maghukum sa pagsalikway niining 
divine nga mga lagda, ikaw sa mauswagong magpugong sa 
imong umaabot nga mga kapilian.  Ang mga pagpili nga ikaw 
maghimo magdiktar sa kinabuhi nga ikaw magdala.

Kaminyoon

Human sa kaluwasan usa sa labing importante nga mga 
desisyon diha sa kinabuhi mao kanang usa ka tibuuk-kinabuhi 
nga kapikas.  Ang kaminyoon ug kabubut-on misugod didto sa 
Hardin sa Eden sa wala pa ang Pagkalaglag (Genesis 2:22-
24).  Sanglit ang lalaki ug ang babaye kinahanglang maghimo 
og usa ka desisyon sa pagsulud niining baslanay nga relasyon, 
ang kaminyoon maoy usa ka aplikasyon sa awtoridad sa 
unang divine nga institusyon.  Ang kaminyoon nagasangkap 
sa katukuran para sa kalig-on diha sa katilingban, ang 
pundasyon sa sibilisasyon.  Ang plano sa Dios para sa bana 
ug asawa nagadili sa panghilawas, panapaw, pagpuyopuyo 
kang bisan kinsa, pakighilawas sa samang kiye, komunal nga 
pagpuyo, poligamya, ug wayhinungdang diborsiyo.  Sa dihang 
ang divine nga desinyo para sa kaminyoon gisalikway sa igo 
nga katawhan, ang pagkaut-ut nagakatap sa katilingban ug 
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ang nasod nagaus-us.
Ang Dios midesinyo sa usa ka tino nga lalaki para sa usa ka 

tino nga babaye.  Siya nagapahimutang og awtoridad ngadto 
sa bana (Mga Taga-Efeso 5:22-23; Mga Taga-Colosas 3:18; 
1 Pedro 3:1) kinsa gisugo sa paghigugma sa iyang asawa 
(Mga Taga-Efeso 5:25) ug sa pag-angkon sa responsibilidad 
sa pagguwardiya ug pagpabilin sa iyang kagawasan.  Sa 
pagtuman sa iyang obligasyon, ang bana kinahanglang 
maghuput ug magpahayag gikan sa iyang kalag og kaligdong, 
dungog, ug integridad.  Ang babaye kinahanglan usab 
maghuput og kaligdong diha sa iyang kalag.  Siya gisugo sa 
“pagrespeto” sa awtoridad sa iyang bana (Mga Taga-Efeso 
5:33b) kang kinsa siya sa kinabubut-ong nagatahan sa iyang 
kagawasan.  Kini nga respeto mao ang labing-taas nga porma 
sa usa ka gugma sa babaye diha sa kaminyoon.

Ang kaminyoon sa hustong lalaki ngadto sa hustong 
babaye:

1. Nagaporma sa labing sukaranon nga pundok diha sa 
katilingban;

2. Nagasangkap sa dugukan para sa magtiayon nga 
gugma ug ang bugtong tinuud nga kakahimtangan 
para sa pakighilawas;

3. Nahimong ang pundasyon para sa ikatulong divine nga 
institusyon—ang pamilya.

Pamilya 

Kining sukaranan nga organisasyon sa katilingban 
nagahiusa uban sa kaminyoon sa pagporma og usa ka 
ikaduha nga bibliyanhong magbalantay para sa pagpadayon 
sa tawhanong kaliwat.  Duha ka mga ginikanan, inahan ug 
amahan, ang magbuhat sa kakahimtangan para sa pag-
amuma sa kabataan.  Usa ka puya nagasulud sa kalibutan 
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nga dimakahimo, nagkinahanglan sa panalipod ug pagbansay 
hangtod makahimo sa paglahutay sa iyang-kaugalingon.  Ang 
pamilya nagatanyag sa materyal nga pagsangkap, seguridad, 
disiplina, ug paggiya nga gilimin diha sa mga ginikanan nga 
gugma.

Dugang pa niini nga mga nag-unang-elemento sa 
pagmatuto, ang mga ginikanan gisugo sa pagsilsil diha sa 
ilang kabataan sa mga sumbanan ug mga sukaranan.  Ang 
awtoridad diha sa pamilya gitugyan diha sa mga ginikanan.  
Ang mga ginikanan kinahanglang magtudlo sa kabataan og 
pagkamasinugtanon, ang kalainan tali sa husto ug sayup, 
ug pagtudlo kanila uban sa mga prinsipyo sa pagpanton-
sa-kaugalingon, mga pamatasan, ug respeto para sa uban.  
Pagbansay ug koreksiyon sulud sa pamilya magdala og kalig-
on ngadto sa tagsatagsa, ingon usab ngadto sa nasudnong 
linalang.

Ug, mga amahan, ayaw hagita ang inyong 
kabataan sa kasuko; apan magpadako kanila 
diha sa disiplina ug instruksiyon sa Ginoo.  (Mga 
Taga-Efeso 6:4) 

Samtang ang mga ginikanan adunay daghang mga res-
ponsibilidad, ang kabataan adunay usa lamang ka res-
ponsibilidad sulud sa pamilya—sa pagrespeto ug pagtuman 
sa ilang mga ginikanan (Mga Taga-Efeso 6:1-3).

“Tahora ang imong amahan ug imong inahan, 
aron ang imong mga adlaw mahimong mapataas 
diha sa yuta [nasod] nga ang GINOO imong Dios 
nagahatag kanimo.” (Exodo 20:12)

Siya kinsa nagatunglo sa iyang amahan o iyang 
inahan,
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Iyang lampara mapalong [kamatayon] diha 
sa panahon sa kangitngit.  (Mga Proberbio 
20:20)

Ang mata nga nagabugalbugal sa usa ka 
amahan, 

Ug nagatamay sa usa ka inahan, 
Ang mga uwak sa walog molarut niini, 
Ug ang batang mga agila mokaon niini.  (Mga 

Proberbio 30:17)

Sa higayon nga ang usa ka bata nagakat-on sa pagtuman sa 
iyang mga ginikanan ug nagasabut sa prinsipyo sa awtoridad, 
siya giandam sa pagrespeto sa tanan nga laing awtoridad 
diha sa kinabuhi, naglakip adtong gitudlo labaw kaniya diha 
sa usa ka sundalonhong organisasyon.

Sa dihang ang sukaranong mga prinsipyo sa awtoridad 
ug pagpanton-sa-kaugalingon wala gitudlo og sayo diha sa 
kinabuhi sa bata, sila sagad magsalikway sa tanang mga 
porma sa awtoridad isip mga bag-ong-tubo ug batan-ong mga 
hingkod.  Kon walay pagkasinati sa awtoridad nga gitudlo diha 
sa panimalay nga nagalakip sa personal nga kamapaubsanon 
ug respeto para sa hingkod nga pagdumala, ang mga batan-
on mahimong matinamayon ug masinupakon.  Kulang sa mga 
utlanan ug kaugalingong-natuhup, sila magsalikway sa divine 
nga katukuran nga mga sumbanan ug mga sukaranan.  Ang 
kasama nga pamugus nagapuli sa hingkod nga awtoridad.  
Katagbawan-sa-kaugalingon nagapuli sa awtoridad sa balaod.  
Kini nga mga batan-ong katawhan magdangup sa ilimnong-
makahubog nga abuso, ginadili nga mga druga, dibalaoron 
nga pakighilawas, o gang nga kalihukan.  Ang kapintas 
nahimong mapatuyangon, kriminalidad maoy ordinaryo.  Kon 
usa ka makahuluganong gidaghanon sa batan-ong katawhan 
maghagit sa awtoridad, waypag-ila nga rebelyon nagabuntog 
sa usa ka tibuuk henerasyon.
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Sa dihang ang mga ginikanan wala magtuman sa ilang 
responsibilidad ug ang kabataan wala “magtahod” sa ilang mga 
ginikanan, ang nasod nagaantos gikan sa pagkamahuyang, 
kawalay-kalig-unan, ug masangputong pagkawala sa 
kaugalingnan.  Nasudnong pagkabungkag nagasugod diha 
sa pamilya.

1. Huyang nga mga bana magresulta diha sa huyang nga 
mga asawa.

2. Huyang nga mga ginikanan magresulta diha sa huyang 
nga kabataan.

3. Huyang nga kabataan magmugna og usa ka huyang 
nga henerasyon.

4. Usa ka huyang nga henerasyon nagakinahanglan og 
seguridad.

5. Diha sa pagkinahanglan og seguridad gikan sa gobyerno 
ang usa ka huyang nga henerasyon nahimong usa ka 
gihatagan-og-katungud nga henerasyon.

6. Ang mga gihatagan-og-katungud maoy gitanyag 
ngadto sa usa ka huyang nga henerasyon pinaagi sa 
huyang nga mga politiko.

7. Ang huyang nga mga politiko magtanyag og usa ka 
porma sa sosyalismo nga sa kanunay nabulag gikan 
sa katukuran nga mga prinsipyo nga makita diha sa 
dimasayup nga Pulong sa Dios. 

8. Ang usa ka huyang nga gobyerno nagaangkon og 
gahum ug mga gihatagan-og-katungud para sa iyang-
kaugalingon ug nagagasto sa mining-seguridad sa 
sosyalismo pinaagi sa pag-imbargo sa katigayunan 
pinaagi sa dimatarong nga pamuhis ug pag-apod-apod 
pag-usab sa katigayunan diha sa ngalan sa masdakong 
kaayohan para sa masdakong gidaghanon. 

9. Utopian nga sosyalismo nagahiusa sa Marxism sa 
pagtukod og ekonomikanhon ug politikanhon nga mga 
doktrina pinasikad diha sa bakak nga mga teyoriya sa 
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diyalektikanhong materyalismo ug ang promosyon sa 
bugno sa mga matang sa tigpamoo ug tigpamuhunan.  
Ang resulta maoy usa ka magubutong gobyerno nga 
nagatanyag og mining-seguridad ngadto sa usa ka 
huyang nga henerasyon pinaagi sa publikong mga 
bakak ug mini nga mga saad, nagguba sa tagsatagsa 
ug nasudnong kagawasan.

10. Imbis nga gobyerno ang sulugoon sa katawhan, ang 
gihatagag-katungud, huyang nga katawhan mahimong 
mga ulipon ngadto sa usa ka diktadoryang burokrasya.  
Hingpit nga gahum anaa sa mga kamut sa huyang ug 
ditakus nga mga magmamando kansang gahum sa 
kaibog nagakaon sa usa ka huyang nga henerasyon 
nga nagkinahanglan og usa-ka-butang para sa wala 
nga nagaresulta diha sa usa ka nasod nga nagbaligya 
sa iyang kapanulundanan sa kagawasan para sa usa 
ka platong linugaw.

Ang liyok sa pagkamahuyang nagasugod sa pagka-
bungkag sa pamilya ug nagatapos sa suludnon nga pag-
gun-ob-sa-kaugalingon sa usa ka nasod.  Busa, ang pagpa-
bilin sa kalig-on ug kagawasan mag-agad diha sa integridad 
ug mga sukaranan sa kaminyoon ug sa mga ginikanan nga 
awtoridad.  Sa dihang ang mga ginikanan walay kaligdong, 
ang sunud nga henerasyon nagakulang og kaligdong, nahi-
mong huyang, ug ang nasod nagaus-us.

Ang Nasudnong Linalang

Ang daotan mapatuyangon sa katibuk-an sa kalibutan 
atol sa panahon sa negatibong kabubut-on (Genesis 6:1-7).  
Busa ang Dios mikuha og mapintas nga mga kinutuban sa 
pagsiguro sa kalungtaran sa tawhanong kaliwat pinaagi sa 
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pagpadali sa-tibuuk-kalibutan nga Lunup.8 Human sa Lunup 
bugtong ang pamilya ni Noah ang milungtad; sila lamang 
ang mipahayag og pagtoo diha sa Manluluwas ug mipabiling 
tinuud sa Iyang plano.  Gikan sa mga anak-lalaki ni Noah, 
Shem, Ham, ug Japheth, migumikan ang tulo ka mga grupo 
sa hentil nga mga kaliwat, ang tanan kanila misulti og mao 
ra nga pinulongan (Genesis 11:1).  Samtang ang populasyon 
misaka, sa kadugayan sila mitigum didto sa Babel diha sa 
usa ka satanasnong gipadasig nga rebelyon batok sa Dios.  
Sila mipamasin sa “pagkab-ot ngadto sa langit” pinaagi sa 
ilang kaugalingong abilidad ug sinabutan nga paningkamot. 

Ang siyudad sa Babel maoy mamahimong usa ka ka-
libutanong sentro para sa tawhanong kaliwat uban ang 
hilabihan-kadako nga torre sa pagsilbi isip usa ka pisiko ug 
mapasundayagong simbolo sa kalibutanong paghiusa.9

Ug sila miingon, “Duul, kita magtukod para sa 
atong-kaugalingon og usa ka siyudad [Babel], 
ug usa ka torre kansang kinaibabwan moabut 
ngadto sa langit, ug kita maghimo para sa atong-
kaugalingon og usa ka ngalan; aron dili kita 
mapatibulaag sa laing dapit ibabaw sa dagway 
sa tibuuk kalibutan.” (Genesis 11:4) 

Ang tawhanong kalampusan bisan pa og usahay da-
layegon sagad adunay daotang mga sangputanan.  Sa di-
hang ang tawhanong mga kalampusan maglubog sa katinuu-
ran sa tibuuk nga pagbulag sa tawo gikan sa Dios o magpuli 
sa grasya sa Dios isip ang usa ka tinuud nga kasulbaran sa 
tawhanong mga problema, ang Dios nagapakgang.  Ang di-
vine nga paghukum didto sa Babel milibog sa pinulongan sa 

8. Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 36-40.
9. Alva J. McClain, The Greatness of the Kingdom (Winona Lake: BMH Books, 1959), 
47.
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katawhan ug mibahin kanila ngadto sa nagkalainlaing kana-
suran.

Tungud niini ang iyang ngalan gitawag og Babel, 
tungud kay didto ang GINOO mipalibog sa pinu-
longan sa tibuuk kalibutan; ug gikan didto ang 
GINOO mipatibulaag kanila sa laing dapit ibabaw 
sa dagway sa tibuuk kalibutan.  (Genesis 11:9)

Ang mga makinaadmanon sa Bibliya miusisa ug miko-
mentaryo diha sa politikanhon ug sa kultura nga impak sa 
lihok sa Dios didto sa Babel.

Ang kinaiya sa divine nga paghukum diha niining 
unang pagsulay didto sa usa ka Kalibutanong Istado 
sa halawum nga makapahinam.  Kini sa kadaghanan 
gidawat nga ang semento nga nagagunit sa katawhan 
nga naghiusa diha sa mga grupo ug mga nasod maoy 
atong gitawag og usa ka sa kadaghanang kultura, 
ug ang mismong kinauyokan sa maong usa ka 
kultura makita diha sa pinulongan, ang katingalahang 
abilidad sa tawo sa pagpahayag og mga idiya.  Kini 
sa tukma niining puntoha nga ang paghukum sa Dios 
mihapak: ang sa kadaghanang kasabutan sa “usa ka 
pinulongan” sa-dimakitang-gahum giguba [Genesis 
11:6-7], ug ang pagpadaghan sa mga dila midangat 
ngadto sa pagkaporma sa laing mga grupo ug, sa 
katapusan, mga nasod.  Kay ang labawng kakulian 
ngadto sa katumanan sa usa ka kalibutanong istado sa 
“Internationalism,” . . . mao ang babag sa pinulongan.10 

Ang paghukum sa Dios diha niining usa-ka-kalibutan nga 

10. Ibid., 48-49 (Pangkutlong timaan nga gihubad).
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gobyerno maoy usa ka tin-aw nga pasidaan batok sa tanang 
mga paningkamot sa pagtukod og bisan unsang porma sa 
internasyonal nga pamunoan ug usa ka nagbagting nga 
dason para sa konsepto sa nasudnong linalang.  Diha sa usa 
ka kalibutan nga giharian pinaagi sa kinaiyang makasasala, 
absolutong gahum nga gitugyan diha sa usa ka gihiusang 
internasyonal nga katibuk-an sa kanunay mag-ut-ut ngadto sa 
hugut-kaayo nga pagkoto pinaagi sa diktadorang kagahum.

Sa pagpanalipod sa tawhanong kaliwat gikan sa pagka-
gun-ob-sa-kaugalingon sa usa-ka-kalibutan nga istado ang 
Dios mitukod sa nasudnong linalang isip ang ikaupat nga di-
vine institusyon.  Siya “mipatibulaag” sa katawhan sa pagkuto 
sa ekspresyon sa tawhanong pagkaarogante ug pagpugong 
sa pagkaylap sa daotan (Genesis 11:8).  Ang pagkabahin sa 
orihinal pinasikad diha sa kaliwat, sa hiyograpiya, ug sa ling-
gwista nga mga utlanan. 

Gikan niini ang kayutaan kasikbit sa dagat sa 
kanasuran gipabulag ngadto sa ilang kayutaan 
[hiyograpiya], matag usa sumala sa iyang pinu-
longan, sumala sa ilang mga pamilya [kaliwat], 
ngadto sa ilang kanasuran.  (Genesis 10:5) 

     
Kon ang matag-usa diha sa kalibutan magsulti og mao ra 
nga pinulongan, ang pagkadaotan magkakusog.  Lahing mga 
pinulongan ug ang pagtukod sa sinaligang nasod sa Dios 
maglangkub og usa ka divine nga babag batok sa pagdaghan 
sa daotan.

Ang pakigpulong ni Apostol Pablo ngadto sa mga Athenian 
nagatukod sa katinuuran sa ikaupat nga divine institusyon 
para sa Kapanahonan sa Simbahan, nagtugot sa mga Kris-
tohanon sa paggamit sa karaang pagtolon-an gikan sa Babel 
ngadto sa karong dispensasyon.  Si Pablo nagapahimug-at 
nga ang katuyoan sa Dios diha sa pagbulag sa kanasuran 
ug pagpahimutang sa “mga utlanan sa ilang puy-anan” mao 
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“nga sila kinahanglang mangita sa Dios” imbis nga sa hilabi-
han madani uban sa tawhanong kalampusan nga gilakip diha 
sa rilihiyon, pilosopiya, ug pamalak sa mga Griyego (Mga Bu-
hat 17:26-27; cf., 17:21, 23, 28).

Ang nasudnong mga linalang anaa sa pagpugong sa 
kalibutan gikan sa pagut-ut ngadto sa kaguliyang. Ang Dios 
nagatugot sa kanasuran sa pagpugong sa kinaiyang maka-
sasala sa tawo. Sila magsangkap og usa ka pagsanta batok 
sa panglupig nga si Satanas nagapangita sa paghimo-og-
daotan diha sa tawhanong kaliwat ug ang makamatay nga 
mga tumong sa katawhan. Ang Dios usab nagatugot sa 
gobyerno isip ang awtoridad sulud sa usa ka nasudnong 
linalang sa pagpugong sa mapasagarong kadaotan nga ang 
tawo sa walay mga utlanan mobuhat.  Ang gobyerno gidesinyo 
sa pagpanalipod sa tagsatagsang kabubut-on, pagbantay sa 
praybasi ug kabtangan, ug pagpabilin sa suludnong kadaitan 
pinaagi sa pagpatuman sa balaod ug sa gawas nga seguridad 
pinaagi sa sundalonhong pagkaandam (1 Pedro 2:13-14).

Tugoti ang matag tawo nga anaa sa pagkasakup 
ngadto sa nagpamuno nga mga awtoridad.  Kay 
walay awtoridad gawas kon gikan sa Dios, ug 
kadtong hain anaa maoy gitukod sa Dios.  Busa 
siya kinsa nagasukol sa awtoridad nakasupak 
sa ordinansa sa Dios; ug sila kinsa nakasukol 
modawat og pagsilot diha sa ilang-kaugalingon.  
Kay ang mga magmamando [gobyerno] dili usa 
ka hinungdan sa kahadlok para sa maayong 
pamatasan, apan para sa daotan.  Gusto ba 
nimo nga adunay walay kahadlok sa awtoridad?  
Buhata og unsay maayo, ug ikaw modawat og 
pagdayeg gikan sa mao usab; kay kini usa ka 
ministro sa Dios kanimo para sa maayo.  Apan 
kon ikaw mohimo og unsay daotan, kahadlok; 
kay kini wala nagadala og espada [silot sa 
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kamatayon] sa wala; kay kini usa ka ministro 
sa Dios, usa ka tigpanimalus [maghuhusay sa 
hustisya] kinsa nagadala og kaligutgut diha sa 
usa kinsa nagabatasan og kadaotan.  Tungud 
niana kini gikinahanglan aron nga anaa sa 
pagkasakup [ngadto sa awtoridad], dili lamang 
tungud sa kaligutgut, apan usab para sa 
kaayohan sa konsensiya.  Kay tungud niini ikaw 
usab magbayad og mga buhis, kay ang mga 
magmamando mga sulugoon sa Dios, naghalad 
sa ilang-kaugalingon ngadto niining mismong 
butang.  Hatag ngadto sa tanan og unsay angay 
kanila: buhis sa kang kinsa ang buhis maoy 
angay; naandan sa kang kinsa ang naandan; 
kahadlok sa kang kinsa ang kahadlok; pagtahod 
sa kang kinsa ang pagtahod.  (Mga Taga-Roma 
13:1-7)   

Ang Dios mimando nga ang “mga magmamando” kina-
hanglang magtuman ug magpanalipod sa mga balaod sa 
divine nga katukuran. Sa ingon usab, ang matag lumulupyo 
sa usa ka nasod, bisan kon magtotoo o dimagtotoo, giawhag 
sa pagtuman sa awtoridad sa magmamando. Sa maka-
huluganon, ang Mga Taga-Roma 13:1-7 gisulat atol sa paghari 
ni emperador Nero, usa sa labing malupigon ug dimatarong 
nga mga rehimen diha sa kasaysayan sa Romanhong 
Imperyo. Ang Kasulatan wala nagapalabay sa mga praktis 
sa bisan-kinsang tingpanglupig, apan dili madaogdaogong 
kagamhanan ang nagadili sa prinsipyo sa pagkamasinugtanon 
sa awtoridad (Titus 2:15—3:1). Waysapayan sa karakter sa 
usa ka magmamando, ang iyang katungdanan nagapaila 
sa divine nga gitugyang awtoridad niana nga nasod. Ang 
katungdanan, kon dili ang tawo, kinahanglan sa kanunay 
respetohon.

 Ngadto sa Nasod 23



ANG REBOLUSYON BA NAHITARONG?

Si David milarawan sa pagkamasinugtanon ug pagtahod 
ngadto sa divine nga gitudlong awtoridad maingon nga siya 
milikay sa pagbudhi sa iyang labawng-kamandoan, Haring 
Saul sa Israel. Mihuput sa usa ka mangtason nga pangabub-
ho si Saul mitinguha sa pagpatay ni David, iyang sa divine 
nga gidihugang manununod. Si David nakasabut nga si Saul 
maoy responsable ngadto sa Dios. Diha sa Iyang kaugali-
ngong katuyoan ug panahon ang Dios magtangtang ni Saul ug 
mag-uswag ni David. Sa ingon, si David midumili sa pagbalos 
pinaagi sa pagkuha sa kinabuhi ni Saul o sa pagtugot sa 
iyang mga sundalo sa pagpatay ni Saul (1 Samuel 24:4, 6). 
Ang pagpatay o rebolusyon wala gayud gitugot sa Dios.

Ang rebolusyon mao ang pagpahawa sa nalalang nga 
katukuran o gobyerno ug ang kagun-uban sa divine nga 
mga institusyon. Ang tinguha sa pagbuntog og kaugalingong 
gobyerno sa tawo bisan hain pinaagi sa mga tinagong-laraw 
ug pangunsabo o sa kusog sa mga hinagiban, naglakip sa 
paramilitary nga kalihukan, nagalangkub og kadaotan ug 
sa kanunay supak sa divine nga kabubut-on. Paghulhog og 
rebolusyon nagapadangat sa binuang nga panong-maggu-
butong kapintas ug ang waybalaod nga pag-ilog sa gahum. 
Bisan unsa nga maangkon diha sa rebolusyon mahimong 
matuman nga walay rebolusyon.  Ang sangputanan dili gayud 
nagapahitarong sa mga paagi. Ang Dios sa madali misilot ni 
Dathan ug Abiram diha sa ilang pag-aklas batok ni Moses 
(Numeros 16).  Ang mga problema nga nagkinahanglan og 
divine nga katukurang mga kasulbaran dili gayud masulbad 
pinaagi sa paglapas sa divine nga katukurang mga prinsipyo.

Unsa kaha ang American Revolutionary War niadtong 
1776?  Kini ba rebelyon batok sa nagdumala nga awtoridad?  
Dili!  Ang ato dili usa ka panig-ingnan nga rebolusyon daw sa 
French (1789) o Russian (1917) nga mga rebolusyon, apan 
usa ka gubat para sa independensiya.  Kita wala mibuntog sa 
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nalalang nga English nga gobyerno, mipapas sa Parlamento, 
mipapha sa nagtag-iya sa yuta nga aristokrasya ug mipuli 
kanila sa katawhang-bagis sa dalan ug mga anarkista.  Kita 
nangita sa pagpalungtad sa divine nga mga institusyon pinaagi 
sa pagtukod og usa ka republika nga mitugot sa labing puno 
nga ekspresyon sa tagsatagsang kagawasan.

NASUDNONG KADUNUT

Sa kanunay adunay mga lungsuranon diha sa usa ka na-
sod kinsa maghipos og pribilihiyo nga walay responsibilidad. 
Sila magpahimulus og mga benepisyo ug panalipod sa ilang 
nasod samtang naghatag sa ilang panagdapig ngadto sa usa 
ka langyaw nga gobyerno o usa ka radikal nga politikanhon 
o paramilitary nga grupong hilig diha sa panggubot. Kining 
magun-ubong kamalimbungon nagadugmok sa kaugalingnan 
sa usa ka nasod, sama sa nahitabo ngadto sa Judea sunud 
sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo. Ang Hudiyong 
politikanhon ug relihiyosong mga pangulo mibayad og usa 
ka dugoong presyo para sa ilang pagpakaaron-ingnon. Sila 
mipahimulus sa mga benepisyo sa Romanhong pamunoan ug 
panabang samtang sa dungan nagkunsabo batok ni Caesar.  
Samtang ang sosyal nga katukuran sa Palestine nabungkag, 
ang Romanhong tinugyanan, Hudiyong mga pangulo, Pana-
tikong mga rebelde, ug mga desperado sa tanang mga ma-
tang nakig-indig para sa gahum ug pangawat.11 

Sa dihang ang bukas nga gubat misulbong niadtong A.D. 
66 liboan ka mga Hudiyo diha sa Caesarea maoy gimasaker.  
Sa A.D. 68 si Vespasian mipahiklin ug mipalibut sa Jerusalem.  
Ang pagliyok natapos niadtong A.D. 70 sa dihang si Titus sa 
hingpit miguba sa siyudad, miihaw ug mipatibulaag sa mga 
molupyo, ug midala ngadto sa katapusan sa bisan unsang 

11. Bo Reicke, The New Testament Era (Philadelphia: Fortress Press, 1981), 210.
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pagkamay-ong sa Hudiyong kaugalingnan diha sa Palestine 
hangtod sa 1948.12 Ang mga bayad sa ilang sedisyon mao 
ang anarkiya, kaulipnan, ug kamatayon.  Ang kagawasan dili 
makalungtad sa maong kadunut diha sa usa ka katilingban.

ANG SINALIGANG NASOD

Diha sa bisan unsang panahon sa kasaysayan, sa usa ka 
dapit diha sa kalibutan ang Dios nagamando ug nagapabilin 
og usa ka sinaligang nasod.  Kini nga nasod sa tino nga 
gipanalipdang tinugyanan sa Dios dinhi sa kalibutan, usa ka 
tipiganan para sa divine nga kamatuuran diin ang Ebanghelyo 
sa gawasnong gisangyaw, ang doktrina sa halapad gitudlo, ug 
mga misyonaryo magdala sa Pulong sa Dios ngadto sa mga 
lugar sa positibong kabubut-on sa katibuk-an sa kalibutan.  Ang 
pagkaporma sa maong nasod nagasugod uban sa katawhan 
kinsa magtubag ngadto sa grasya sa Dios ug mahimong mga 
magtotoo diha ni Jesu-Kristo (Mga Taga-Efeso 2:8-9).  Usa ka 
nukleyo niini nga mga Kristohanon nagatubo sa espirituhanon 
ug nagaporma og usa ka mahinungdanong-kahimtang sa 
hamtong nga mga magtotoo nga paigo sa paglahutay sa 
nasod ug pinaagi niini ang Dios nagapalambo sa Iyang plano 
para sa katawhan.  Ang Israel mao ang sinaligang nasod sa 
Dios diha sa Karaang Testamento nga panahon.

“‘Ug kamo mahimo ngari Kanako nga usa ka 
gingharian sa mga pari ug usa ka balaang nasod 
[sinaligang nasod].’ Kini mao ang mga pulong 
nga kamo kinahanglang magsulti ngadto sa mga 
anak sa Israel.” (Exodo 19:6)  

Sa dihang pulos ang Amihanan (721 B.C.) ug Habagatan 

12. Thieme, Anti-Semitism, 76, 100; Josephus, “The Wars of the Jews, “Book V, vi-xiii.
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(586 B.C.) nga mga Gingharian sa Israel naguba ubus sa 
ikalimang liyok sa disiplina, ang balay-tipiganan sa Dios para 
sa doktrina mipuyo uban adtong matinumanong mga Hudiyo 
nga natibulaag sa katibuk-an sa Babylonia nga Imperyo ug 
unya sa Persia nga Imperyo.13 Pinaagi sa pagbalik sa mga 
Hudiyo gikan sa pagkabinilanggo ang Israel pag-usab milihok 
isip usa ka sinaligang nasod.  Sukad sa sinugdanan sa 
Kapanahonan sa Simbahan diha sa adlaw sa Pentekostes, 
A.D. 30, ug ang sunud nga pagpanglungkab sa Jerusalem 
niadtong A.D. 70, bugtong hentil nga mga nasod ang 
sinaligang mga nasod.  Kini nga mga nasod adunay dugang 
responsibilidad sa pagsangkap og usa ka dalangpanan para 
sa mga Hudiyo sa Paglalin.  Sa pagkakaron nga panahon ang 
mga Hudiyo kinsa magtoo diha ni Jesu-Kristo maoy kabahin 
sa Simbahan (Mga Taga-Galacia 3:28).14

Diha sa unang siglo A.D. ang Romanhong Imperyo 
nahimong ang himutangan para sa nagsugod nga Simbahan 

13. Sa dihang ang Israel napuno sa pagbiya sa tinoohan, ang sinaligang nasod 
gipasidan-an sa Dios pinaagi sa nagkadakong kakusog sa lima ka mga liyok sa disiplina.

1. Ang unang liyok: Pagkawala sa kabaskog sa lawas, pag-us-us sa panguma nga 
kauswagan, kakuyaw, kahadlok, ug kamatayon diha sa kombate, pagkawala 
sa personal nga mga kagawasan tungud sa negatibong kabubut-on ngadto sa 
doktrina sa Bibliya (Levitico 26:14-17).

2. Ang ikaduhang liyok: Ekonomikanhong kalihukan nga pagkunhod ug pag-ubus, 
mipadako nga personal ug tagsatagsa nga disiplina para sa gipadayon nga 
negatibong kabubut-on bisan pa sa unang pasidaan (Levitico 26:18-20).

3. Ang ikatulong liyok: Kapintas ug pagkahugno sa balaod ug kahusay; grabeng 
pagdili sa biyahe ug komersiyo (Levitico 26:21-22).

4. Ang ikaupat nga liyok: Sundalonhong pagbuntog ug/o langyaw nga okupasyon, 
kanihit sa pagkaon (mikunhod ngadto sa usa-sa-napulo sa normal nga tagana), 
pagkabulag sa mga pamilya (Levitico 26:23-26).

5. Ang ikalimang liyok: Kagun-uban sa nasod tungud sa kinatas-ang pagsalikway 
sa bibliyanhong mga prinsipyo (Levitico 26:27-39).

14. Bisan pa og ang Israel gipadaplin isip usa ka sinaligang nasod diha sa Kapanahonan 
sa Simbahan, ang Simbahan wala nahimong espirituhanon nga Israel ni ang dikondisyonal 
nga mga kasabutan ngadto sa nasod giwagtang.  Ang saad sa Dios ngadto ni Abraham 
(Genesis 12:1-3; 13:15-16; 15:18; 22:15-18), ngadto ni David (2 Samuel 7:8-16; Mga 
Salmo 89:20-37), ug ngadto sa Israel diha sa Bag-ong Kasabutan (Jeremiah 31:31-34) 
sa hingpit matuman ngadto sa usa ka gitigum-pag-usab nga sinaligang nasod sa Israel 
diha sa Milenyo.
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ug ang unang hentil nga sinaligang nasod.  Ang Bag-ong 
Testamento nga doktrina gisulat ug sa halapad gipakaylap 
ubus sa SPQR, Senatus Populesque Romanus.  Nagsunud sa 
pagkalaglag sa Roma, ang sunud nga sinaligang mga nasod 
mao ang Ireland ni Patrick niadtong ikalima nga siglo A.D. ug 
ang Frankish nga Gingharian sa mga Merovingian human 
sa A.D. 481; taliwala sa ikanapulog-lima ug ikanapulog-pito 
nga mga siglo ang Switzerland niadtong panahon ni Ulrich 
Zwingli ug John Calvin; Scotland niadtong panahon ni John 
Knox; France human sa Balaod ni Nantes (1598); Sweden 
ubus ni Gustavus Adolphus; Brandenburg Prussia pinaagi sa 
panglangyaw sa mga Huguenot gikan sa France human sa 
pagbawi sa Balaod ni Nantes (1685).  Niadtong ikanapulog-
walo ug ikanapulog-siyam ka mga siglo ang England mipakita 
og sinaligang nasod nga kahimtang pinaagi sa pagsangkap sa 
kagawasan para sa komunikasyon sa doktrina ug pagsuportar 
sa tibuuk-kalibutan nga pagwali sa ebanghelyo.

Diha sa pag-us-us sa British nga Imperyo ang United States 
karon nagabarog nga nag-inusara isip sinaligang nasod.  Kini 
nga nasod sa makapatagad gipanalanginan sa Ginoo.  Sa 
masulub-on, kita misugod sa pag-ut-ut gikan sa sulud.  Diha 
sa milabay nga pipila ka mga dekada ang espirituhanong 
kinabuhi sa daghang mga Kristohanon miunlod ngadto sa 
arogante nga kaugalingong-pagkamatarong gitakuban isip 
himo-og-pagkamaayo ug kalibutanong mga kasulbaran 
ngadto sa nasudnon ug kalibutanon nga mga problema.  Ang 
atong misyon isip usa ka sinaligang nasod maoy tanan apan 
nahikalimtan.  Ang oportunidad sa paghimaya ni Jesu-Kristo 
pinaagi sa pagkat-on ug paggamit sa doktrina sa Bibliya 
wala na gitagad.  Nagkadiyutay nga mga magtotoo maoy 
matinguhaon sa espirituhanong pagtubo ug Ebanghelyo nga 
pagsaksi.  Nagkadaghan ang malimbungong mga taktika sa 
Kristohanong aktibismo—usa ka matinguhaong krusada para 
sa usa ka moral nga katuyoan—maoy nagpuli sa matuud nga 
Kristohanong serbisyo.  Apan ang sangputanan dili gayud 
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nagapahitarong sa mga paagi.
Diha sa anghelanong away si Jesu-Kristo nagatugot sa 

daotan sa pagdagan sa iyang dalan (Mga Proberbio 16:3-
4).  Apan ang paabanteng martsa sa plano sa Dios diha sa 
kasaysayan sa dikalikayan mopislat sa bisan unsang bakak 
nga sistema nga ang tawo o si Satanas makalaraw.  Bisan pa 
og ang Dios nagatugot sa daotang kanasuran sa pagkaanaa 
ug makagamit kanila para sa Iyang kaugalingong mga 
katuyoan (Mga Salmo 76:10a), Siya dili makatugot sa usa 
ka sinaligang nasod sa pag-abuso sa iyang espirituhanong 
kapanulundanan.  Ang Dios makagamit sa daotang kanasuran 
sa pagdumala sa ikalimang liyok sa disiplina ngadto sa usa 
ka sinaligang nasod nga nalukup sa espirituhanong pagkaut-
ut.  Sa dihang ang usa ka sinaligang nasod gitangtang, ang 
Dios nagapasaka og usa ka bag-ong nasod diha sa iyang 
lugar.  

Ang United States dili karon ug wala gayud nahimong usa 
ka Kristohanong nasod.15 Kita usa ka sinaligang nasod sa 
Dios, natukod diha sa divine nga katukurang mga prinsipyo 
nga magsiguro sa kagawasan para sa pulos Kristohanon ug 
dili-Kristohanon.  Sa nangaging panahon ang pundasyon 
sa doktrina nga nasinati, hamtong nga mga magtotoo mao 
ang tinubdan sa divine nga panalangin para sa nasod.  Apan 
kon ang mga magtotoo karong panahona magsalikway niini 
nga espirituhanong kabilin, kita makapaabot nga maguba, 
dili lamang isip usa ka kalibutanong gahum apan isip usa ka 
gawasnong katawhan ug usa ka sinaligang nasod.

15. Ang termino nga “Kristohanong nasod” usa ka sayup nga ngalan.  Ang kanasuran dili 
mahimong Kristohanon; ang mga tawo lamang ang mahimong Kristohanon.  Pinasikad 
diha sa ilang Judeo-Kristohanon nga kapanulundanan ang atong mga magtutukod 
misangkap para sa relihiyosong kagawasan diha sa Konstitusyon sa United States.  
Bisan pa og daghan sa mga lumulupyo niini nga nasod magpahayag og Kristiyanismo, 
ang mga balaod sa divine nga katukuran, nga diha ang Konstitusyon gibasi, maoy 
gisugod sa pagsiguro sa kalungtaran ug panalangin sa mga Kristohanon ug mga dili-
Kristohanon pareho.  Ang relihiyosong kagawasan nagaagad diha sa pagkabulag sa 
simbahan ug istado (Mateo 22:21; cf., Mga Taga-Roma 13:1-7).

 Ngadto sa Nasod 29



Ang Akong katawhan napukan gumikan sa 
kakulang sa kahibalo [sa doktrina].  Tungud 
kay kamo misalikway og kahibalo, Ako usab 
mosalikway kaninyo gikan sa Akong pagkapari 
[sinaligang nasod].  Tungud kay kamo nahikalimot 
sa balaod sa inyong Dios, Ako usab mohikalimot 
sa inyong kaanakan.  (Hosea 4:6) 

Ang Dios sa absoluto nga makiangayon.  Siya motahod 
sa Iyang Pulong nga nanimuyo diha sa mga kalag sa mga 
magtotoo, maingon nga ang United States nagapadayon 
sa pag-us-us.  Siya usab mopatunhay niini nga sinaligang 
nasod kon ang usa ka igong gidaghanon sa mga magtotoo 
sa makanunayong nagkat-on ug naggamit sa Iyang Pulong.  
Ang doktrina sa Bibliya nagapasinati sa mga magtotoo 
ngadto sa pagkaimportante sa mga balaod sa divine nga 
katukuran para sa nasod ug ngadto sa bililhon-kaayo nga 
kahinungdanon sa espirituhanong kinabuhi diha sa kalisud 
ug kauswagan.  Ang nasinati sa doktrina nga mga magtotoo 
magsuportar og pagpatuman sa balaod para sa panalipod 
batok sa kriminalidad ug sundalonhong pagkaandam para sa 
nasudnong seguridad.

Ang “tulo ka gatos” ni Gideon nagatanyag og usa ka 
makapamatikud nga paghulagway og unsaon sa doktrina diha 
sa kalag sa hamtong nga mga magtotoo nagapalingkawas sa 
usa ka sinaligang nasod (Mga Maghuhukum 7:5-7).  Ang Dios 
mipili niining lagmit-dili nga pangulo gikan sa labing-ubus 
kaimportante nga tribu sa Israel.  Sa dihang si Gideon misulti 
og usa ka hangyo para sa mga sundalo sa pakigsangka batok 
sa Midian, napulo ka libo ka kalalakihan ang mitubag ngadto 
sa tawag (Mga Maghuhukum 7:3).  Apan, sa pagkahibalo 
nga dili tanan niining kalalakihan ang adunay panghunahuna 
sa kaisog sa pakigsangka, ang Dios mipakunhod sa mga 
boluntaryo ngadto sa tulo ka gatos kinsa adunay kalig-on.  
Ang Dios mipasidungog niining gamay, sa doktrina nga 
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nasinating kusog pinaagi sa paggamit kanila sa pagparot sa 
mga Midianite ug pagpatunhay sa nasod.

Ang kalungtaran ug kauswagan sa United States mag-
agad diha sa maong usa ka mahinungdanong-kahimtang sa 
hamtong nga mga magtotoo.

Lihok isip gawasnong katawhan, ug ayaw gamita 
ang inyong kagawasan isip usa ka tabon para sa 
daotan, apan gamita kini isip mga ulipon sa Dios.  
(1 Pedro 2:16)

Bugtong ang grasya sa Dios ang makapalingkawas niini 
nga nasod gikan sa iyang karon nga kalisud.  Kita wala 
magkinahanglan og dimabangbang nga gidaghanon; kita 
magkinahanglan lamang og igong hamtong nga mga magtotoo 
para sa Ginoo sa paggamit sa pagtuman sa Iyang katuyoan.

SIMBAHAN UG ISTADO

Bisan pa og pulos ang simbahan ug istado gimando sa 
Dios, sila sa kanunay sa pagpabiling bulag nga mga linalang 
diha sa Kapanahonan sa Simbahan.  Ang Dios mibulag sa 
duha aron sa pagpanalipod sa kalibutan gikan sa panglupig 
sa rilihiyon.  Sa dihang ang simbahan ug istado maghiusa, 
ang kagawasan maguba sama sa nahitabo sa Spain atol sa 
Inkwisisyon (1478-1834),16 England ubus sa Puritano nga si 
Oliver Cromwell (1649-1658), France nagwagtang sa Balaod 
ni Nantes ubus ni Louis XIV (1661-1715), ug diha sa pipila 
ka mga bahin sa Habagatang America karong panahona.  
Ang kaugalingong-matarong nga Kristohanong mga 
aktibista kinsa mag-angkon og gahum nahimong sa daotan 
nga dimakaantos sa wanag-uyon nga mga teyolohiya ug 

16. Thieme, Anti-Semitism, 33-37.

 Ngadto sa Nasod 31



malupigon ngadto sa mga magtotoo ug mga dimagtotoo.  Ang 
mga magtotoo gidaogdaog para sa ‘krimen’ sa dipag-uyon.  
Ang mga dimagtotoo tingali mapugus ngadto sa relihiyosong 
pagkakabig nagdumili kanila sa tinuud nga kinabubut-ong 
tubag ngadto sa Ebanghelyo.

Ang tinuud nga Simbahan, mga magtotoo diha ni Kristo, 
kinahanglang adunay impluwensiya diha sa usa ka nasudnong 
linalang isip dimakitang mga bayani apan kinahanglang dili 
gayud mailhan isip ang istado ni mangita og politikanhong 
kontrol sa istado.17 Sa dihang ang prinsipyo sa pagbulag sa 
simbahan ug istado wagipanumbaling, ang mga resulta maoy 
alaot ngadto sa mga lungsuranon sa kadto nga nasod.  Sibil 
ug relihiyosong mga kagawasan mahanaw.  

Ang impluwensiya sa Simbahan maoy esprituhanon dili 
aktibista. Ang pagkaanaa sa usa ka mahinungdanong-ka-
himtang sa hamtong nga mga magtotoo nga masinugtanon 
ngadto sa doktrina sa Bibliya ug sa mga balaod sa divine 
nga katukuran mao ang nagpatunhay nga impluwensiya diha 
sa nasudnong linalang isip “asin” (Mateo 5:13).  Ang asin sa 
karaang kalibutan maoy usa ka igpatunhay. Ang magtotoo 
nga may doktrina sa Bibliya diha sa kalag nagapadayag sa 
himaya sa Dios ug nahimong usa ka saksi ngadto sa usa ka 
nahisalaag ug himatyon nga kalibutan (Mateo 5:14-16). Has-
ta ngani usa ka diyutay nga mahinungdanong-kahimtang sa 
hamtong nga mga magtotoo mahimong mga paagi sa pag-
pabilin o pagpabalik sa usa ka sinaligang nasod (Genesis 
18:22-32).

Sa pagkalahi ang aktibistang Kristohanon nawad-an sa 
iyang lami isip ang asin sa nasod.  Ang Kristohanong aktibismo 
gitukod diha sa bakak nga pilosopiya nga ang sangputanan 

17. Ang tagsatagsa nga magtotoo nahimong usa ka dimakitang bayani pinaagi sa 
pagtuman sa plano sa Dios ug pag-abante ngadto sa espirituhanong pagkahamtong.  
Ang hamtong nga magtotoo adunay usa ka gamhanan, wamabutyag, positibong 
impluwensiya diha sa laing katawhan, iyang nasod, tawhanong kasaysayan, ug sa 
anghelanong away.
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nagahitarong sa paagi, nga nagakatay gikan sa sibil nga 
pagkadili-matumanon ngadto sa kriminal nga kapintas.  Ang 
mga magtotoo kinsa nahimong mga aktibista magpangita sa 
paghusay og espirituhanong mga isyu diha sa politikanhong 
mga kasulbaran.  Kining arogante, kaugalingong-matarong 
nga mga Kristohanon makalimot nga ang espirituhanong mga 
isyu sakup ngadto sa magtotoo lamang.  Ang espirituhanong 
kinabuhi ug mga bililhong-butang sa Simbahan dili mahimong 
mapugus diha sa dimagtotoo o sa magtotoo.  Bugtong ang 
pagbulag sa simbahan ug istado ang nagahatag pulos sa 
tawhanon ug espirituhanong kagawasan nga nagtugot sa 
labing-maayo nga ekspresyon para sa tawhanong kabubut-
on, nga mao ang mahinungdanon-kaayo nga isyu diha sa 
anghelanong away.

Isip usa ka magtotoo diha ni Jesu-Kristo ikaw adunay usa 
ka dako-kaayong responsibilidad bahin sa divine nga mga 
institusyon.  Ikaw adunay kalugwayan sa tagsatagsa nga 
pagpili—sa paghimo og maayo o daotan nga mga desisyon; 
ikaw adunay usa ka katungdanan sa pagpanalipod ug 
pagsangkap para sa imong pamilya.  Ikaw ba nakaamgo nga 
ikaw usab magpanalipod sa laing mga pamilya?  Unsaon?  
Pinaagi sa pagsabut sa prinsipyo sa pagbulag sa simbahan 
ug istado ug pinaagi sa pagtuman sa imong responsibilidad 
ngadto sa duha (Mateo 22:21).  Ikaw kinahanglang magtubo 
sa espirituhanon ug magtuman sa mga obligasyon sa 
pagkalungsuranon, naglakip sa pagpanalipod sa nasod isip 
usa ka sundalo.

ANG DEPENSA SA USA KA NASOD

Ang katungud sa pagdepensa-sa-kaugalingon mao ang 
hinatag-sa-Dios nga katungud sa usa ka nasudnong linalang.  
Ang Libro sa Numeros nagatugot sa pangrikluta ug pagbansay 
sa usa ka sundalonhong kusog para sa Israel.  Ang tawag 
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sa pakiggubat, “bisan kinsa nga makahimo sa pag-adto 
sa gubat,” nagapakita sa napulog-upat ka higayon diha sa 
unang kapitulo.  Ang Dios midala sa mga Hudiyo sa Exodo 
gawas sa Egypt para sa usa ka katuyoan—sa pagsikup sa 
yuta nga Siya misaad kanila.  Mga Kapitulo 1—4, 10,13, 26, 
ug 31 magbatbat sa ilang pagpalihok nga plano: usa ka han-
ay sa gubat (2:1-32); usa ka alarma nga sistema (10:7-8); usa 
ka han-ay sa martsa (10:14-28); paniid sa dapit, katiktikan 
nga katinguban (13:1-21), ug pagtugon sa dili pagbutyag og 
tinagong kasayuran (13:26-33); usa ka panawag sa ngalan 
sa makahimong mga lalaki (26:1-51); usa ka pagpakatag 
para sa gerra (31:3-6); ug ang pagbahin sa butang-sinakmit 
(31:11-54).  Ang Israel mahimong mapugus sa pagpanalipod 
sa iyang-kaugalingon batok sa usa ka kasundalohan sa mga 
kaaway.  Ang usa ka sundalonhong katukuran ug usa ka 
plano sa gerra maoy labing-hinungdanon.  Kining mao ra nga 
obligasyon sa depensa nagabarog para sa bisan unsa nga 
sinaligang nasod.

Ang pagkaimportante sa espirituhanong kinabuhi, 
nasudnong liderato, ug sundalonhong serbisyo ngadto sa 
kagawasan sa usa ka nasod maoy padayong gihulagway 
diha sa Libro ni Nehemiah.  Si Nehemiah nagadetalye 
sa sundalonhong plano sa Dios para sa pagpanalipod sa 
postexilic nga siyudad sa Jerusalem.  Ingon sa Karaang 
Testamento nga mga panahon, ang espirituhanong kinabuhi 
sa mga magtotoo, ang divine nga katukurang kaalam adtong 
anaa sa awtoridad, ug usa ka andam ug gisangkapang 
kasundalohan maoy mga kinahanglanon para sa pagpatunhay 
ug pagpanalipod sa atong sinaligang nasod.

Isagogical Bakgrawon

Sa tinuud ang Pulong sa Dios “buhi ug gamhanan,” apan 
ang mga paghubad dili sa kanunay tin-aw.  Hinumdumi, ang 
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Bibliya inspirado lamang diha sa orihinal nga mga pinulongan 
sa Hebreyo ug Aramaic diha sa Karaang Testamento ug 
Griyego diha sa Bag-ong Testamento—dili sa English.  Ang 
mga paghubad mahimong dili sa kanunay maglitok sa tinuud 
nga kahulugan sa orihinal nga teksto.  Dugang pa, ang 
makasaysayanong mga himutangan diha sa Bibliya maglakip 
og usa ka kalainlainang karaan nga mga kultura, tanan lahi 
kaayo gikan sa atong kaugalingon, nga makakabig sa mga 
kahulugan sa pulong.

Sa dihang ang usa ka pagtoon maoy pagabuhaton sa 
bisan unsang bahin sa Pulong sa Dios, pipila ka mga paagi sa 
pakisayod ang gamiton. Una, ang estudyante kinahanglang 
magsinati ngadto sa makasaysayanong takna sa panahon 
hain ang yugto nahasulat. Sunud, siya kinahanglang mag-ila 
sa categories sa doktrina sa Bibliya nga nasakup ug mag-
toon sa mga yugto gikan niini nga panglantaw. Sa katapusan, 
apan sa pareho nga kamahinungdanon, mao ang analisis sa 
orihinal nga pinulongan sa yugto alang sa tukmang paghubad 
sa teksto. Gramatika, sintaksis, kagikanan sa pulong, mga 
anachronism, lahig-kahulugan nga mga pulongan kinahang-
lang masusi-pag-ayo sa dili pa ang usa ka yugto sa Kasula-
tan mahimong sa waysayup mabadbad. Kining tulo-ka-pilo 
nga bibliyanhong hermeneutic para sa pagtoon sa Pulong sa 
Dios maoy gitawag og “ICE”:

Isagogics—ang interpretasyon sa Kasulatan sulud sa 
dugukan sa iyang makasaysayanong himutangan o sa 
matagnaong kakahimtangan.

Categories—ang sa hermeneutic nga prinsipyo sa pagtandi 
sa Kasulatan uban sa Kasulatan sa pagtino sa klasipikasyon 
sa doktrina. 

Exegesis—usa ka pulong-sa-pulong, bersikulo-sa-bersi-
kulo, sa gramatika, sa sintaksis, sa kagikanan sa pulong, ug 
sa konteksto nga analisis sa Kasulatan gikan sa orihinal nga 
mga pinulongan sa Bibliya.
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Samtang kita magsugod ngadto sa usa ka pagtoon sa 
sundalonhong pagkaandam diha sa Libro ni Nehemiah, ang 
ICE nga paagi maoy kinahanglanon. Makasaysayanong bak-
grawon ug ikapatin-aw nga analisis kinahanglang masakup 
aron kita makasabut sa dilema nga ang mga Hudiyo miatu-
bang diha sa ilang pagbalik gikan sa Babylonia nga paghingilin.  
Ang doktrina nga gikuha gikan niini nga pagtoon mopasinati 
kanato ngadto sa bibliyanhong panan-aw sa kasundalohan 
sa atong katilingban karon.

MAKASAYSAYANONG BAKGRAWON

Si Haring David ug ang iyang manununod si Solomon 
mihari sa hiniusang dose ka Hebreyong mga tribu ug 
mipadako sa mga utlanan sa Israel.  Human sa kamatayon ni 
Solomon niadtong 931 B.C. ang sinaligang nasod nabungkag.  
Si Jeroboam mimando sa napulo ka amihanang mga tribu 
diha sa rebelyon (1 Mga Hari 12:1-19), nagbahin sa nasod 
ngadto sa masdako nga Amihanang Gingharian sa Israel ug 
ang masgamay nga Habagatang Gingharian sa Judah nga 
miinat gikan sa Jerusalem ngadto sa Negeb.  Ang Amihanang 
Gingharian naguba ug napatibulaag ubus sa ikalimang liyok 
sa disiplina pinaagi sa mga Assyrian niadtong 721 B.C.

Niadtong 586 B.C. ang Dios migamit ni Nebuchadnezzar, 
hari sa Chaldea, isip Iyang instrumento sa pagdala og kastigo 
diha sa Jerusalem.  Sama sa Amihanang Gingharian, ang 
Judah misalikway sa divine nga mga direktiba ug nalunod 
diha sa pagsimba og diyosdiyos.  Ang espirituhanong 
kinabuhi sulud sa nasod miundang sa pagkaanaa.  Diha sa 
pagguba nga misunud sa pagbuntog ni Nebuchadnezzar, ang 
mga paril, mga palasyo, ug templo ni Solomon sa Jerusalem 
napatag.  Ang mga Hudiyo nawad-an dili lamang sa tanang 
kagawasan ug nasudnong kaugalingnan apan usab sa ilang 
nasudnong santuwaryo, ang pinuy-anan nga dapit sa Dios 
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ug ang sentro sa Iyang pagsimba.  Ang mga Hudiyo kinsa 
milungtad sa pagsulong naulipon ug napugus sa pagmartsa 
og siyam ka gatos ka mga milya gikan sa Ramah ngadto sa 
Babylon, usa ka pagkabinilanggo nga mihangtod og setenta 
ka katuigan.18

Sa 539 B.C. ang Babylon napukan ngadto sa gamhanang 
imperyo sa Persia.19 Sa sunud tuig (538 B.C.) si Cyrus, hari 
sa Persia, midekrito nga singkwenta ka libo nga mga Hudiyo 
mobalik sa Palestine.  Kini mao ang kaanakan o ang kaapohan 
sa batan-ong kalalakihan ug kababayen-an kinsa miantos 
sa kaligutgut ni Nebuchadnezzar ug miagwanta sa martsa 
sa kamatayon.  Si Zerubbabel, ang gitudlo nga gobernador 
sa Judah, nanguna sa labing-hinungdanong panaw sa 
pagtukod-pag-usab sa Templo, ang taliwala sa kalihukan 
sa espirituhanong kinabuhi.  Ang templo ni Zerubbabel 
nakompleto dul-an sa 516 B.C.  Si Ezra nanguna sa ikaduhang 
panaw sa mga Hudiyo pabalik gikan sa Babylonia nga 
paghingilin dul-an 458 B.C.  (Ezra 7—10).

Sa pagkahuman sa Templo, ang Jerusalem nanginahang-
lan og usa ka depensa nga sistema sa pagpanalipod sa mga 
lumulupyo ug sa pagpatunhay sa Templo nga pagsimba. Si 
Nehemiah mao ang pinili nga pangulo sa Dios para sa tahas 
sa pagtukod-pag-usab sa mga paril sa Jerusalem. Sama ni 
Daniel, kinsa isip usa ka paghingilin mikab-ot og taas nga 
katungdanan diha sa Chaldean ug Persian nga mga Imperyo, 
si Nehemiah natudlo sa batan-ong panuigon ni Artaxerxes 
(Longimanus), hari sa Persia, ngadto sa adunay-impluwen-
siyang hukmanan nga posisyon sa tig-ipis sa kupa.20 Diha 
niining pwesto sa wayduda nga pagsalig ug dikatahapan 
nga pagkamaunungon, ang nag-unang katungdanan ni Ne-

18. Thieme, Daniel, Chapters One Through Six (1996), 5-9.
19. Ibid., 121-55.
20. Atol niining panahona sa Persian nga monarkiya ang tig-ipis sa kupa sa hari migamit 
og labaw pa gani nga impluwensiya kay sa hepe-komandante.  A. T. Olmstead, History of 
the Persian Empire (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), 217.
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hemiah mao ang pagtilaw sa bino sa monarka sa pagsiguro 
nga kini wala gihiloan.  Ang iyang halangdon nga posisyon 
mikinahanglan sa suud ug dugay nga kalambigitan uban sa 
Persian nga harianong pamilya.  Ang maong suud nga pa-
nag-uban sa wayduhaduha mitugot kaniya sa pagkuha og 
usa ka pagkatinudlo isip gobernador sa Judea ug niadtong 
445 B.C. sa pagbalik sa Jerusalem uban ang awtoridad sa 
pag-ugbok-pag-usab sa mga salipdanan sa siyudad.  Apan 
ang pagtukod-pag-usab sa mga depensa sa Jerusalem wala 
mipadayon nga waypagsupak.  Sa ingon, ang Libro ni Nehe-
miah nagapahimug-at sa pagkaimportante sa usa ka lig-on 
nga kasundalohan para sa pagpatunhay ug pagpauswag sa 
espirituhanon, ekonomikanhon, ug sa kultura nga kinabuhi sa 
usa ka nasod.
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Kaaway nga Kalihukan

Karon kini nahitabo sa dihang si Sanballat, 
Tobiah, ang mga Arabo, ang mga Ammonite, ug 
ang mga Ashdodite nakadungog nga ang pag-
ayo sa mga paril sa Jerusalem mipadayon, ug 
nga ang mga lungag misugod na nga matak-up, 
sila nasuko kaayo [charah].  (Nehemiah 4:7)

Upat ka silingang mga tribu ang nahulga sa pagbalik sa 
mga Hudiyo ug ang pagbalik-pagtukod sa usa ka Hudiyong 
istado: Sanballat mao ang pangulo sa mga Samaritan, mga 
kontra sa amihanan; Tobiah nanguna sa mga Ammonite, ang 
sidlakang mga kaatbang; Geshem (cf., Nehemiah 2:19) ug 
ang mga Arabo mao ang mga kaaway sa habagatan; ug ang 
mga Ashdodite, ang naglungtad nga mga Philistine, mao ang 
mga kasangka sa kasadpan.  Sa dihang kining upat ka mga 
kabanayan nakadungog nga ang namalik nga mga Hudiyo 
nagpatindog og bag-ong mga paril para sa Jerusalem ug 
nagtak-up sa mga gintang diha sa ilang mga depensa, sila 
misupak diha sa kasuko.  Sa pipila ka mga pulong diha sa 
Hebreyo nga pinulongan para sa kasuko charah mao ang 
labing-mapahimug-aton.  Ang ilang kasuko sa talagsaong 
masukulon.  Sila naalarma pinaagi sa gilaumang usa ka 
kinadaghanan nga Hudiyong panglangyaw balik ngadto sa 
Yuta.

Ug tanan kanila milaraw-pangdaot nga naghiusa 
sa pagduul ug paggubat batok sa Jerusalem 
ug sa paghimo og usa ka gubot [kalibog] sulud 
niini.  (Nehemiah 4:8)

“Tanan kanila” nagapahayag sa masinahong mga silingan 
nga miporma og usa ka panag-abin uban ang usa ka hiniusang 
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katuyoan: sa pagpugong sa mga Hudiyo gikan sa paghimo og 
usa ka paril ug pagpanalipod sa ilang nasudnong soberanya.  
Usa ka paril palibot sa Jerusalem ang makasangkap og usa 
ka dalangpanan para sa namalik nga mga paghingilin.  Kon 
walay usa ka panalipdanan sa panalipod ang Jerusalem 
mahimong masikup-pag-usab ug maguba sa tanang higayon 
nga ang iyang mga kaaway determinado sa pagbuhat sa 
ingon.

Ang mga kondisyon diha sa panahon ni Nehemiah 
magdala og usa ka makapamatikud nga pagkaparehas 
ngadto sa kahimtang sa Middle East diha sa unang katuigan 
sa ikabaynte-uno nga siglo.  Sukad sa pagkatukod sa bag-o 
nga Hudiyong istado niadtong 1948, gatosan ka liboan sa 
mga Hudiyo ang milalin ngadto sa Israel.  Ang nagpalibot 
nga Arabong mga istado mipugong niini nga paggim-aw-pag-
usab sa mga Hudiyo diha sa Yuta.  Sa sangputanan, ang mga 
Hudiyo napugus sa pagpakig-away o maabog paingon sa 
dagat.  Ang kagawasan ug kaugalingnan sa Israel nag-agad 
pa sa kalig-on ug pagkaandam sa iyang kasundalohan.21 

Sa kaamgid, ang 
United States dili nga 
walay mga kaaway.  
Apan kita mihukas sa 
atong kasundalohan 
ngadto sa pulos mga 
bukog. Ang atong 
armadong mga serbisyo 
sa makalolooy kulang 
para sa epektibong 
pagpanalipod sa atong 
hinungdanon-kaayong 
mga tinguha gawas sa 

21. Thieme, Anti-Semitism, xiv-2.
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nasod.  Ang Nehemiah 4:8 nagaawhag kanato sa paghatag-
og-kusog ug pagpabilin sa kasundalohan.  Kita kinahanglang 
mag-ila sa mapadayonong panglimbasog sa Israel para sa 
kalungtaran ug magpamati sa mga pasidaan ni Nehemiah.  
Kita kinahanglang makaamgo nga ang atong mga kaaway sa 
kanunay mosupak sa pagtukod-pag-usab sa atong gubatnong 
mga kapabilidad maingon nga ang upat ka mga tribu sa lagsik 
misupak sa pagtukod-pag-usab sa paril sa Jerusalem. 

“Ug tanan kanila milaraw-pangdaot nga naghiusa sa 
pagduul” nagapahayag sa masukulong paagi sa upat ka mga 
tropa ngadto sa Jerusalem.  Ang ilang katuyoan: Maghimo 
og gubat batok sa siyudad gikan sa tanang mga kilid.  Kining 
nagkalainlaing mga grupo mitipon sa mga kusog diha sa usa 
ka tinagong-laraw sa pagguba sa Jerusalem.  “Sa paghimo 
og usa ka gubot,” (to ‘ah), sa tinuud nagatimaan sa pagbuhat 
og “kalibog” sa pag-abag sa katuyoan sa panag-abin.  Sa 
tin-aw, kini nga mga tropa maoy hilig diha sa pagpahimulus, 
panglupig, ug pag-ulipon.

Ang Nasudnong Tubag

Sa dihang ang gihingilin nga mga Hudiyo mibalik ngadto sa 
Yuta, sila mituman og duha ka mga tahas: Una, sila mipabalik 
sa kalihukan sa Templo, naghatag-og-kusog sa ilang 
espirituhanong kinabuhi isip ang labing-taas nga prayoridad; 
ikaduha, sila misangkap para sa nasudnong depensa pinaagi 
sa pagtukod-pag-usab sa mga paril sa Jerusalem ug sa 
ilang sundalonhong katukuran.  Minando nga sundalonhong 
pagbansay maoy gitukod.  Sila nagsunud sa naandang 
tradisyon nga gisugo pinaagi sa Balaod ni Moses.

Ug si Moses misulti ngadto sa katawhan, nag-
ingon, “Armahan ang kalalakihan gikan diha 
kaninyo para sa gubat [magkat-on og gamit sa 
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mga hinagiban ug magbansay para sa gubat], 
nga sila makasukol sa Midian, sa paghimo sa 
panimalus sa GINOO ngadto sa Midian.  Usa ka 
libo gikan sa matag tribu sa tanang mga tribu sa 
Israel kamo mopadala ngadto sa gubat.” Nan 
adunay gisangkap gikan sa kaliboan sa Israel, 
usa ka libo gikan sa matag tribu, dose ka libo nga 
armado [nabansay] para sa gubat.  (Numeros 
31:3-5)   

Ang mibalik nga mga paghingilin ubus ni Nehemiah 
mipabilin og usa ka gamay, regular nga kasundalohan ug 
usa ka andam nga mga taganang tropa naglangkub sa 
tibuuk makahimo nga lalaking mga molupyo.  Matag lalaki 
gitudloan diha sa paggamit sa usa ka hinagiban.  Diha sa 
bisan unsang gihatag nga adlaw ang reserba nga mga tropa 
mahimong mga sundalo o mga sibilyan.  Ang Judah naandam 
sa pagpanalipod sa iyang-kaugalingon.

Apan kami miampo sa among Dios, ug tungud 
kanila [ang kaaway] kami mipahiluna og usa ka 
guwardiya [bantay] batok kanila adlaw ug gabii.  
(Nehemiah 4:9) 

    
Ang panugtong “apan” nagapahimug-at sa duha ka mga 

lugar hain ang usa ka nasod kinahanglang mag-agwanta 
og preparasyon sa dihang mag-atubang og usa ka kaaway.  
Himatikdi una ang aspeto sa espirituhanong pagkaandam.  
“Kami miampo (palal) sa among Dios” sa literal nagakahulugan, 
“Apan gikan sa among kaugalingon nga gawasnong kabubut-
on, kami mitanyag og pagpangamuyong pag-ampo ngadto 
sa among Dios.” Sila mipasiuna sa ilang magamit nga mga 
preparasyon uban sa usa ka hangyo ngadto sa Ginoo.

Ang ikaduhang prayoridad sa usa ka nasod mao ang 
sundalonhong pagkaandam.  “Usa ka guwardiya batok kanila 
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adlaw ug gabii,” (mishmar 'aleyhem yomam valaylah), usa 
ka pulongan nga nagdasok og upat ka kritikal nga mga hut-
ong sa labing-hataas nga istratehiya para sa nasudnong 
depensa:22 

1. Ang abilidad sa paghugup alang sa gubat sa usa ka 
sundalonhong kusog sa pagtagbo sa usa ka nagsulong 
nga tropa;

2. Wayhunong nga pagkaandam ug pagbansay;
3. Usa ka salabutanon ug nasinati-sa-katukuran nga 

sibilyang administrasyon;
4. Usa ka hiniusang sibilyan nga mga molupyo nga 

nagasuportar og usa ka sa kadaghanan nga nasudnong 
tinguha.

Uban sa pag-ila-daan ang Hudiyong mga pangulo mior-
ganisar para sa bisan unsang hitabong-kalit ug nakahimo 
sa pagbalos sa hulga sa agresibong taliabot nga mga tropa.  
Tungud kay sila nakatukod na og usa ka maayo-kaayo nga 
sundalonhong organisasyon nga mahimong sa paspas mahu-
gup alang sa gubat, ang mga tropa karon gibutang diha sa 
kinatas-ang alarma.

Ang ilang determinasyon sa pagpanalipod sa Jerusalem 
nagapadayag og usa ka butang bahin sa Hudiyo sa karaang 
Israel.  Sama sa iyang katugbang diha sa modernong istado 
sa Israel, siya usa ka lisud-buntugon nga sundalo, usa ka 
bangis nga manggugubat kinsa mipakita og kaisog, pagka-
mapaagihon, ug panghunahuna nga kalig-on diha sa atuba-
ngan sa panulong.

Diha sa pulongan “mipahiluna og usa ka guwardiya batok 

22. Labing-hataas nga istratehiya mao ang siyensiya ug arte sa paggamit sa 
politikanhon, ekonomikanhon, sa sikolohiya, ug sundalonhong mga kusog sa usa ka 
nasod sa paghatag og kinatas-ang suporta sa gisagup nga mga palisiya diha sa kalinaw 
ug gubat.
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kanila,” ang punglihok (‘amad) nagakahulugan og “aron 
mapahimo nga malig-on, sa pagbarog sa usa” ug ang pungan 
mishmar nagakahulugan og “usa ka guwardiya” o “usa ka 
bantay.” Kini nga mga Hudiyo mabinantayon ug andam para 
sa aksiyon.  Samtang ang tagbiya sa tinoohan nga mga Hudiyo 
sa mga adlaw ni Jeremiah wamanumbaling ug misalikway sa 
ilang kasundalohan, ang porsigido nga mga Hudiyo ubus ni 
Nehemiah adunay usa ka sa tuman gisangkapan, mahanas 
nga sundalonhong katukuran.  Sa tin-aw ang namalik nga 
mga paghingilin nakat-on gikan sa ilang milabay nga mga 
sayup.

Pangsulud nga Pagsupak

Sa ingon diha sa Judah kini giingon, 
“Ang kalig-on sa mga tagdala sa palas-anon 

maoy kapakyas, 
Apan adunay daghan pang basura; 
Ug kita sa atong-kaugalingon dimakahimo 
Sa pagtukod-pag-usab sa paril.” 
 (Nehemiah 4:10)

Pipila sa mga Hudiyo mireklamo nga sila dili makatukod-
pag-usab sa mapanalipdanong paril libot sa siyudad samtang 
ang hingpit nga pagpanawag sa mga sundalo magsugod.  Sa 
dihang si Nehemiah mitawag sa mga reserba, kana mibilin 
lamang sa “mga tagdala sa palas-anon,” usa ka gikapoy nga 
pundok sa mga taghakot og bato, nanghinlo pa sa “basura.” 
Ang paril naguba sa pagliyok ni Nebuchadnezzar ug anaa 
pa sa alaot nga kondisyon, waypulus para sa pagpanalipod 
sa mga lumulupyo.  Daghan kaayong dugmok nga bato ang 
nahibilin nga ang mga magtutukod dili makamaniobra sa 
pagsugod sa pag-ugbok-pag-usab sa mga kota.  Miatubang 
sa usa ka mahulgaong ataki ug diyutay kaayong panahon sa 
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pagtukod-pag-usab, si Nehemiah mihukum sa pag-ugmad 
og mapanalipdanong taktika uban sa usa ka sa tuman nga 
gihugpong nga lihiyon ug sa pagsalig diha sa Ginoo para sa 
pagpalingkawas.23

Samtang ang bersikulo 10 nagapadayag og pangsulud 
nga panagbingkil diha sa namalik nga mga paghingilin, ang 
bersikulo 11 nagahulagway sa tinagong-paglaraw sa kaaway 
gikan sa gawas.

Ug ang among mga kaaway miingon, “Sila [ang 
mga Hudiyo] dili makahibalo o makakita [ang 
tinagong-laraw] hangtod kami [mga manunulong] 
mag-abut taliwala kanila, magpatay kanila, ug 
magpaundang sa trabaho.” (Nehemiah 4:11)  

 
Ang mga tropa sa mga Samaritan, ang mga Arabo, ang mga 
Philistine, ug ang mga Ammonite mitapos sa ilang istratehiya 
para sa usa ka sorpresa nga ataki ug mihugup diha sa 
Jerusalem.  Wahibaloi ngadto niining mga tiglaraw-pangdaot 
ang elemento sa sorpresa mahimong walay epekto.  Ang 
Hudiyong tropa, mahanas ug anaa sa hingpit nga pagbantay, 
maoy andam.

Ang upat ka mga sumusulong nakasabut sa kalisud sa 
pag-ataki og usa ka andam nga sundalonhong depensa.  Sila 
mipili para sa kakugang sa sorpresa, sa pagdakup sa mga 
tigpanalipod sa waypagkahibalo.  Ang ilang dihadiha nga 
tinguha mao ang pagpatay sa mga paghingilin nga anaa na 
sa Jerusalem.  Ang ilang masangkaron nga tinguha mao ang 
pagpawalag-kadasig sa bisan kinsang bag-o nga panon sa 
namalik nga Hudiyong mga lalin gikan sa pagkompleto sa 
mapanalipdanong baluwarte sa halapad nga mga paril sa 
Jerusalem.

23. Ang taktika maglangkub sa mga paagi nga gigamit sa pag-empleyo sa mga tropa 
diha sa kombate.
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Ug kini nahitabo sa dihang ang mga Hudiyo 
kinsa mipuyo duul kanila [ang mga manunulong] 
miabut ug miingon kanamo og napulo ka mga 
higayon, “Sila moanhi batok kanato gikan sa 
matag dapit diin kamo mahimong mobalhin.” 
(Nehemiah 4:12).

       
Bisan pa og si Nehemiah misugod og minando nga 

sundalonhong pagbansay, bisan pa og ang kasundalohan 
andam para sa matag pagkadinalian, bisan pa og ang sa 
kadaghanan sa mga molupyo makig-away sa paglikay og 
pagkaulipon ug pagkapuo, aduna pay pipila ka mga talawan 
kinsa mibuut sa pagtugyan-sa-kaugalingon.  Ang mga Hudiyo 
gikan sa halayong mga dapit mianinaw sa taliabot nga mga 
kasundalohan ug nakakita og walay kalingkawasan.  Nalisang 
tungud sa posibilidad sa pag-ataki, sila mihugup padulong sa 
siyudad sa kataranta nagsubli sa usa ka pasidaan ngadto 
ni Nehemiah, “Atong mga kaaway nagpang-abut gikan sa 
matag direksiyon—kita natanggong!” Nahibalo sa maong 
histerya nga mahimong makaylap ngadto sa mga tropa ug sa 
kadaghanan sa publiko, si Nehemiah mihimo og mahukumong 
aksiyon.

Sundalonhong Preparasyon

Unya ako mipuwesto sa kalalakihan diha sa 
labing ubus nga mga bahin sa espasyo sa likud 
sa paril, ang makit-an nga mga dapit, ug ako 
mipuwesto sa katawhan sumala sa mga pamilya 
[mishpachah] uban ang ilang mga espada, mga 
bangkaw, ug mga pana.  (Nehemiah 4:13)

Human sa pagbanabana sa sitwasyon si Nehemiah miisyu 
og usa ka sugo sa mga operasyon. Siya mihan-ay sa mga 
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tropa diha sa usa ka mapanalipdanong postura sa pagtagbo 
sa istratehiya sa kaaway. Si Nehemiah dili lamang usa ka 
estudyante sa Pulong sa Dios, apan usab sa sundalonhong 
siyensiya ug tawhanong kinaiya. Siya migamit sa patag ug 
sa magamit nga mga kusog sa labing-maayo nga bintaha.  
Nagkulang sa usa ka nakompletong paril palibot sa siyudad, 
siya mihimo og usa ka mapanalipdanong perimetro, nagtingub 
sa mga tropa didto sa mga gintang diha sa mga salipdanan 
sa paghimo isip usa ka makapugong nga kusog.

Unsaon sa maong usa ka hilang nga unang linya sa de-
pensa nga makapugong atubangan sa daghan nga labawng 
kusog? Si Nehemiah sa literal mipuwesto sa iyang mga tropa 
sumala sa ilang mishpachah, “mga kabanayan.” Matag tig-
kombate nga pundok gisangkapan sa banay nga naglangkub 
sulud sa panimalay o mga kadugo nga mga myembro. Sa 
duul nga kadutdut sa matag pundok mao ang mga asawa, 
mga anak, ug laing dimanggugubat nga mga paryente. Sa 
ingon niini ang mga sundalo gibutang diha sa natural nga 
mabatunong mga grupo ug gisangkapan uban sa usa ka 
wayhunong nga pahinumdum sa makalilisang nga mga sang-
putanan nga ang kapildihan makadala ngadto sa ilang mga 
gimahal. Kining hiyas nga laktod sa pamilya makahatag sa 
mga manggugubat og gidugang nga hinungdan sa pagpa-
kig-away ngadto sa kadaugan. Unsa ka manggialamon ug bi-
nag-o nga desisyon sa pagmando! Si Nehemiah mipakita og 
talagsaong moral nga kaisog, usa ka kinahanglanong hiyas 
para sa bisan kinsa nga sundalonhong pangulo.

Unya, siya mihan-ay og usa ka istratehiya sa pagbutang 
niining “kalalakihan diha sa labing ubus nga mga bahin” sa 
pagtago sa kinadak-an sa iyang mga tropa gikan sa kaaway.  
Sa paghimo sa ingon, waysapayan og haing kaaway nga 
kasundalohan ang miataki og una, si Nehemiah makatawag 
diha sa iyang tinago nga reserbang mga kusog sa pagtagbo 
sa labing inila nga hulga.  Si Nehemiah sa ingon misangkap 
og usa ka mapanalipdanong perimetro palibot sa siyudad 
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ug usa ka nagalihok nga reserba sa pagmaniobra diha sa 
suludnon nga mga linya.24 Ang bintaha sa pagpakig-away diha 
sa suludnon nga mga linya mao ang abilidad sa pagpunting 
sa tanang magamit nga tigkombateng gahum batok sa 
kinadak-an sa labing-duul nga peligro. Ang usa ka masgamay 
nga kusog makatipig sa katakus-paglaraw batok sa usa ka 
masdako nga kusog. Sa tin-aw si Nehemiah nakasabut sa 
istratehiya ug taktika.

Tinago gikan sa panan-aw diha sa ubus nga yuta, si 
Nehemiah mipahiluna sa iyang nagalihok nga reserba, iyang 
lihok dayon nga kusog. Ang ilang posisyon mipanalipod 
kanila gikan sa nagpaniid nga mga mata sa kaaway. Ang sa 
kaaway nga mga kusog sa teyoriya maniid lamang sa huyang 
nga perimetro ug unya magpadayon sa waypagbantay, 
masaligon sa sayon nga kadaugan. Diha sa husto lamang 
nga takna, si Nehemiah magpauswag sa sumbalihok nga 
kusog ug maghasmag sa nag-ataki nga kaaway diha sa kilid.  
Sa ingon niini, ang kaaway mag-atubang og usa ka malig-ong 
makapugong nga kusog ug usa ka ikaduhang agresibo nga 
kusog, nag-ataki gikan sa usa ka laing anggulo. Kini mao ang 
bintaha sa pagpakig-away diha sa suludnon nga mga linya.  
Human ang kaaway mapildi diha sa usa ka kwadrante, ang 
sumbalihok nga kusog makauswag sa madali ngadto sa usa 
ka laing bahin sa perimetro ug magtubag ngadto sa usa ka 
hulga gikan sa usa ka bag-ong direksiyon.

Himatikdi pag-usab sa katapusang pulongan sa bersikulo 
13, “uban ang ilang mga espada, mga bangkaw, ug mga 
pana.” Ang mga Hudiyo adunay mga hinagiban ug sila 
nahibalo unsaon sa paggamit kanila.  Sila adunay mga paagi 

24. Ang istratehiya sa suludnon nga mga linya nagakahulugan og paghasmag paingon 
sa gawas gikan sa usa ka kinataliwad-ang tuyokan batok sa usa sa mga kusog diha sa 
sirkumperensiya, ug naggamit sa masmubo nga distansiya sa pagbiyahe sa pagpunting 
batok sa usa sa kaaway nga mga kusog sa dili pa kini masuportaran sa uban.  Tan-awa 
sa B. H. Liddell Hart, Strategy (New York: Praeger Publishers, 1975), 108.
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ug ang kabubut-on sa pagpanalipod sa ilang nasod ug sa 
ilang mga gimahal.  Pangunhod sa kasundalohan dili gayud 
usa ka kapilian para sa usa ka katawhan nga nangandoy og 
kagawasan.

Gikan sa ehemplo ni Nehemiah usa ka aplikasyon ang 
mahimong mabuhat ngadto sa United States of America.  
Usahay ang kagawasan niini nga nasod nagaagad diha sa 
heneral nga mga opisyal kinsa sa tukmang makasabut ug 
sa hinanas maggamit sa sundalonhong siyensiya sa istrate-
hiya ug taktika. Human lamang sa katuigan sa hilabihang 
pagbansay ug pagtoon diha sa teknikal nga sundalonhong 
mga hilisgutan ang usa ka komandante makahimo sa haniti 
ug sa epektibo nga nagmaniobra sa mga tropa. Ang maong 
kaantigo nagagikan lamang pinaagi sa wayhunong nga prak-
tis ug preparasyon.  Apan kini nga nasod mipawalag-kadasig 
sa salabutanong kalalakihan gikan sa pagpahinungud sa 
ilang mga kinabuhi ngadto sa pagtoon sa sundalonhong si-
yensiya. Kadtong kinsa mipili sa pagsunud sa halangdon nga 
propesyon sa armas magdawat og diyutay nga pagtahod gi-
kan adtong sila magsilbi. Sagad sila gikasilagan ug gibiaybiay 
sa ilang mga tagilungsod. Unsa ka trahedya! Walay nasod 
ang makalungtad sa panahon sa gubat kon wala ang maong 
maisog ug maykatakus nga mga sundalo.

Sibilyan nga Preparasyon

Sa dihang ako [Nehemiah] nakakita sa ilang 
kahadlok, ako mitindog ug misulti ngadto sa 
mga halangdon, sa mga opisyal, ug ang uban 
sa katawhan: “Ayaw kahadlok kanila; hinumdumi 
ang Ginoo kinsa bantugan ug labawng-maayo, 
ug pakig-away para sa inyong kaigsoonan, 
inyong mga anak-lalaki, inyong mga anak-
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babaye, inyong mga asawa, ug inyong mga 
balay.” (Nehemiah 4:14)

Kinsa ang gipatungnan ni Nehemiah? Ang aristokrasya, 
burokrasya, ug tanan sa ubang mga lungsuranon. Si Nehe-
miah nasayod sa peligro sa kahadlok nga nagkaylap diha sa 
kasundalohan ug sibilyan nga liderato ug ang mga molupyo 
sa kadaghanan. Ang kahadlok dili lamang makapahimo sa 
liderato sa pagsumbalihok nga naghingapin ug pag-isyu og 
mga sugo nga nagkasupak sa kang Nehemiah, apan usab 
makaparalisar sa mga sibilyan. Si Nehemiah wala nangina-
hanglan sa pag-apil-apil sa liderato diha sa iyang istrate-
hiyanhon ug taktikanhong mga desisyon; siya nanginahanglan 
kanila sa pag-andam sa ilang-kaugalingon “ug ang uban sa 
katawhan” para sa umaabot nga gerra. Busa si Nehemiah 
midasig sa tanan kanila sa paghunahuna og divine nga pang-
lantaw.

Si Nehemiah mipahinumdum sa tanang mga lungsuranon 
nganong sila kinahanglang dili malisang. Ang kahadlok diha 
sa natad sa kalihukan sa mga sibilyan sa gubat mahimong 
maingon ka magub-anon ngadto sa paningkamot sa gubat 
sama sa kahadlok diha sa hup-anan. Ang maong kahadlok 
makapukan sa nasudnong kasibot ug makasabotahe sa usa 
ka determinasyon sa katawhan sa pagpanalipod og kaga-
wasan. Siya miawhag sa tanan kanila sa pagpunting diha sa 
doktrina sa Bibliya. Ang nagtigum nga singgit ni Nehemiah 
mao ang “Ayaw kahadlok kanila; hinumdumi ang Ginoo!” Sa 
tinuud siya nag-ingon ngadto kanila, “Kamo adunay doktrina, 
karon gamita kini!”

Sa dihang ako mahadlok, 
Ako mobutang sa akong pagsalig diha Kanimo.  

(Mga Salmo 56:3)

Ang GINOO para kanako; ako dili mahadlok; 
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Unsa ang mahimo sa tawo ngari kanako?  (Mga 
Salmo 118:6)

“Ayaw kahadlok; kay Ako uban kanimo; 
Ayaw sa mabalak-on pagtan-aw libot kanimo, 

kay Ako ang imong Dios.  
Ako molig-on kanimo, sa wayduhaduha Ako 

motabang kanimo, 
Sa wayduhaduha Ako motuboy kanimo sa Akong 

matarong nga toong kamut.” (Isaiah 41:10)

Si Nehemiah wala mitug-an sa iyang istratehiya sa 
pagpakig-away diha sa suludnon nga mga linya, ang taktika 
sa paglimin, o sa iyang maalamong mga paghan-ay sa 
tropa.  Ang seguridad sa operasyon maoy kinalabwan.  Siya 
dili makapamiligro sa posibilidad sa iyang sa maampingong 
gipahimutang nga mga plano nga mahulog ngadto sa mga 
kamut sa kaaway pinaagi sa usa ka ligas sa dila.

Si Nehemiah walay panahon para sa sitwasyon nga 
mga pahimangno o sa usa ka taas nga sermon.  Ang tanan 
niyang konsentrasyon anaa sa umaabot nga away.  Ang 
kalampusan diha sa bisan unsang panglimbasog sa kinabuhi 
nagakinahanglan og konsentrasyon sa pagtagad ngadto 
sa detalye samtang nagpabiling mipunting diha sa tinguha.  
Hinoon, si Nehemiah mipabilin sa usa ka hamubong takna sa 
pagpahinumdum kanila nga ang Ginoo “bantugan ug labawng-
maayo”; ang ilang Dios usa ka gamhanang manggugubat, 
“ang Ginoo sa mga kasundalohan,” ang labing-dako nga 
Hepe-Komandante.  Uban ang Gamhanang Manggugubat 
anaa sa pagmando unsay gikahadlokan sa Israel gikan sa 
iyang mga kaaway?  Si Nehemiah mipahimangno kanila sa 
paggamit sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay25 aron 

25. Ang pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay mao ang teknik para sa pag-angkon sa 
kasulatan nga mga saad ug paggamit kanila ngadto sa mga sirkumstansiya sa kinabuhi.  
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sila makadala sa ilang kahadlok ug makasangpit sa singgit sa 
gubat ni Haring David:

“Ang away mao ang sa GINOO ug Siya mohatag 
kaninyo [sa kaaway] diha sa atong mga kamut.” 
(1 Samuel 17:47b)

‘Ayaw kahadlok o kalisang tungud niining 
hilabihan ka dakong-panon, kay ang away dili 
inyoha apan sa Dios.’ (2 Cronicas 20:15b)    

Ang Dios nagagamit og gubat sa paghukum og kanasuran 
nga nahimong mangil-ad. Sa lainlaing mga panahon diha sa 
dagan sa kasaysayan sa Israel ang Ginoo sa mga kasun-
dalohan mihatag sa mando “sa hingpit magpukan kanila [ang 
kaaway]!” sa paglikay sa kadunut gikan sa pagkaylap o sa 
pagpatunhay sa Iyang katawhan (Deuteronomio 7:2, 16; 
20:16-17; Joshua 11:20-21). Diha sa 1 Cronicas 5 ang mga 
Hudiyo nakig-away sa mga Hagrite, mga kaliwat ni Hagar, 
ang Egyptian nga sulugoon ni Sarah ug Abraham (Genesis 
16:1-10). Ang Dios mipasaylo niini nga gubat isip paghukum 
sa Canaanite nga pagbiya sa tinoohan.

Ug sila nakiggubat batok sa mga Hagrite, Jetur, 
Naphish, ug Nodab. Ug sila gitabangan batok 
kanila, ug ang mga Hagrite ug tanan kinsa maoy 
uban kanila [ilang mga kaabin] gitugyan ngadto 
sa ilang kamut; kay sila [ang mga Hudiyo] 
misinggit ngadto sa Dios diha sa away, ug Siya 
nangamuyo para kanila [ilang kawsa matarong], 
tungud kay sila misalig [pagtoo-pahulay] diha 

Tan-awa sa Thieme, Christian at Ease! (1993), 15-18; Ang Pagtoo-Pahulay nga Kinabuhi 
(2016); Armageddon (2002), 28; tan-awa sa ubus “Kadaugan labaw sa Kahadlok—Ang 
Napulo ka Pangsulbad-sa-Problema nga Kahimanan,” 116.
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Kaniya.  (1 Cronicas 5:19-20) 

Kay daghan ang napukan og nangamatay, tungud 
kay ang gubat maoy sa Dios.  (1 Cronicas 5:22a)

Kini mao ang divine nga hustong-panan-aw sa gubat: Ang 
kadaugan nagakinahanglan nga ang kaaway mahimong 
baldado.  Ang mga gubat kinahanglang awayon sa pagdaog 
ug ang pagdaog nagakahulugan og pagpatay sa kaaway.

Ang Nehemiah 4:14 nagatak-up uban ang mando, “Pakig-
away para sa inyong kaigsoonan, inyong mga anak-lalaki, 
inyong mga anak-babaye, inyong mga asawa, ug inyong mga 
balay.” Kini nga sugo nagapahinumdum sa mga manggugubat 
og ngano sila makig-away:

“Para sa inyong kaigsoonan”—pakig-away sa pagpana-
lipod sa imong mga isigkalungsuranon, ang nasudnong 
linalang, divine institusyon numero kwatro; 

“Inyong mga anak-lalaki, inyong mga anak-babaye”—
pakig-away sa pagpanagang ug pagpanalipod sa kaanakan 
ug pamilya, divine institusyon numero tres;

“Inyong mga asawa”—pakig-away sa pagpanalipod sa 
imong hustong babaye, divine institusyon numero dos;

“Inyong mga balay”—pakig-away sa pagpanalipod sa 
praybasi, kabtangan, ug kagawasan, divine institusyon 
numero uno.

Ang gubat gikinahanglan isip ang magbalantay sa upat 
ka divine nga mga institusyon.  Si Nehemiah wala lamang 
mipakalma sa mga kahadlok sa tanang mga nasudnon pinaagi 
sa pagdasig kanila sa “paghinumdum sa Ginoo,” apan siya 
midasig sa kasundalohan pinaagi sa pagpahinumdum kanila 
sa kasagarang hinungdan hain sila makaharong sa kaaway—
ang kagawasan sa nasod.  Siya nagatimaan niini nga mando 
pinaagi sa pagsulti, “Pakig-away para sa kalungtaran ug 
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kaayohan sa inyong mga pamilya.”
Kon ikaw usa ka sundalo, imemorya ang katapusang 

pulongan sa bersikulo 14. Sa dihang ikaw nahimutang sa 
imong-kaugalingon sa kombate diha sa usa ka langyaw nga 
baybayon liboan ka mga milya gikan sa pinuy-anan, hinum-
dumi ikaw nakig-away para sa imong mga gimahal.  Waysa-
payan asa ang gubat, o kinsa ang kaaway, ikaw nagsalmot sa 
gubat para sa panimalay ug pinuy-anan.

Sundalonhong Preparasyon Nagapugong
sa mga Gubat

Ug kini nahitabo sa dihang ang among mga 
kaaway nakadungog nga kini [ang sorpresa 
nga ataki] nahibaloan namo, ug nga ang Dios 
mipakyas sa ilang plano, busa tanan kanamo 
mibalik ngadto sa paril, matag usa ngadto sa 
iyang trabaho.  (Nehemiah 4:15)

Kay “gipakyas” ang mga tinagong-laraw sa upat ka mga 
kaaway, ang krisis milabay nga walay pagkabanaw sa dugo.  
Ngano?  Ang mga Hudiyo andam para sa gubat—‘kalinaw 
pinaagi sa kalig-on!’ Ang Dios mipasidungog sa pagtuman ni 
Nehemiah sa divine nga plano sa depensa.  Ang mga Hudiyo 
andam ug mauyunon sa pagpanalipod sa ilang kagawasan 
nga walay panagana.  Sa ingon niini, ang upat ka sumusulong 
nga mga nasod napugngan ug miritira nga walay pagsulay 
sa usa ka ataki.  Ang tukmang-pananglitan sa sundalonhong 
pagkaandam mao ang sa pagpugong sa kaaway nga walay 
usa ka away.

Unsa ka lahi ang istorya sa United States.  Human sa Unang 
Gubat sa Kalibutan ang sundalonhong kapasidad sa atong 
nasod sa hilabihang gikunhuran pinaagi sa usa ka nalingla nga 
Kongreso.  Ang atong mga representante sa sayup mitoo nga 
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kita bag-ohay lang midaog ‘sa gubat sa pagtapos sa tanang 
mga gubat.’ Kana dili gayud ang kahimutang.  Ngano man 
ang Japanese miataki sa Pearl Harbor?  Sila nakakita og usa 
ka masayon nga target!  Ang Japanese mipahimulus sa atong 
makalilisang nga kahuyang.  Sila miplano sa pagdugmok sa 
atong kulang sa kusog nga kasundalohan ug panakayang-
iggugubat sa Pacific pinaagi sa usa ka hapak, nagbilin kanato 
nga dimakahimo sa pagsukol.  Kon ang atong kasundalohan 
sa igo nga andam pa unta para sa panulong, ang sorpresa 
nga ataki sa Pearl Harbor mahimong mapabilin lamang nga 
usa ka senaryo ni Admiral Yamamoto ug sa Japanese Imperial 
nga ginsakupan imbis nga ang katinuuran sa 7 Disyembre 
1941.

Sa katapusan sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan ang 
atong sundalonhong gahum miabut sa iyang kinatas-an.  
Apan imbis nga salabutanong pagbungkag sa kasundalohan 
sa pagpabilin og usa ka pagkamay-ong sa labing epektibo 
nga makigubaton nga kusog diha sa kasaysayan sa atong 
nasod, kita sa hilabihang mipakunhod sa kasundalohan, 
mitipig sa mga bapor sa gubat, ug mibiya sa importante 
nga istratehiyanhong mga bintaha.  Pinaagi sa iresponsable 
nga pagpakunhod sa mga kusog kita sa makausa pag-usab 
mipabiling madutlan.  Unsa kadali kita nakalimot sa presyo sa 
kagawasan.

Sulud sa lima ka katuigan sa Ikaduhang Gubat sa 
Kalibutan kita nalunang diha sa Korean nga Gubat hain kita 
sa makapakurat nga wanaandam diha sa ginsakupan ug 
kasangkapan.  Napulo ka katuigan ang milabay kita mitugyan 
og mga tropa sa pagkombate sa Vietnam, wamabansay diha 
sa girilya nga gubat ug sa walay masabut nga tinguha.  Ang 
sibilyan nga populasyon—mga Amerikano nagpahimulus 
sa mga pribilihiyo sa kagawasan—mibiya sa atong mga 
sundalo nga nakig-away nianang halayo, lasang nga natad-
sa-panggubatan.  Kita nawad-an sa kasibot, kalalakihan, 
karyadahan, dungog, ug pagtahod-sa-kaugalingon.  Kita ba 
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nadestino sa pagsubli sa wayhunong sa masakit nga leksyon 
nga gitudlo pinaagi sa atong kakulang sa sundalonhong 
pagkaandam?  Ang karaang sanglitanan daw og maaplay: 
Kita magkat-on gikan sa kasaysayan nga kita magkat-on og 
wala gikan sa kasaysayan.  

Sa pagkalahi ang mga Hudiyo migamit og divine nga pang-
lantaw ug nakat-on sa leksyon sa kasaysayan. Ang natukod 
nga plano sa gubat ni Nehemiah, paspas nga pagpalihok, 
maalam nga taktikanhong pagpakatag sa mga tropa, ug ang 
suporta sa sibilyan nga populasyon mipaminghoy sa upat ka 
nagsulong nga mga kasundalohan. Ang presyo sa pag-ataki 
sa usa ka napaandam na nga depensa hataas kaayo. Sa 
dihang ang mga tigpanglupig makaila og usa ka malisud nga 
kaaway, ang ilang lig-ong-tinguha nagaduhaduha.  

Tungud kay si Nehemiah ug ang iyang mga katagilungsod 
nakasabut sa divine nga panglantaw, ilabina sa doktrina sa 
hingpit nga pagkadaotan sa tawo, sila walay mga pagkasayup 
sa panabut bahin sa daotang tinguha sa mga manunulong.  
Ang midapig pagkoto sa diktadorang kagahum nga mga 
nasod maghambin og daotang mga tinguha.  Espirituhanon ug 
sundalonhong pagbansay maoy gikinahanglan sa pagpugong 
sa panglupig gikan sa pagpatigbabaw.  Ang mga Hudiyo, 
pulos sa espirituhanon ug sa sundalonhon nga andam, 
karon sa mabinantayong makabungkag sa mga reserba ug 
makahuman sa pag-ugbok-pag-usab sa mga paril—usa ka 
inhenyeriya nga bayanihong-buhat nga sila nakatuman diha 
sa usa ka makapatagad nga singkwentay-dos ka mga adlaw 
(Nehemiah 6:15).

Salabutanong Pagbungkag sa Kasundalohan

Ug kini nahitabo gikan nianang adlawa, nga 
katunga sa akong mga sulugoon mipadayon 
sa trabaho samtang katunga kanila migunit og 
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mga bangkaw, mga taming, mga pana, ug mga 
kalasag; ug ang mga kapitan maoy sa likud sa 
tibuuk balay sa Judah.  (Nehemiah 4:16)

Ang mga reserba maoy gibungkag ug “mipadayon sa 
trabaho” sa pagsaka sa paril.  Ang mga tagdala og bato 
midawat sa tabang nga sila nagpakilooy niini samtang 
ang regular nga kasundalohan mipabilin sa wayhunong 
nga pagkaandam.  Ang mga regular, sa gihapon gihugup 
alang sa gubat, midala sa ilang mga hinagiban.  Kini mao 
ang alisto nga paagi sa pagbungkag.  Ang mga Hudiyo 
nakaamgo nga ang ilang mga kaaway mahimong makabalik 
nga walay pasidaan.  Sila wala lamang nasangkapan sa 
sundalonhon para sa maong usa ka hitabong-kalit, apan usab 
nagpaugmad sa ilang mapanalipdanong kapabilidad pinaagi 
sa pagtukod-pag-usab sa paril.  Sila nakakat-on sa kantidad 
sa pagpabilin sa kagawasan ug nasudnong kaugalingnan.  
Kini dili masabotsabot uban sa usa ka dimapuypuy nga 
kaaway.  Kagawasan mao ang produkto sa wayhunong 
nga pagkamabinantayon, sundalonhong kusog, ug diha sa 
katapusang analisis, ang grasya sa Dios.

Samtang ang Judah adunay upat ka tig-a nga mga 
kasangka, ang United States adunay dimaihap nga mga 
kaaway ug diyutay nga tinuud nga mga kaabin.  Binuang 
nga sundalonhong mga pagpakunhod mihimo sa atong 
nasod sa peligro nga madutlan.  Kita dili makapabilin sa 
kagawasan gikan sa usa ka posisyon sa kahuyang—bisan 
hain sa sundalonhon o espirituhanon nga kahuyang.  Kita 
kinahanglang magsunud sa ehemplo sa Judah ug magbayad 
sa presyo para sa kagawasan pinaagi sa pagsuportar sa usa 
ka malukpanon ug maantigo nga kasundalohan.

Ang Nehemiah 4:16 nagatapos pinaagi sa pagpahimug-
at sa pagkaimportante sa liderato atol sa pagbungkag sa 
kasundalohan sa Judah.  Ang mga magmamando “likud sa 
tibuuk balay sa Judah” mao ang mga pangulo kinsa nakasabut 
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sa kinahanglanon sa usa ka mahanas nga kasundalohan og 
gisuportaran pinaagi sa natad sa kalihukan sa mga sibilyan.  
Sila miorganisar sa katawhan pulos sa pagtrabaho ug sa 
pagpakig-away.

Ang pagtukod-pag-usab sa United States nga armadong 
mga kusog niadtong 1980s midala sa atong dugay na nga 
kaaway, ang Soviet Union, ngadto sa pagkabungkag nga 
walay usa ka pagpusil nga gubat.  Ang atong depensa 
nga prayoridad maoy usa ka maantigong aplikasyon sa 
konsepto sa kagawasan ug kalinaw pinaagi sa kalig-on.  Asa 
naman kanang matang sa liderato sa United States karon?  
Kaniadto, pulos ang ehekutibo ug lehislatibo nga mga sanga 
sa gobyerno misaway ug mihukas sa kasundalohan.  Isip usa 
ka resulta ang atong nasudnong depensa nadaot.

Ang sunud nga duha ka mga bersikulo magpadayon sa 
pag-asoy og Hudiyong pagbungkag sa kasundalohan. 

Kadtong [ang gibungkag nga mga tropa] kinsa 
maoy nagtukod-pag-usab sa paril ug kadtong 
kinsa midala og mga palas-anon [ang mga 
tagdala og bato] mikuha sa ilang karga sa usa 
ka kamut nga naghimo sa trabaho ug ang pikas 
naggunit sa usa ka hinagiban.  (Nehemiah 4:17)

Mahitungud sa mga magtutukod, ang matag-
usa mitakin sa iyang espada nga gibakus sa 
iyang kilid samtang siya mitukod, samtang 
ang magbubudyong mibarog duul kanako.  
(Nehemiah 4:18)

Ngano man ang mga magtutukod nagtakin sa mga 
espada? Tungud kay kining mga lungsuranon-sundalo—
propesyonal nga konstruksiyon nga mga trabahador ug batid 
nga kalalakihan-sa-hinagiban—maoy kinahanglanon ngadto 
sa Hudiyong depensa nga kusog. Samtang ang kalalakihan 
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mitrabaho diha sa paril, sila mihuput sa ilang mga hinagiban 
nga magamit dihadiha. Si Nehemiah wala mitinguha para 
sa kaaway sa pagbalik ug pagsorpresa sa mga Hudiyo sa 
wala pa sila makakompleto sa mga salipdanan palibot sa 
Jerusalem. Ang kasundalohan maoy kinahanglanon kaayo 
ngadto sa kalungtaran sa kagawasan nga ang pag-apil 
maoy usa ka katungdanan para sa matag maayog-lawas 
nga tawo.  Ang gibungkag nga mga reserba midala sa ilang 
mga hinagiban sa pagtrabaho ug andam sa paggamit kanila 
sa bisan unsang panahona nga pahibalo. Sila maoy tinuud 
nga “pirming-andam nga katawhan.” Ang ilang tawag sa pag-
armas maoy usa ka tingog sa trumpeta lamang kalayo.  Sila 
sa espirituhanon, sa sundalonhon, ug sa panghunahuna 
nga andam. Ang kagawasan nga sa matinguhaon kaayong 
gibantayan maoy kagawasan nga gipatunhay.

ANG DIVINE NGA PANGLANTAW SA 
KASUNDALOHAN

Ang mosunud nga bibliyanhong mga tinoohan modan-
ag sa imong panghunahuna mahatungud sa katuyoan ug 
kinahanglanon sa kasundalohan.  Ang Dios nagatugot sa usa 
ka kasundalohan aron ang tawhanong kaliwat makalungtad 
sa gubat ug makabantay sa kagawasan, maingon nga Siya 
nagatugot og “espada” sa istado (Mga Taga-Roma 13:4) aron 
ang tawhanong kaliwat makalungtad sa krimen ug makapuyo 
diha sa kagawasan.

Ang kagawasan kinahanglang mapabilin.
Ang kasundalohan nagapabilin sa kagawasan. 
Tungud niini, ang kasundalohan kinahanglang 

mapabilin.
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Pagpanalipod sa Nasod

Ang mga kaaway mahimong motungha gikan sa sulud o 
gikan sa gawas sa nasod.  Ang Kasulatan nagasuportar sa 
katungud sa masunoron-sa-balaod nga mga lungsuranon 
sa pagpanalipod sa ilang-kaugalingon batok sa daotan ug 
krimen ug usa ka nasod sa pagpanalipod batok sa kaaway 
nga ataki.  Ang kapintas sa mga magbubuhat-og-daotan 
mapugngan lamang pinaagi sa maskusgan nga kapintas sa 
matarong.  Ang Dios dili mahimong matawag og maayo kon 
“Siya magtugyan sa kalibutan ngadto sa mga kalisang sa 
dipinugngang kasalbahis nga gibuhat-og-daotan pinaagi sa 
mapintas ug mabangis nga mga kriminal o ang wamasanta 
nga panulong sa nagsulong nga mga kasundalohan.”26

Diha sa operasyon sa kasundalohan sa kombate ang 
kaaway kinahanglang mapukan sa pagpanalipod og 
kagawasan.  Mao usab maoy tinuud sa kaaway sa sulud: 
Ang mapintas nga kriminal kinahanglang matangtang gikan 
sa katilingban—busa, ang kinahanglanon sa pagpriso ug silot 
sa kamatayon.  Ang kasundalohan nagapukan sa gawas nga 
mga kaaway; ang mahukmanong sistema nagapatay sa sulud 
nga mga kaaway.  Sa ingon niini, kalinaw ug ang kalungtaran 
sa usa ka nasod mapaniguro.

SULUDNONG PAGPANALIPOD

Ang Dios mimando sa gobyerno nga mao ang awtoridad 
sulud sa usa ka nasudnong linalang.  Isip ang magbalantay sa 
kaugalingnan, usa ka rehimen, bisan unsay iyang porma sa 
kagamhanan (sa parlamento, monarkiya, republika, ug uban 
pa), kinahanglang magpanalipod sa tiunay nga katungud sa 

26. Gihubad gikan ni Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties (Grand 
Rapids: Zondervan Publishing House, 1982), 219.
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iyang mga lungsuranon sa kinabuhi, praybasi, kabtangan, 
ug kagawasan sa paglampos o pagpakyas sumala sa ilang 
kaugalingong abilidad ug kabubut-on.  Ang nasudnong 
linalang kinahanglan usab magpaniguro sa katungud sa 
tagsatagsa sa relihiyosong kagawasan—ang oportunidad sa 
pagdawat o pagsalikway ni Jesu-Kristo isip Manluluwas (Mga 
Buhat 17:26-28) ug pagtubo diha sa espirituhanong kinabuhi 
(2 Pedro 3:18).

Ang sibil nga kaugalingnan mapabilin pinaagi sa usa ka 
waypihig nga mahukmanong sistema nga girespeto sa usa 
ka mayoriya sa mga lungsuranon.  Ang awtoridad sa polisya 
diha sa eskina ug sa maghuhukum diha sa hukmanan 
magpanalipod sa kagawasan sulud sa usa ka nasod.  Ang 
sakup sa kapolisan nagamatikud ug nagapugong sa kriminal 
nga kalihukan, nagadakup sa mga tagsala, ug nagabantay sa 
publiko nga kahusay.  Ang mga maghuhukum isip mga pangulo 
o mga awtoridad diha sa istado maoy “mga ministro sa Dios” 
(Mga Taga-Roma 13:4) sa divine nga gimandoan sa paghusay 
ug sa pagsilot.  Usa ka sistema para sa pagpanghimatuud 
og ebidensiya diha sa mga bista, pagdumala og estrikto nga 
masilutong mga paagi para sa sad-an (Ecclesiastes 8:11), 
ug pagkuha sa dihadiha nga pagbuhi sa inosente nagapaila 
sa makiangayong hurisprudensiya.  Ang tibuuk suludnong 
seguridad sa usa ka katawhan nagaagad diha sa makiangayon 
ug batid nga administrasyon sa balaod, nga nagapanalipod 
sa inosente ug nagasilot sa sad-an.

SA GAWAS NGA PAGPANALIPOD

Usa ka nasod nga nagasubay ngadto sa mga balaod sa 
divine nga katukuran maoy usa ka matarong nga gahum nga 
nagasangkap sa usa ka baluwarte batok sa bisan unsang 
naglapas nga mga kusog sa panglupig ug daotan.  Usa ka 
halangdong kasundalohan nagapanalipod sa nasudnong 
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soberanya.  Sa wayduhaduha, ang sundalonhong pagsulong 
para sa personal o politikanhong pagpalabaw, sama sa mga 
Nazi niadtong Ikaduhang Gubat sa Kalibutan o ang ulahi 
nga komunistang mga panulong, maoy wala nahitarong.  
Ang natad-sa-panggubatang mga kadaugan nga gidaog 
sa maligdong nga mga nasod nga napugus sa paggamit 
og nahitarong nga kapintas mipatunhay sa kagawasan sa 
katibuk-an sa kasaysayan.  

Ang usa ka nasod ba nagapanalipod sa iyang soberanya 
ug kagawasan sa dihang kini nagkig-away sa usa ka kaaway 
diha sa langyaw nga yuta?  Ang bibliyanhong tubag gibatbat 
diha sa Numeros 32.  Duha sa mga tribu sa Israel, Reuben ug 
Gad, mihangyo sa ilang parsela sa gisaad nga yuta diha sa 
sidlakan nga pikas sa Suba sa Jordan (b. 5).  Ang nahabiling 
yuta sa nasod maoy anaa diha sa kasadpang pikas sa suba.  
Si Moses napapungut nga ang Reuben ug Gad mitinguha sa 
pagbiya sa ilang mga isigka-Israelite hapit na aron mosugod 
sa gerra para sa kayutaan kasadpan sa suba (b. 6).  Ang 
Reuben ug Gad mitul-id sa ilang sayup diha sa usa ka tubag 
ngadto ni Moses.

Ug ang mga anak ni Gad ug ang mga anak ni 
Reuben mitubag, nag-ingon, “Ingon nga ang 
GINOO miingon ngadto sa imong mga sulugoon, 
busa kami mohimo.  Kami sa among-kaugalingon 
molatas og armado diha sa presensiya sa GINOO 
paingon sa yuta sa Canaan, ug ang panag-iya 
sa among panulundon mopabilin uban kanamo 
labang [sidlakan sa] sa Jordan.” (Numeros 
32:31-32)               

Ang Reuben ug Gad nag-ingon sa tinuud, “Kami nakig-away 
para sa among yuta pinaagi sa paglabang sa suba ug pagpakig-
away sa pikas.” Kining duha ka mga tribu nakaamgo nga ang 
ilang kagawasan ug kaugalingnan miagad diha sa pagpildi 
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sa komon nga kaaway sa tibuuk nasod, bisan pa og kana 
nga kasangka gawas sa mga utlanan sa ilang kaugalingong 
teritoryo.  Sila dili maghulat para sa kaaway sa pag-ataki sa 
ilang kayutaan apan maghasmag og una sa paglikay sa ilang 
mga pamilya ug kabtangan gikan sa pagguba sa gubat. 

Sa dihang si Charles Martel miorganisar og usa ka grupo 
sa mga manggugubat ug miabog sa mga sumusunod ni 
Mohammed pabalik sa likud sa Pyrenees Mountains didto 
sa gerra sa Tours, ang Europe naluwas gikan sa mga siglo 
sa Kamusliman nga pamunoan (A.D. 732).  Kon dili lamang 
para sa usa ka diyutay nga Polish, Austrian, Prussian, 
Hungarian, ug Griyego nga mga kabalyero kinsa adunay 
kaisog sa pagkontra ni Genghis Khan ug sa iyang nagsulong 
nga Mongol nga mga kasundalohan, ang Kasadpang Europe 
mahimo untang maulipon sa mga siglo sa linuug nga Tatar 
nga pagmando.27 Uban sa dimabangbang nga gahum ug 
kusog ang United States of America mipuo sa panglupig sa 
Japan ug Germany niadtong Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.  
Mahukumong kapildihan sa usa ka kaaway mao ang 
bugtong paagi sa pagpasiguro sa kaugalingnan.  Ang maong 
kapintas gipahitarong sa pagpugong sa daotang panulong ug 
pagpatunhay sa kagawasan.

27. Ang makahahadlok nga ngalan “Tatar” gihatag ngadto sa Mongol nga mga dakong-
panon maoy migumikan ug giusab gikan sa Griyegong pulong (Tartaros) o sa Latin 
“Tartarus,” nagkahulugan og “usa ka lugar sa kasakit,” nagpadayag sa ilang dungog 
isip labaw pang mga yawa kay sa tawo.  Ang malungkabong kabangis ni Genghis Khan 
ug ang sunud nga Mongol nga mga kasundalohan sa ikanapulog-tulo ka siglo mihimo 
sa Asyatikong sibilisasyon ngadto sa usa ka walay-pulus-nga-yuta.  Sa bisan-asa ang 
mga Tatar miadto pagguba ug pamatay ang mimarka sa ilang dalan.  Ang Tatar nga 
sundalonhong kalampusan “daw og gumikan sa ilang maayo-kaayo nga organisasyon: 
hiniusa nga pamunoan, kinatibuk-ang ginsakupan, mahanas nga katiktikang serbisyo, ug 
malimbungong pakiggubat nga taktika.” Crane Brinton, John B. Christopher, and Robert 
Lee Wolff, eds., A History of Civilization (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 
Inc., 1967), 1:368.
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KALINAW PINAAGI SA USA KA 
ANDAM NGA KASUNDALOHAN

Sa pagsiguro og kalinaw ang usa ka nasod kinahanglang 
maandam para sa gubat.  Ang sundalonhong kahuyang 
nagaagda og ataki sa palaaway, agresibong kanasuran.  Ang 
sundalonhong kalabaw nagapugong sa panulong.  Bugtong 
kadtong nagpuyo diha sa usa ka kawang nga kalipay 
ang magsuportar sa paglikay og sundalonhong serbisyo, 
kontra-gubat nga mga demonstrasyon, ug pangunhod sa 
kasundalohan.  

Sa masabut, ang tawo nangandoy og kalinaw, ug ang 
kagawasan gihingpit atol sa mga panahon sa kadaitan, 
apan ang paagi sa pagkab-ot ug pagpabilin og kalinaw 
mao ang hilisgutan sa waykatapusang panaglalis sa 
katibuk-an sa kasaysayan.  Dikatoohan nga utopians mag-
dason og kalibutanong kalinaw pinaagi sa buhat pagtahan, 
nagdahum nga ang panag-uyon nga mahimong mabuhat 
diha sa kanasuran pinaagi sa pakigdait.28 Kini nga ‘mga 
salampati,’ apostoles sa pagpuypuy, mag-alima og gubat.  
Sila magpakilooy ug magsinggit para sa kalinaw “apan walay 
kalinaw” (Jeremiah 6:14b; Ezekiel 13:10a).  Ang kasigurohan 
dili gayud makab-ot pinaagi sa ‘paghapuhap og kobra’ o 
sa malinawong pagdungang-anaa uban sa tigre.  Kadtong 
kinsa magsulay sa katapusan malinawong mamatay.  Sa 
dihang ang usa ka nasod nagapaigog kinahanglanon alang 
sa nangalibog nga mga ideyalista nga nagdamgo sa usa ka 
masmaayong kalibutan o naglaum sa pagdala sa Milenyo 
pinaagi sa pangunhod sa kasundalohan ug pagsupak sa 

28. Ang maong mahandurawong ideyalismo girepresentar ni William Godwin (1756-
1836), ang English nga tagsulat ug pilosopo, kinsa mideklarar nga “ang paglig-on sa 
sundalonhong gahum ug pagporma sa sundalonhong mga panag-abin, o balansi-sa-
gahum nga mga palisiya, malagmit mopadangat sa gubat.” Tan-awa sa Thomas Sowell, 
A Conflict of Visions (New York: William Morrow and Company, Inc., 1987), 145.
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gubat, kana nga nasod gidala ngadto sa pamatay.

Siya miduso sa iyang mga kamut batok adtong 
kinsa madaiton uban kaniya; 

Siya nakalapas sa iyang kasabutan.  
Iyang sinultihan masmadagaydayon kay sa 

mantekilya, 
Apan ang iyang kasingkasing maoy gubat; 
Iyang mga pulong masmalumo kay sa lana 

[malimbungon], 
Apan sila maoy gihubot nga mga espada.  (Mga 

Salmo 55:20-21)

Sa katibuk-an sa kasaysayan malimbungong mga pulong 
maoy gilitok sa pagtakuban sa “gihubot nga mga espada.” 
Ang daotang kanasuran magproklamar og kalinaw apan 
ang ilang tinuud nga tinguha mao sa pagsalmot sa gubat ug 
pagbuntog sa laing kanasuran (Ezekiel 13:10-16).  Kini nga 
mga mangingilad magtunol og usa ka sanga sa oliba sa usa 
ka kamut samtang nagtago og usa ka espada diha sa pikas.  
Ang daotang-kabutang sa usa ka katawhan nga nangandoy 
og kalinaw kinsa gihasol pinaagi sa usa ka palaaway nga 
kaaway maoy gihulagway sa salmista.

Taas kaayo akong kalag anaa iyang pinuy-anan 
Uban adtong kinsa nasilag sa kalinaw.  
Ako para sa kalinaw, apan sa dihang ako 

magsulti, 
Sila para sa gubat.  (Mga Salmo 120:6-7)

Ang kanasuran maghangyo para sa kalinaw, magsabotsabot 
og mga tratado sa pagsiguro og kalinaw, maghimo sa mga 
kompromiso ug mga konsesyon para sa kalinaw, aron sa 
mapait lamang mapahigawad sa dihang ang kalinaw gilapas 
ug ang kagawasan gihulga.  Unsa ang tubag ngadto sa mga 
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tinagong-laraw sa tikasang kanasuran?
Sumala sa kasaysayan, ang usa ka balanse sa gahum 

batok sa agresibong kanasuran mao ang labing epektibong 
paniguro para sa usa ka kal-ang sa kalinaw.  Ang bugtong 
paagi sa paglikay og gubat mao ang sa igong masangkap 
ug mabansay para sa gubat.  Diha sa bisan unsang 
henerasyon ang kapabilidad para sa matarong nga kapintas 
maoy kinahanglanon para sa pagpatunhay sa nasudnong 
kagawasan.  Bugtong usa ka andam nga nasudnong 
kasundalohan ang makapugong sa kaaway nga panulong.29

Ang Pagkadikalikayan sa Gubat

Bisan pa sa mga paningkamot sa tawo para sa kalinaw, ang 
gubat mopadayon hangtod sa Milenyo (Mateo 24:6; Markos 
13:7; Lukas 21:9).  Wala gayud sa tawhanong kasaysayan nga 
adunay usa ka panahon kanus-a ang gubat wala nag-ulbo diha 
sa usa ka suuk sa kalibutan.  Diha sa panahon gikan sa 1990 
latas 1995 singkwentay-tres ka lahi nga kinadak-ang armado 
nga mga away ang natala.30 Ang kinaiyang makasasala, 
kabubut-on sa katawhan, ug ang maigmat nga mga laang ni 
Satanas diha sa anghelanong away mao ang tinubdan sa mga 

29. Ang konsepto sa paghuput og dakong gahum militar ug dakong hinagiban sama 
sa gigamit sukad sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan nga gihulagway ni Lt. Gen. Franz 
Uhle-Wettler: “Wala sa mga hinungdan nga nakapasangpot sa dimaihap nga mga gubat 
ang napapha.  Ang mga hinungdan tanan anaa, apan ang kalinaw napatunhay tungud 
kay ang duha ka mga pikas nahadlok sa mga sangputanan sa unang pagpusil.  Kini 
gibadbad ingon nga nagpahayag nga ang mga hinungdan sa gubat sa tinuud mahimong 
makontrol, ug nga sila sa labing-maayo mahimong makontrol pinaagi sa malukpanong 
kahadlok sa gubat (ang konsepto sa paghuput og dakong gahum military ug dakong 
hinagiban).” Brassey’s Encyclopedia of Military History and Biography, 1994 ed., s.v. 
“War,” ni Franz Uhle-Wettler. 
30. Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala, Sweden.  
Kini nga organisasyon nagakategoriya sa usa ka kinadak-ang armado nga away sama sa 
bisan unsang gubat nga nakatigum sa masdako kay sa usa ka libo nga mga kamatayon 
sukad sa sinugdanan sa sangka.
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hinungdan.  Human sa Pagsakgaw sa Simbahan,31 atol sa pito 
ka katuigan sa Kalisdanan ang mga away mahimong labaw 
pang mabangis (Pinadayag 6—19).  Diha lamang sa Iyang 
ikaduhang pag-abut sa dihang ang Ginoong Jesu-Kristo sa 
madaugong nagatapos sa Armageddon nga kampanya ang 
gubat moundang.32 Si Satanas ug tanang nangalaglag nga 
mga anghel pagatangtangon gikan sa kalibutan (Pinadayag 
20:1-3).  Unya, uban ni Jesu-Kristo diha sa trono sa milenyong 
gingharian, ang mga pagkamabatukon dili na mohulga sa 
kalinaw sa kanasuran (Isaiah 11:6-9; Micah 4:1-3).

Ug Siya mohukum tali sa mga kanasuran,
Ug mohatag og mga desisyon para sa daghang 

mga katawhan; 
Ug sila modukduk sa ilang mga espada ngadto 

sa mga suwab sa daro, ug sa ilang mga 
bangkaw ngadto sa pangputol nga sanggot.  

Nasod dili moisa sa ilang espada batok sa nasod, 
Ug dili na gayud sila mokat-on og gubat. 
 (Isaiah 2:4)

Hangtod si Kristo nagabalik diha sa himaya ang gubat 
dikalikayan (Ecclesiastes 3:8) ug ubus sa piho nga mga 
sirkumstansiya nga gikinahanglan para sa pagpabilin sa 
nasudnong soberanya ug pagpatunhay sa kagawasan.

31. Ang Pagsakgaw, o (exanastasis), “paggula nga pagkabanhaw,” mao ang 
pagkabanhaw sa tanang buhi ug patay nga Kapanahonan sa Simbahan nga mga 
magtotoo gikan sa kalibutan sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kahanginan ug mahimong ang 
Pangasaw-onon ni Kristo (1 Mga Taga-Tesalonica 4:14-17).  Ang Pagsakgaw mahitabo 
diha sa katapusan sa Kapanahonan sa Simbahan diha dayon human sa Kalisdanan.  
Ang labawng-kamandoan nga desisyon sa Dios nagahukum sa panahon sa Pagsakgaw; 
walay tawo ang nahibalo sa adlaw o oras (1 Mga Taga-Corinto 15:51-55).
32. Armageddon (Pinadayag 16:12-16) mao ang katapusang gerra sa katapusang 
kampanya sa katapusang gubat sa kasaysayan nga mahitabo diha sa patag sa Esdraelon 
duul sa siyudad sa Megiddo hain ang mga kusog sa mibalik nga Ginoong Jesu-Kristo 
magpildi sa mga kusog sa hentil nga kalibutanong mga gahum nga desidido diha sa 
pagpuo sa Israel (Pinadayag 19:11-21).  Thieme, Armageddon, 8.
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ANG SUNDALONHONG IMAHEN NI JESU-KRISTO

Atol sa panglimbasog sa pagkab-ot ug pagpalungtad 
sa Hudiyong kagawasan human sa Exodus, ang una-
nagpakatawo nga Jesu-Kristo mireserba sa titulo nga “Ginoo 
sa mga kasundalohan,” Ginoo sa mga kasundalohan sa 
Israel (2 Mga Hari 19:31a).  Diha sa Libro ni Joshua Siya 
gitawag og “Kapitan sa kasundalohan sa Ginoo.” Si Jesu-
Kristo mao ang Hepe-Komandante; si Joshua mao ang hepe 
sa estado (Joshua 5:13—6:2).  Si Joshua midawat og usa ka 
sugo gikan sa Ginoo sa pagpukan sa piho nga mga kaaway 
(Joshua 11:6; cf., Deuteronomio 20:15-18) aron ang Israel 
mahimong mapatunhay.  Kini nga sugo, gitumong ngadto sa 
paggun-ub sa usa ka katilingbang napuno diha sa pagkaut-
ut, milakip sa divine nga gitugot nga pagpatay sa kalalakihan, 
kababayen-an, ug kabataan.  Ayha na ang katawhan sa Israel 
makapagawas sa kakulian sa ilang-kaugalingon gikan sa 
makaylapon ug makatakud nga kadaotan sa usa ka mangil-
ad nga katilingban.     

Walay pangulo pagkakaron ang nagadala og divine 
nga awtoridad sa pagpatay og sibilyan nga kalalakihan, 
kababayen-an, ug kabataan.  Apan, diha sa dagan sa tanang 
gubat ang mga dimanggugubat ngadto sa makapasubo 
mahimong mga nasugamak.  Bisan pa og ang maong 
mga pagkawala malikayan, ang Dios gihapon nagatugot 
sa paggun-ub sa kaaway diha sa gerra sa pagkab-ot sa 
kadaugan ug pagpabilin sa kagawasan.  Diha sa pulong ni 
Ginoong Jesu-Kristo, ang Assyrian nga kasundalohan sa 
185,000 impanteriyang-kasundalohan gipatay sa usa ka gabii 
(Isaiah 37:36).  Diha sa pagtak-up sa Kalisdanan, si Jesu-
Kristo mogamit sa matarong nga kapintas sa pagpatay-og-
daghan sa sundalonhong mga gahum nga nagsulong sa 
Middle East (Zechariah 14:3).  Ang dugo modagan sama ka 
taas sa mga rinda sa kabayo (Pinadayag 14:20).
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Ug gikan sa Iyang baba nagagikan ang usa ka 
mahait nga espada, aron nga pinaagi niini Siya 
makapika sa kanasuran [didto sa Armageddon]; 
ug Siya mohari kanila uban ang usa ka sungkod 
nga puthaw; ug Siya nagatunub sa itusan sa 
bino sa mapintas nga kaligutgut sa Dios, ang 
Makagagahum-sa-tanan.  Ug diha sa Iyang kupo 
ug diha sa Iyang paa Siya adunay usa ka ngalan 
nga nahasulat, “HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA 
MGA GINOO [Jesu-Kristo].” (Pinadayag 19:15-16)

Karon ang pasipista nga mga magtotoo tingali magbad-
long ni Ginoong Jesu-Kristo kon sila nakasabut sa hingpit 
nga impak niini nga yugto. Sila maghulagway Kaniya isip 
ang mapaubsanon ug kasarangan nga Jesus kinsa misulti sa 
pagbali sa pikas aping diha sa Sermon didto sa Bukid (Mateo 
5:39). Sa katinuuran Siya mao ang usa kinsa “nagapika sa 
kanasuran.” Ang Sermon didto sa Bukid nagpasabut sa Iyang 
personal malinawong paghari ibabaw sa kalibutan nga dili 
mosugod hangtod sa Milenyo.

Ang “mahait nga espada” sa bersikulo 15 mao ang labing 
lisud-buntugon nga hinagiban sa tibuuk panahon.  Uban ang 
mga pulong “gikan sa Iyang baba” ang atong Ginoo naga-
patay sa mga kasundalohan didto sa Armageddon.  Ang ka-
hulagwayan sa “ang itusan sa bino” nagapaila og hilabihang 
pamatay nga nagapaundang sa Armageddon nga kampanya.  
Si Kristo Mismo nagapakita unsaon sa pagdaog og usa ka 
gubat: Patyon ang kaaway. Si Jesu-Kristo wala nagabalik 
didto sa Ikaduhang Pag-abut sa pagsabotsabot og usa ka pag-
husay sa kalinaw; Siya nagabalik sa pagpukan sa kaaway.  
Human sa ilang pagkapuo ang gubat moundang; kagawasan 
ug kalinaw mohari sulud sa usa ka libo ka katuigan.
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Kanasuran Nga Napildi sa mga Gubat
Napildi sa Kagawasan

Ang nasudnong kaugalingnan ug kabulahanan sa dika-
likayang mag-agad diha sa usa ka labing-maayo nga kasun-
dalohan. Ang usa ka nasod nagapalungtad og kagawasan sa 
dihang ang iyang kasundalohan nagalampos apan nagapa-
miligro og pagkaulipon sa dihang ang iyang kasundalohan 
nagapakyas.  Ang usa ka lig-ong kasundalohan nagatukod 
og usa ka sagang batok sa away.  Ang usa ka nasod dili 
makalungtad sa kagun-uban sa iyang mga kasundalohang 
iggugubat.

Ang sundalonhong kapildihan ug pagkaulipon maoy kaba-
hin sa mga sangputanan sa kamatayon sa matag sinaligang 
nasod ubus sa ikalimang liyok sa disiplina (Levitico 26:27-39).  
Sa dili pa kining malaglagong divine nga paghukum naga-
kanaog diha sa usa ka nasod ang matag eskalon sa espiri-
tuhanon ug nasudnong kinabuhi, naglakip sa sundalonhong 
katukuran, nagaut-ut. Pulos ang Amihanang Gingharian sa 
Israel (721 B.C.) ug ang Habagatang Gingharian sa Judah 
(586 B.C.), nag-ilaid sa kapit-os sa espirituhanong kaligdong 
ug bililhong-butang, misunud niini nga dalan sa kadaot.

Ang disinaligang mga nasod nga magtamay sa mga bala-
od sa divine nga katukuran usab mag-antos sa magun-ubong 
divine nga paghukum. Ang mga Assyrian sa hinayhinay nada-
ot sulud sa treynta ka katuigan sa wala pa ang ilang kaulohan, 
Nineveh, nalaglag niadtong 612 B.C. Ang Chaldea, nagka-
mulo sa pagkaut-ut sukad sa kamatayon ni Nebuchadnezzar 
niadtong 562 B.C., sa masayong gibuntog sa mga Persian 
niadtong 539 B.C.  Sa ingon niini, sa dihang ang bisan-unsang 
mga kasundalohang iggugubat sa nasod maoy gipasagdan, 
gipaluya, ug wagiandam sa pagsalmot sa gubat, kana nga 
nasod anaa sa grabeng peligro sa pagkapildi sa usa ka gubat 
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ug pagkawad-an sa kaugalingnan ug kagawasan sa iyang 
katawhan.

Ang Athens ug Carthage magpadayag sa trahedya sa 
kagawasan nga nawala diha sa natad-sa-panggubatan.  Hu-
man sa usa ka henerasyon sa away ang nahugpa ug gigutum 
nga mga Athenian mitugyan-sa-kaugalingon ngadto sa usa 
ka salbahis ug tikasan nga Sparta niadtong 404 B.C., nag-
tapos sa Peloponnesian nga Gubat.  Ang Athens maoy tin-
upihan sa iyang imperyo ug ang adlaw misalup ibabaw sa 
himaya sa Greece.  Ang Carthage sa hingpit naguba diha 
sa Ikatulong Punic nga Gubat (149-146 B.C.): Matag edipisyo 
naugdaw ngadto sa yuta, ang dapit gisabwagan sa asin sa 
paghimo sa pang-uma nga waypulus, ug tanan nga nahabil-
ing mga teritoryo giimbargo sa Roma.33

Ang mga gubat ni Napoleon, gikan sa Italian nga kam-
panya ngadto sa gerra didto sa Austerlitz (1795-1805), mag-
larawan sa kahinungdanon sa pagkaandam. Ang Grande 
Armee mao ang labing lisud-buntugon sa makigubaton nga 
mga kusog sa Europe. Uban ang mga utlanan sa France nga 
luwas gikan sa pagsulong ang mitalaw nga kanasuran diha 
sa kontinente nawad-an sa tanang tinguha sa paghagit sa 
French nga kamandoan.  Kining nag-una nga mga kampanya 
sa Napoleonic nga panahon magpakita sa prinsipyo nga ang 
labing-maayo nga kasundalohan nagakuha ug nagapabilin 
sa kagawasan ug kaugalingnan para sa iyang nasod.

Ang German nga pagbuntog sa Norway niadtong Ika-
duhang Gubat sa Kalibutan nagatanyag og laing panig-
ingnan. Si Vidkun Quisling, kansang daotang-dungog nga 
ngalan nahimong samag-kahulugan sa traydor, mipaluya sa 
pagkaepektibo ug kabubut-on sa kasundalohan sa pakig-
gubat. Ang mga Nazi nanginahanglan lamang og usa ka 
diyutay nga mga batalyon sa pagbuntog sa tibuuk Norway.  

33. Brinton, Christopher, ug Wolff, eds., A History of Civilization, 1:105.
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Sa sangputanan, ang nasod miantos sa mga kalisang sa 
Nazi nga okupasyon sa nahabilin sa gubat.

Sa katibuk-an sa kasaysayan sa United States ang atong 
kasundalohan sa naandan maoy dimaayong-gisangkapan 
sa pagsalmot sa gubat. Human lamang kita nakasinati og 
makalilisang nga mga disgrasya ang atong nasudnong 
kadasig misaka sa pagpahugup alang sa gubat sa usa ka 
maayo-kaayong tropa sa pagtagbo sa usa ka kaaway diha 
sa duha ka natad sa panggubatan niadtong Ikaduhang Gubat 
sa Kalibutan. Kadto nga kasundalohan milatas sa Rhine 
ug mipalingkawas sa Europe niadtong 1945; kadto nga 
kasundalohan sa mamala ug sa tubig miataki sa dimaihap 
nga gigunitan-sa-Japanese nga mga isla diha sa Pacific.  Kon 
kadto nga kasundalohan uban sa iyang hilabihang gahum 
ug pagkamalampuson mipabiling ubus sa mga hinagiban 
isip usa ka pagsanta sa komunistang panulong, wala untay 
mahitabong usa ka Korean nga Gubat, usa ka Cuban nga 
krisis, o usa ka Vietnam. Ang United States makapatuman 
unta sa usa ka Pax Americana, usa ka malinawong panahon 
susama ngadto sa Pax Romana, “Romanhong kalinaw,” ang 
labing-taas nga kadugayon sa kalinaw ug kauswagan sa 
kalibutanong kasaysayan.34

Unsa ka bali nga usa ka butang sa labing salbahis ug 
mabangis sama sa gubat ang kinahanglan nga mahimong 
paagi para sa pagpatunhay sa kagawasan ug kalinaw, apan 
ang mga kasundalohan pulos manalipod ug magguba sa 
kagawasan.  Ang kapintas nahitarong isip ang bugtong pag-
santa batok sa mapintas nga panulong.  Kon ang kasundalo-
han sa usa ka gawasnong nasod nagasanta o nagapatig-

34. Ang bag-o nga kinaadman mipahimug-at nga ang “dimahubsang kaambong sa 
Romanhong kalinaw” misandig diha sa kusog sa Romanhong mga hinagiban ug ang 
panagkumbuya sa adunay-kabtangan nga mga klase diha sa tanang mga bahin sa 
Imperyo.  Naphtali Lewis ug Meyer Reinhold, eds., Roman Civilization, Sourcebook II: 
The Empire (New York: Harper & Row, 1966), 80.
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babaw ngadto sa usa ka sumusulong, ang kagawasan maoy 
napalungtad ug kalinaw nagahari.

Sundalonhong Kapakyasan Nagapakita
og Nasudnong Kaut-utan

Kapakyasan diha sa natad-sa-panggubatan sagad naga-
padayag sa usa ka kasagarang kakulang sa respeto para 
sa awtoridad ug kakulang sa espirituhanon ug katukuran 
nga mga padasig taliwala sa mga pangulo ug katawhan sa 
usa ka nasod. Si Zedekiah ug ang mga molupyo sa Judah 
maghulagway niini nga punto (2 Cronicas 36:11-21; Jeremiah 
34:8-11). Si Zedekiah walay pagtagad para sa espirituha-
nong awtoridad ni propeta Jeremiah ug wamisugut sa mando 
sa Dios sa “pagdala sa iyang [ang nasod] liog ubus sa kaulip-
nan sa” (Jeremiah 27:11), ang suzerain, Nebuchadnezzar.  
Ang katawhan sa Judah mipahilayo gikan sa Ginoo, ilabina 
sa ilang paglapas sa Deuteronomio 15:12 (cf., Jeremiah 
34:12-16).  Sa dihang ang nasod midumili ug mipanghambog 
sa Pulong ug mga pasidaan sa Dios sama sa giproklamar ni 
Jeremiah, ang hustisya sa Ginoo sa mapintas nga misilot sa 
Judah para sa ilang mapatuyangon nga rebelyon batok sa 
hari sa Babylon (Jeremiah 5:15-17, 21-22; cf., Mga Salmo 
119:75; Mga Proberbio 3:12; Mga Hebreohanon 12:6). Ang 
rebelyon batok ni Nebuchadnezzar maoy rebelyon batok 
sa Dios (Jeremiah 27:9-10; 28:16; 38:2-3). Ang Hudiyong 
kapildihan sa 587-586 B.C. mahimong sa laktod mapasangil 
ngadto sa pagsukol sa hari ug sa iyang mga alagad ug sa 
ilang espirituhanon ug moral nga pag-us-us. Pagsalikway sa 
awtoridad ug espirituhanong pagkaut-ut maoy nag-unang 
mga sangkap para sa sundalonhong kapildihan diha sa natad-
sa-panggubatan ug kagun-uban sa personal nga kagawasan 
ug nasudnong independensiya.

Bugtong ang grasya sa Dios ang makapalingkawas 
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sa usa ka nasod diha sa ulahing takna.  Ang maong usa 
ka pagpalingkawas nagakinahanglan sa espirituhanong 
kasulbaran: usa ka pagkabanhaw sa doktrina sa Bibliya nga 
nagpuyo ug naglihok diha sa mga kalag sa mga magtotoo 
sa pagsumpo sa kaut-utan.  Kini wala nagapasabut nga ang 
mga magtotoo kinahanglang magtugyan sa ilang armas ug 
magtan-aw sa masantoson paingon sa langit diha sa mini-
nga-espirituhanong pangamuyo.  Ang mga Kristohanon diha 
sa usa ka sinaligang nasod nga naglihok sa doktrina dili gayud 
dimanumbaling sa kamahinungdanon sa kasundalohan diha 
sa pagpatunhay sa kagawasan.  Sila mamati sa bibliyanhong 
mga pahimatngon nga ang usa ka nasod kinahanglang 
magpabilin og usa ka lig-ong depensa nga kusog.  Salamat 
sa Dios para sa hamtong nga mga magtotoo ug masibotong 
propesyonal nga mga sundalo kinsa maglahutay diha sa 
ilang mga kombiksiyon bisan pa sa personal nga pamugus, 
politikanhong kasilag, ug kontra-sundalonhon nga sentimento.

Unibersal nga Sundalonhong Pagbansay

Kalampusan diha sa natad-sa-panggubatan labing-
hinungdanon kaayo para sa nasudnong kalungtaran naga- 
kinahanglan og sundalonhong pagbansay (Numeros 31:3-5).  
Tungud niini, usa ka kinatas-ang gidaghanon sa kalalakihan 
diha sa matag henerasyon kinahanglan sa malangkubong 
matudloan—masilsilan uban sa tagsatagsa ug grupo nga 
disiplina, pagkatukma sa bahan, tekniko nga mga kahanas, 
taktikanhon ug istratehiyanhon nga kaantigo.  Ang maong 
hilabihang pagbansay maoy gikinahanglan sa pag-ugmad sa 
abilidad sa matag sundalo sa paglihok ubus sa kabug-aton sa 
kombate.  Ang pagtuman niini nga tahas nagakinahanglan og 
usa ka salabutan sa propesyonal nga mga opisyal nahanas 
diha sa arte sa gubat.
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“O unsang hari, sa dihang siya nagalakaw 
sa pagtagbo sa laing hari diha sa gerra, dili 
unang molingkod ug mopakitambag [uban sa 
iyang sundalonhong ginsakupan] kong siya 
malig-on [mahanas] igo uban sa napulo ka 
libong kalalakihan sa pagsagubang sa usa nga 
nagsing-abot batok kaniya uban sa baynte ka 
libo?” (Lukas 14:31) 

Sa sinugdan, ang Hudiyong sinaligang nasod misalmot 
ngadto sa konsepto sa unibersal nga sundalonhong pagban-
say (Numeros 1:3ff.).

Bugtong aron nga ang mga henerasyon sa 
mga anak-lalaki sa Israel mahimong matudloan 
sa gubat, kadtong kinsa wala nakasinati niini 
kaniadto.  (Mga Maghuhukum 3:2)

Kini nga bersikulo nagamando nga ang nasod “matudloan” 
unsaon sa pagpakig-away. Ang mga gubat dili madaog uban 
sa wanabansay nga mga sundalo. Ang obligasyon sa usa ka 
nasod gipahinungud sa pagpatunhay sa iyang soberanya mao 
sa pagtudlo sa matag henerasyon sa batan-ong kalalakihan 
para sa gubat.  Sa lumalabay nga katuigan, hinoon, ang Israel 
naligas paingon sa espirituhanong pagkaut-ut, pagsimba og 
diyosdiyos, ug moral nga relatibismo (Mga Maghuhukum 
2:11-23; cf., 17:6), wamagtagad sa kasundalohan hangtod 
kini sa pagkatinuud naundang sa pagkaanaa ug nag-antos 
sa mga sangputanan sa sundalonhong kapildihan.

Usa ka nukleyo sa propesyonal nga mga sundalo, batid 
diha sa ilang tinuyo nga natad, kinahanglang mapalungtad 
sa pagpabansay og bag-ong mga rikluta. Kinsa man ang 
makasilbi? Ang Kasulatan nagabatbat sa piho nga mga 
kalipikasyon. Ang gubat para sa mga hingkod. Diha sa 
Numeros 1:2-3 ug 26:4 ang Dios mitudlo ni Moses sa 
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pagrikluta sa tanang makasarang nga kalalakihan baynte ang 
panuigon ug labaw para sa Israelite nga kasundalohan.  Kini 
nagatukod sa bibliyanhong sukaranan para sa mga tinawag.  
Pipila ka mga eksepsiyon maoy gisulat.

“Sa dihang ang usa ka lalaki nagakuha og usa ka 
bag-ong asawa, siya kinahanglang dili mogawas 
uban sa kasundalohan, ni matugyanan uban sa 
bisan unsang katungdanan; siya kinahanglang 
magawasnon diha sa panimalay usa ka tuig 
ug kinahanglang mohatag og kalipay [samach] 
ngadto sa iyang asawa kinsa siya mikuha.” 
(Deuteronomio 24:5)

Usa ka bag-o pa gikasal nga lalaki kinahanglang dili 
mag-adto sa gubat para sa labing tataw nga hinungdan: 
Siya dili makapunting diha sa pagpakiggubat.  Diha niini nga 
punto sa kinabuhi ang iyang responsibilidad mao lamang sa 
“paghatag og kalipay ngadto sa iyang asawa.” Tungud niini, 
“siya kinahanglang magawasnon [sa pagpabilin] diha sa 
panimalay usa ka tuig.” Ang punglihok “hatag og kalipay,” ang 
piel imperative sa samach, nagakahulugan og “sa pagpahimo 
sa iyang asawa aron malipay”—sa pagpanghingapin kaniya 
uban sa wamabahin nga pagtagad, paglambigit kaniya diha 
sa panagsulti, ug pagpakitag gugma ngadto kaniya sulud sa 
usa ka tuig.  Kining inisyal nga tuig sa pahulay ug hilabihang 
konsentrasyon diha sa usag-usa nga katumanan nagabunyag 
ug nagahikut sa relasyon para sa katingalahang katuigan sa 
unahan.

“Ang mga opisyal usab magsulti ngadto sa 
katawhan, nag-ingon, ‘Kinsa man ang lalaki 
nga nakatukod og usa ka bag-ong balay ug 
wala nakapahinungud niini?  [Siya adunay usa 
ka bag-ong asawa ug usa ka bag-ong balay.] 

76 KAGAWASAN PINAAGI SA SUNDALONHONG KADAUGAN 



Tugoti siya nga magbiya ug magbalik ngadto sa 
iyang balay, tingali unyag siya mamatay diha sa 
gerra ug laing lalaki ang magpahinungud niini.’” 
(Deuteronomio 20:5)  

Ang usa ka lalaki nga gilamon sa gugma wala napunting 
diha sa sundalonhong mga butang.  Ang iyang panghunahuna 
dili makatabang bisan hain sa moral o gerra nga kaisog.  Sa 
natural gayud, ang iyang hinigugma nga pangasaw-onon ug 
ang iyang bag-o nga balay magbihag sa iyang pagtagad.  
Nalinga ug natuhup-sa-kaugalingon siya dili mahimong usa 
ka epektibo nga bahin sa usa ka kombateng bahan.  Siya sa 
madali mahimong usa ka nasugamak o magpahimo sa uban 
nga mahimong mga nasugamak.

“Ug kinsa mao ang lalaki nga nakatanum og 
usa ka parasan [misugod og usa ka bag-ong 
negosyo] ug wala makasugod sa paggamit 
sa iyang bunga?  [Siya wala nakasiguro sa 
mga ganansiya sa unang tuig.] Tugoti siya nga 
magbiya ug magbalik ngadto sa iyang balay, 
tingali unyag siya mamatay diha sa gerra ug 
laing lalaki ang magsugod sa paggamit sa iyang 
bunga.” (Deuteronomio 20:6)  

Ang usa ka bag-ong negosyo usab nagapatugaw sa usa ka 
lalaki gikan sa sundalonhong serbisyo.  Samtang nagpunting 
diha sa iyang personal nga mga responsibilidad, siya dili 
makalihok sa arang isip usa ka myembro sa usa ka kombateng 
bahan.

“Ug kinsa mao ang lalaki nga gisaad pagminyo 
ngadto sa usa ka babaye ug wala makaminyo 
kaniya?  Tugoti siya nga magbiya ug magbalik 
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ngadto sa iyang balay, tingali unyag siya mamatay 
diha sa gerra ug laing lalaki ang magminyo 
kaniya.” (Deuteronomio 20:7)

Usa ka lalaki nga nag-ungaw sa kaminyoon maoy, sa ingon 
usab, nalinga, dimakahimo sa pagpunting diha sa usa ka 
kombate nga kahimtang.  Siya kinahanglang mapaluwat gikan 
sa sundalonhong katungdanan isip dikasaligan ug huyang 
para sa kalisud sa kombate.

“Unya ang mga opisyal mosulti og dugang 
ngadto sa katawhan, ug sila moingon, ‘Kinsa 
mao ang lalaki nga nahadlok ug kulang sa kaisog 
[usa ka talawan]?  Tugoti siya nga magbiya ug 
magbalik ngadto sa iyang balay, aron nga siya 
dili makahimo sa mga kasingkasing sa iyang 
mga kaigsoonan nga matunaw sama sa iyang 
kasingkasing.’” (Deuteronomio 20:8)

Ang Balaod ni Moses mimando nga ang mga opisyal anaa 
sa pamunoan sa kasundalohan maghukum kong ang usa 
ka lalaki kalipikado nga mahimong usa ka sundalo human 
siya nakakompleto sa sukaranong pagbansay.  Ang mga 
talawan diha sa mga ranggo maoy paphaon.  Diha sa usa 
ka kombate nga kahimtang ang katalawan diha sa usa ka 
diyutay nga kalalakihan makatakud sa usa ka tibuuk pundok 
nga may waykatarungan nga kahadlok.  “Kulang sa kaisog” 
nga mga rikluta kinahanglang mapapha sa pagpabilin sa 
kaisog, pagkaepektibo, ug kasigurohan adtong mga tropa 
nga nagpadulong sa gerra.

Unsa ka bulahan [’ashere] ang katawhan kinsa 
nahibalo sa masadyaong tunog [sa trumpeta—
nagtubag sa tawag sa sundalonhong 
pagbansay]! 
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O GINOO, sila maglakaw [magmartsa ug mag-
abante] diha sa kahayag [Pulong sa Dios] sa 
Imong panagway.  (Mga Salmo 89:15)

Dakong panalangin ang nagapaila sa nasod nga 
nagapadayon sa pagtubag ngadto sa tawag sa sundalonhong 
budyong.  Ang daghanan sa Hebreyo nga pungan (’esher), 
“bulahan,” adunay duha-ka-pilo nga pasabut.  Una, ang 
unibersal nga sundalonhong pagbansay nagasaka sa kalidad 
sa batan-ong kalalakihan diha sa bisan-unsang henerasyon.  
Ang mga sundalo magkat-on og pagpanton-sa-kaugalingon, 
bahan nga disiplina, respeto sa awtoridad, pagkamatinahuron 
ug pamayhon nga gikinahanglan kaayo diha sa kinabuhi.  
Bisan kon ang pagbansay gigamit diha sa kombate o wala, 
ang disiplina, pagkasinati sa awtoridad, ug pangpadasig 
nga nakat-onan gikan sa sundalonhong instruksiyon maoy 
bililhon para sa bisan-unsang personal nga panglimbasog ug 
para sa kalig-on sa nasod diha sa gubat ug kalinaw.  Ikaduha, 
sa dihang ang kalidad sa kalalakihan mag-usbaw, ang 
kababayen-an ug kabataan maoy napanalanginan pinaagi 
sa asosasyon.  Ang takus nga kalalakihan kinahanglang 
mabansay sa wayhunong ug mahulma ngadto sa usa ka 
nadasig-kaayo, disiplinado-kaayo nga makigubatong kusog 
andam para sa gubat.

DISIPLINA UG PAGBANSAY MAOY KATUNGDANAN 
PARA SA EPEKTIBO NGA SUNDALONHONG MGA 
OPERASYON

Ang disiplina sa sundalonhong pagbansay mao ang 
nagbahin nga linya tali sa kadaugan ug kapildihan—ang 
puthaw diha sa dugo sa sundalo nga nagapalahutay kaniya 
pinaagi sa matag sukwahi nga sirkumstansiya sa gubat.  Ang 
disiplina ug pagbansay magpadayon sa gikapoy ug gigutum 
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nga mga tropa diha sa paglakaw ug pagsangka.  Ang disiplina 
ug pagbansay maghimo sa dayag nga istratehiya ug sibo-sa-
panahon nga taktika nga magamit.  Usa ka sundalonhong 
makina nagaandar diha sa sugnod sa disiplina ug sa mekanika 
sa pagbansay.

Ang kasaysayan sa gubat wala nagahatag og pagyukbo 
ngadto sa labing mabaga nga mga batalyon apan ngadto sa 
labing-disiplinado ug nabansay nga mga batalyon.  Nagsalig 
diha sa malig-on nga disiplina si Epaminondas uban sa 
iyang diyutay nga mga Thebian sa malampusong miataki sa 
gamhanang Spartan phalanxes didto sa natad sa Leuctra 
(371 B.C.).  Ang porsigidong rehimen sa Romanong mga 
lihiyon ubus sa sarang nga liderato ni Julius Caesar mibuntog 
sa Gaul (58-50 B.C.).  Usa ka pudyot sa binansayan-kaayo 
nga mga Swede ubus ni Gustavus Adolphus mibuntog sa 
Germany sulud sa Treynta ka Katuigang Gubat (1618-1648).  
Ang disiplinadong pagbansaybansay sa kasundalohan ni 
Frederick the Great midala sa Prussia ngadto sa kinaunhan 
sa ikanapulog-walo ka siglo nga Europe.  Ang disiplinado ug 
wamabuak nga British nga mga kwadro didto sa Waterloo 
midugmok sa Harianong Kasundalohan ni Napoleon (1815).  
Kon walay disiplina ug pagbansay walay sundalonhong kusog 
ang makalaum para sa kalampusan diha sa natad sa gerra.

Kon ang mga tawo sa usa ka nasod naut-ut ug dunut, 
gipiangan pinaagi sa kontra-awtoridad nga mga batasan, 
ang sundalonhong pagbansay maoy diepektibo.  Sa dihang 
ang usa ka nasod nahimong nagkaunlod, kini wala nay 
paagi o kabubut-on sa pagpanalipod sa iyang-kaugalingon.  
Ang balaod sa kinabubut-ong responsibilidad ug divine 
nga disiplina magsugo og sundalonhong kapildihan,35 ang 

35. Ubus sa balaod sa kinabubut-ong responsibilidad ang Dios nagasugo nga ang matag 
tawo mahimong responsable para sa iyang mga desisyon ug mga lihok (Hosea 8:7a; 
Mga Taga-Galacia 6:7-8a).  Sa ingon usab, ang usa ka nasudnong linalang kinahanglang 
magpasalig para sa tiningub nga mga desisyon ug mga lihok sa iyang katawhan, ang 
Dios nagagamit sa balaod sa kinabubut-ong responsibilidad ug divine nga disiplina isip 
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tilimad-on sa “ikalimang liyok sa disiplina” ngadto sa usa ka 
sinaligang nasod—kamatayon, pagkaulipon, ug pagtibulaag.  
Dili lamang ang mga Hudiyo napildi apan ang mga Assyrian, 
mga Chaldean, mga Persian, ug mga Romano sa katapusan 
nabuntog samtang ang ilang sundalonhong kabatid nakankan.

Ang mga Hudiyo sa Exodo maghulagway sa kama-
hinungdanon sa sundalonhong pagbansay. Diyutay sa 
kalalakihan sa Israel ang adunay sundalonhong kasinatian 
atol sa mga henerasyon sa Egyptian nga kaulipnan. Si 
Moses, Caleb, ug Joshua maoy inila nga mga eksepsiyon.  
Sa dihang ang naglalin nga nasod miatubang og kombate 
sa unang higayon (Exodo 17:8-13), si Moses misugo ni 
Joshua sa “pagpili og kalalakihan para kanato, ug paglakaw, 
pagpakig-away batok ni Amalek” (b. 9b). Ang direktiba ni 
Moses nagapasabut nga si Joshua miporma og usa ka kadre 
sa pagbansay sa mga Israelite para sa gubat atol sa ilang 
diyut-nga-pagpuyo sa disyerto. Karon, si Joshua isip ang 
komandante heneral kinahanglang magpili adtong kalalakihan 
nga labing-maayong andam sa pagpakig-away. Uban sa 
espirituhanong pagdasig gikan ni Moses ug pagbansay nga 
gisilsil pinaagi ni Joshua ang maisog nga Israelite nga mga 
tropa mikab-ot og kadaugan labaw sa mga Amalekite didto 
sa Rephidim.  Pagbansay sa taktika ug mga hinagiban maoy 
makatabang sa pagpatunhay sa independensiya sa bayong 
nga nasod.

pagpukaw nga mga tawag sa kaluwasan para sa mga dimagtotoo ug usa ka masakit 
nga pahinumdum sa mga magtotoo sa Iyang mga prayoridad ug ang kamahinungdanon 
sa espirituhanong pagbawi gikan sa karnalidad.  Tan-awa sa Thieme, Rebound Giduaw-
pag-usab (2017), 26-32.
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Liderato ug Personal nga Integridad 
Maoy Kinahanglanon

Atol sa pagbansay ang mga sundalo moabut sa pagres-
peto sa mga pangulo sa pundok ug mosagup sa ilang mga 
pagtoo mahitungud unsaon sa pagpakig-away. Sila usab 
magsagup sa propesyonal nga bililhong-butang sa pagka-
maunungon, responsibilidad, ug sa dihinakog nga serbisyo 
sa ilang pangulo. Kining gipaambit nga mga pagtoo ug bilil-
hong-butang mahimong mga sumbanan ug mga sukaranan 
nga mag-impluwensiya sa disiplina, pagkamabatunon, ug 
ang kabubut-on sa pagpakig-away.36

Ang sundalonhong kasaysayan sa tin-aw nagapakita 
nga ang mga tropa kinahanglang mabansay diha sa taktika 
ug sa paggamit sa mga hinagiban ug madoktrinahan sa 
kinahanglanong karakter nga mga taras nga hinungdanon-
kaayo ngadto sa pagbuhat isip usa ka sundalo: kaisog, kaabtik, 
pagkamatinuuron, ug panumpa.  Kini nga mga kalidad nga 
ang liderato nagasilsil pinaagi sa instruksiyon ug pinaagi sa 
panig-ingnan sa dako-kaayong mopalabong sa kahigayonan 
sa pagkaepektibo sa usa ka pundok diha sa krisis nga mga 
sitwasyon.

Sa katibuk-an sa dagan sa kalibutanong kasaysayan pi-
hong mga nasod mag-ugmad og maayo-kaayong sundalon-
hong liderato; ubang mga nasod maghugpong og usa ka ta-
laan sa dimaayong sundalonhon nga liderato apan magpaki-
ta og mga lungsuranon nga may talagsaon nga disiplina ug 
karakter.  Gikan sa panahon ni Frederick William sa Prussia, 
ang Bantugang Elektor, latas sa Unang Gubat sa Kalibutan 
(1620-1918) ang German nga kasundalohan sa kinatibuk-an 
mipakita sa maayo-kaayong liderato. Ang kwerpo opisyal 

36. Field Manual (FM) 22-100, Military Leadership, (Washington, D. C.: Government 
Printing Office, October 1983), 82.
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mipakita sa dikasagarang disiplina ug salabutanong kahait.  
Diha sa British nga kasundalohan ang ubus-ubus nga mga 
opisyal ug bag-ong kasundalohan kinsa mipakita og karakter, 
disiplina, ug kalig-on sagad nakamaneho sa ‘paglabang’ sa 
mga sayup sa ilang labaw nga mga komandante.  Apan ang 
prinsipyo para sa sundalonhong kalampusan nagapabilin nga 
mao gihapon.  Ang pagpatunhay sa kagawasan nagaagad 
diha sa kalidad sa liderato ingon ug sa disiplina nga gipakita 
sa sibilyang populasyon, ilabina adtong kinsa mahimong mga 
sundalo.

Pag-andam [sundalonhon] sa mga plano pinaagi 
og konsultasyon, 

Ug pakiggubat pinaagi sa maalamong paggiya 
[sa liderato].  (Mga Proberbio 20:18)

Ang gubat giplano ug gipatuman pinaagi sa propesyonal 
nga kahanas ug sa maantigong mga desisyon sa liderato.  
Tungud niini, ang United States kinahanglang magpadayon 
sa pag-ugmad og sundalonhong mga pangulo; sa pagmatuto 
og kalalakihan kinsa makahan-ay sa istratehiyanhon ug 
taktikanhong mga plano, kinsa makahatag og maalamong 
tambag ngadto sa sibilyan nga mga pangulo, kinsa makiggubat 
sa epektibo.

Waysapayan sa tekniko nga mga kalamboan, ang 
tawhanong elemento gihapon nagapatigbabaw ngadto sa 
bul-og sa gerra.  Ang mga desisyon ug mga lihok sa mga 
tawo magpabilin nga ang sukaranang kahimanan sa gubat.  
Ang labing kinahanglanon-kaayo nga sangkap diha sa pag-
andam ug pagpabilin niining tawhanon nga elemento mao 
ang liderato, kansang gikinahanglang integridad nagaresulta 
gikan sa pagtukod sa piho nga mga sukaranan sa karakter.

1. Pagkahamtong—ang abilidad sa paghimo og 
maalamong mga desisyon pinasikad diha sa rason ug 
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moral nga prinsipyo;
2. Kabubut-on—ang paglahutay sa pagtuman sa usa ka 

tumong, waysapayan sa daw dimabuntog nga mga 
kakulian;

3. Pagpanton-sa-kaugalingon—paghimo sa imong 
katungdanan waysapayan sa kakapoy o laing mga 
hinungdan;

4. Pagkamanunuton—paghimo sa tunong ug tukma nga 
mga kausaban diha sa panghunahuna, mga plano, 
o mga metodo sa dihang ikaw makakita og usa ka 
masmaayong paagi;

5. Kompiyansa—ang kasigurohan aron mahimong 
malampuson diha sa tanang mga paningkamot;

6. Kamalungtaron—panghunahuna, esprituhanon, ug 
pisiko nga lahutay; 

7. Pagkamahukumon—maayong paghukum diha sa 
paghimo og maayong mga desisyon diha sa tukmang 
panahon;

8. Kaugdang ubus sa tensiyon—masaligong kontrol sa 
mga emosyon ubus sa sukwahing mga kondisyon;

9. Katakus-paglaraw—ang abilidad sa paglihok nga walay 
paghulat para sa mga sugo o pagdumala;

10. Hustisya—ang makiangayong pagtagad sa tanang 
katawhan waysapayan sa kaliwat, rilihiyon, kolor, 
henero, edad, o nasudnong gigikanan;

11. Kaugalingong-pag-uswag—ang pagkaandam sa 
pagbasa, pagtoon, pagpangita og mga hagit, ug 
pagbuhat sa pagpalig-on sa mga pagtoo, bililhong-
butang, etika, kahibalo, ug mga kahanas;

12. Pagkamapangakohon—pag-atiman kanus-a gikina-
hanglan;

13. Kalooy—pagkasensitibo ngadto sa mga pagbati, 
bililhong-butang, mga tinguha, ug kaayohan sa uban;

14. Katistis—wala nagdala sa imong-kaugalingon sa 
labihang matinuuron ra nga paagi;
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15. Katakus-pagmugna—paghunahuna sa binag-o ug 
masmaayong mga idiya, mga programa, ug mga 
kasulbaran sa mga problema;

16. Panglihok—postura, tibuuk hitsura, ug paagi sa pisiko 
nga linihokan;

17. Kamapaubsanon—kamatudloan; pagkorehir sa mga 
kaluya o mga depekto sa imong karakter, kahibalo, ug 
mga kahanas.37 

Usa ka binansayan-kaayo nga kasundalohan nagaugmad og 
maantigong mga komandante gikan sa ibabaw paingon sa 
ubus.  Ang maykatakus nga liderato makakab-ot og kadaugan; 
ang ditakus nga liderato makapaila og kapildihan.  Ang doktrina 
sa Bibliya diha sa kalag nagaugmad ug nagapalungtad sa 
mga taras sa maayo-kaayo nga liderato.

Espirituhanong Pag-us-us Nagalarawan-daan sa 
Sundalonhong Katalagman

Ang usa ka nagapadayong mahuyang nga kasundalohan 
ug ang sunud nga hulga sa kagawasan magsugod sa pagbulag 
sa tinoohan diha sa mga kalag sa mga magtotoo.  Ang pagbiya 
sa kamatuuran sa Dios mikankan sa espirituhanong kinabuhi 
sa mga Israelite niadtong mga adlaw sa mga Maghuhukum.  
Uban sa espirituhanong pagbulag sa tinoohan miabut ang 
usa ka pagkapakyas sa pagkat-on og arte sa gubat.  Isip usa 
ka resulta, ang mga Hudiyo sa binalikbalik nahimong naulipon 
sa laing mga nasod.

“Bag-ong [mini] mga diyosdiyos [pagbulag 
sa tinoohan] maoy gipili [pinaagi sa ilang 
kaugalingong kabubut-on]; 

37. Kini maoy gihubad nga mga kahubitan nga gipasibo gikan sa FM 22-100, Military 
Leadership, 120-25.
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Unya ang gubat maoy anaa sa mga ganghaan.  
Walay usa ka taming o usa ka bangkaw ang 

nakit-an 
Diha sa kwarenta ka libo sa Israel.” (Mga 

Maghuhukum 5:8)

Giharong uban sa panagbingkil, ngano man ang Israel dili 
armado para sa gubat?  Tungud kay ang kasundalohan 
mikunhod isip usa ka resulta sa espirituhanong pagbiya.  Ang 
pagbulag sa tinoohan sa kanunay nagapatay sa divine nga 
panglantaw ug sa divine nga katukuran nga batasan sa mga 
magtotoo.

Ang inyong kalalakihan malaglag pinaagi sa 
espada [kamatayon diha sa kombate], 

Ug ang inyong kusgang mga tawo diha sa gerra. 
Ug ang iyang mga ganghaan mobangutan ug 

mosubo; 
Ug biniyaan siya molingkod diha sa yuta.  (Isaiah 

3:25-26)

Ang resulta sa pagbulag sa tinoohan mao ang divine 
nga disiplina diha sa paagi sa sundalonhong katalagman.  
Ang kababayen-an maguul tungud kay ang mga bana, mga 
igsoong-lalaki, ug mga anak-lalaki mangamatay diha sa gerra.  
Ang mga siyudad anaa nag-ilaid sa kapit-os. Ang sibilyan 
nga mga molupyo nagaantos sa hilabihan—ang kababayen-
an ilabina anaa sa panghingutas, diha sa kalooy sa usa ka 
malungkabong nagbuntog nga kasundalohan (Isaiah 3:17-
24).

“Kay ang mga mata sa GINOO maglihok ngadto 
nganhi sa katibuk-an sa kalibutan nga Siya sa 
kusganong makasuportar kadtong kansang 
kasingkasing [toong lingin nga kabahin sa 
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hamtong nga magtotoo] maoy sa hingpit Iyaha.  
Ikaw sa binuang mibuhat niini [pagbulag sa 
tinoohan].  Sa pagkatinuud, gikan karon ikaw 
sa wayduhaduha adunay mga gubat [divine nga 
disiplina].” (2 Cronicas 16:9)     

Ang Dios sa wayhunong naniid sa dapit sa pagpanalipod 
ug pagpatunhay sa mga magtotoo nga naglihok diha sa 
divine nga panglantaw.  Sa dihang igong hamtong nga mga 
magtotoo anaa diha sa usa ka nasudnong linalang, ang Dios 
usab nagapanalipod ug nagapatunhay sa nasod.  Ang mga 
magtotoo sa usa ka sinaligang nasod kinsa magsalikway og 
doktrina “sa wayduhaduha adunay mga gubat” ug mapildi.

Unsaon sa usa ka 
magtotoo pag-angkon sa 
panglantaw sa Dios?  Matag 
magtotoo nagahuput sa 
espirituhanong aparato 
nga ako magtawag og 
“Operasyon Z” para sa 
pagkat-on, pagsabut, ug 
paggamit sa doktrina sa 
Bibliya. Ang Operasyon 
Z gigamhan pinaagi sa 
pagpuno sa Balaang 
Espiritu, naangkon diha sa kaluwasan ug napabilin pinaagi 
sa rebound teknik (1 Juan 1:9),38 uban sa tawhanong 
espiritu (1 Mga Taga-Corinto 2:11-12; cf., Mga Hebreohanon 
4:12), usab naangkon diha sa pagkahimugso-pag-usab.  
Sa sinugdan, ang doktrina sa Bibliya gisangyaw sa usa ka 
pastor-magtutudlo ngadto sa tawhanong espiritu pinaagi 
sa pagpanudlo nga ministeryo sa Balaang Espiritu (Juan 

38. Tan-awa sa bahin diha sa Rebound, 118.  Tan-awa usab sa Thieme, Rebound ug 
Padayon sa Pag-abante! (2017).

Pnuematikos 
Tawhanong 

Espiritu

Epignosis
Toong Lingin
nga Kabahin

Pastor-
magtutudlo

Gnosis
Walang 

Lingin nga 
Kabahin

PAGPANUDLO NGA MINISTERYO SA
BALAANG ESPIRITU

PAGBALHIN PINAAGI SA PAGTOO 
PINAAGI SA BALAANG ESPIRITU

AW
TO

MAT
IK

 N
GA P

AGBALH
IN

 P
IN

AAGI S
A 

BALA
ANG E

SPIR
IT

U N
GADTO

 S
A K

ALA
G

 Ngadto sa Nasod 87



16:13).  Kini nga espirituhanong mga butang-katingalahan, 
(pneumatikos diha sa Griyego sa 1 Mga Taga-Corinto 2:13), 
nagabalhin gikan sa tawhanong espiritu ngadto sa walang 
lingin nga kabahin (nous) o pundokanan ug andamanan nga 
dapit sa kalag isip akademikong kahibalo, (gnosis).

Diha niining puntoha, ang kabubut-on kinahanglang 
magamit.  Kon ang doktrina diha sa walang lingin nga kabahin 
gitoohan, sunud niana ang Balaang Espiritu nagabalhin niana 
nga doktrina paingon sa toong lingin nga kabahin sa kalag.  
Isip usa ka resulta niini nga espirituhanong metabolismo,39 
ang doktrina nagapuyo diha sa toong lingin nga kabahin ug 
mahimong (epignosis) o “hingpit nga kahibalo” (Mga Taga-
Efeso 3:19).  Bugtong epignosis nga doktrina ang adunay 
espirituhanong bili ug mahimong magamit ngadto sa mga 
sirkumstansiya sa kinabuhi.  Bag-ong mga sumbanan ug mga 
sukaranan ang maporma isip usa ka resulta niining divine nga 
panglantaw.

Ang toong lingin nga kabahin mao ang yawi sa divine 
nga panglantaw, panabut, aplikasyon sa doktrina ngadto sa 
kasinatian, ug divine nga kaalam nga magpatunhay sa usa 
ka nasod (Isaiah 33:6).  Walay magtotoo ang makahimaya sa 
Dios o mahimong ang asin nga nagapatunhay sa usa ka nasod 
(Mateo 5:13) gawas sa doktrina sa Bibliya nga nametabolisar 
ug nagpuyo diha sa toong lingin nga kabahin sa kalag.

Tungud niini nga hinungdan usab, sukad sa 
adlaw nga kami nakadungog niini, kami wala 

39. Ang metabolismo migumikan sa klasikong Griyego nga pungan (metabole), 
nagkahulugan og “pagkabalhin og dagway” o “pagkausab.” Sa dihang ang pagkaon 
gilamon, ang tawhanong lawas nagabalhin niini ngadto sa pangpabaskog para sa 
pisiko nga pagtubo ug nagapapha sa makadaot nga salin nga materyal.  Pinaagi sa 
katangdian, sa dihang ang doktrina sa Bibliya, espirituhanong pagkaon, maoy ‘gikaon’ 
ubus sa pagpuno sa Balaang Espiritu, kini gibalhin ngadto sa pangpabaskog para sa 
espirituhanong pagtubo ug nagapapha sa tawhanong panglantaw diha sa Kristohanong 
kinabuhi (Jeremiah 15:16a).
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miundang sa pag-ampo para kaninyo ug sa 
pagpangayo nga kamo mahimo nga mapuno sa 
[epinogsis] kahibalo sa Iyang kabubut-on diha sa 
tanang espirituhanon nga kaalam ug pagsabut, 
aron nga kamo makalakaw diha sa usa ka paagi 
nga takus sa Ginoo, sa pagpahimuut Kaniya 
diha sa tanang mga butang, nagpamunga diha 
sa matag [divine] maayong buhat ug nagtubo 
diha sa [epignosis] kahibalo sa Dios.  (Mga Taga-
Colosas 1:9-10)

Ang kabubut-on sa Dios nasulud diha sa doktrina sa Bibliya, 
apan ang hingpit nga kahibalo sa Iyang kabubut-on mahimo 
lamang matuman pinaagi sa adlaw-adlaw nga kalihukan sa 
Operasyon Z.

Ang hamtong nga mga magtotoo kinsa maghuput og 
divine nga panglantaw gikan sa nametabolisar nga doktrina 
makabali sa pag-us-us sa usa ka sinaligang nasod.  Ang 
maong mga magtotoo mipugong sa kagun-uban sa Judah 
atol sa pagsulong ni Sennacherib (701 B.C.).  Si Isaiah 
nagpanudlo og Bibliya nga mga klase sulud sa usa ka tuig sa 
wala pa ang mga Assyrian miataki sa Judah.  Kadtong kinsa 
nahamtong ubus sa ministeryo ni Isaiah mibantay sa mga 
kota, wamahadlok sa mga hulga sa Assyrian (Isaiah 36:20-
21).  Ang Dios mipasidungog sa ilang pagtoo ug mipukan sa 
labing gamhanang imperyo sa adlaw (Isaiah 37:36-37).  

Mao gihapon ang tinuud para sa mga magtotoo diha 
sa bisan unsang katuigan sa kasaysayan.  Usa ka diyutay 
nga mga magtotoo nga may doktrina diha sa nag-unang 
Simbahan milintuwad sa kalibutan (Mga Buhat 17:6).  Sa 
ingon usab, ang mga magtotoo kinsa sa makanunayon 
maggamit sa Operasyon Z magpabilin nga ang bugtong 
paglaum sa pagsupak sa nagpadayong pag-us-us sa United 
States of America.  Ang mga Kristohanon magdala diha sa 
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ilang kalag og usa ka panalipdanan batok sa matag hulga sa 
usa ka sinaligang nasod.

ANG DIVINE NGA MGA KASULBARAN

Ang pagkamatinumanon sa usa ka nasod ngadto sa mga 
balaod sa divine nga katukuran ug sa pagpahinungud sa mga 
magtotoo ngadto sa doktrina sa Bibliya mao ang divine nga 
mga kasulbaran nga maggarantiya og kagawasan diha sa usa 
ka daotag-tilimad-on ug masinupakong kalibutan.  Sa katibuk-
an sa kasaysayan ang mga nasod magpirma ug magdason sa 
mga tratado sa pagpabilin sa kalinaw ug kagawasan, apan ang 
mga panag-abin dili gayud maggarantiya og usa ka katapusan 
sa pagkamabatukon.  Ang mga tratado ingon ka maayo 
lamang sama sa integridad sa kanasuran nga magpirma sa 
kauyunan.  Walay usa sa bisan kinsang internasyonal nga 
organisasyon ang makapasiguro sa kagawasan ni kalinaw 
sa bisan asa sa kalibutan.  Ngano?  Ang sukaranan nga 
pagkadaotan sa tawhanong kaliwat sukad sa pagkalaglag ni 
Adan nagapugong sa pagkapapas sa gubat.

Unsa man ang tinubdan sa mga bingkil ug mga 
away [mga gubat] diha kaninyo?  Dili ba ang 
tinubdan inyong mga kalipayan [ang kalihukan 
sa kinaiyang makasasala] nga magpasiugda 
og gubat diha sa inyong mga myembro?  Kamo 
mangibog ug wala magbaton; busa kamo 
magbuhat sa pagbuno.  Ug kamo masinahon 
ug wala makakuha; busa kamo mag-away ug 
magbingkil.  (Santiago 4:1-2a)     

Ang kaatbang mao ang kinaiyang makasasala; ang tagsala 
mao ang kabubut-on sa tawo.  Tungud kay ang tawo dili gayud 
mawad-an sa kinaiyang makasasala atol sa iyang tibuuk-
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kinabuhi ug nagapadayon sa paghimo sa binuang o daotan 
nga mga desisyon (1 Juan 1:8, 10), ang away mopadayon 
hangtod ang Ginoo nagabalik.  Ang kasulbaran nagasugod 
uban sa espirituhanong kinabuhi sa magtotoo ug pagkasubay 
ngadto sa katukurang mga prinsipyo sa dimagtotoo.

Espirituhanong Kinabuhi ug Katukurang
mga Balaod

Ang Dios diha sa Iyang grasya misangkap og duha 
ka mga pagsumpo para sa kinaiyang makasasala aron 
sa paggarantiya sa kalungtaran sa tawhanong kaliwat, 
pagpasiugda sa progreso sa kasaysayan, ug pagsiguro sa 
katapusang kadaugan sa Dios diha sa anghelanong away 
didto sa ikaduhang pag-abut ni Jesu-Kristo.  Ang unang 
pagsumpo maoy espirituhanon—pagkahimugso-pag-usab 
ug ang espirituhanong kinabuhi.

“Gawas kon ang usa natawo pag-usab 
[nahimugso-pag-usab], siya dili makakita sa 
gingharian sa Dios.” (Juan 3:3b)

Walay usa sa rasyonalismo, empirisismo, ang salabu-
tanong kabatid sa katawhan, ni maayong mga buhat ang 
makadala sa katawhan ngadto sa presensiya sa buhing Dios.  
Ang katawhan dili makasulbad sa problema sa sala o maka-
kuha sa waykatapusang kinabuhi.  Walay tawhanong kasul-
baran, bugtong ang divine nga kasulbaran—pagtoo lamang 
diha ni Jesu-Kristo lamang.  Siya mao ang waykatapusang 
Anak sa Dios kinsa namatay isip usa ka puli para sa atong 
mga sala ug nabanhaw gikan sa patay para sa atong pagka-
hitarong (Mga Taga-Roma 4:25; 5:8, 18).

Kay walay tawo ang makapahimutang og usa ka 
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pundasyon lain kay sa usa nga gipahimutang, 
nga si Jesu-Kristo.  (1 Mga Taga-Corinto 3:11)

Ang pundasyon sa tawo sa katigayunan, salabutan, ug 
gahum maoy pangsamtang ug mahuyang; ang pundasyon sa 
Dios, ang bato si Jesu-Kristo, maoy malungtaron, dimairog, 
dimatigulang.  Ang mga ataki sa paggugol alang paggamit 
sa mautokong tinguha dili motumpag niini nga pundasyon; 
ang asido sa biaybiay dili motunaw niini nga pundasyon; ang 
paghukum sa Dios batok sa sala ug nasudnong kaut-utan dili 
moasdang niini nga pundasyon.

“Ug walay kaluwasan diha ni bisan kinsa pa; kay 
walay laing ngalan [Jesu-Kristo] ubus sa langit 
nga gihatag diha sa katawhan, pinaagi nga kita 
kinahanglang maluwas.” (Mga Buhat 4:12)

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

Human sa pagkahimugso-pag-usab, ang magtotoo kina-
hanglang magtugot sa Balaang Espiritu sa pagkontrol sa iyang 
kinabuhi (Mga Taga-Galacia 5:16).  Bugtong diha sa gahum 
sa Espiritu ang magtotoo makatubo (2 Pedro 3:18), makasilbi, 
ug makahimaya sa Dios.  Ang Balaang Espiritu nagapuno sa 
magtotoo (Mga Taga-Efeso 5:18) sa pagsangkap sa kusog 
para sa pagpuyo sa espirituhanong kinabuhi ug sa pagnulo 
sa kontrol sa kinaiyang makasasala.40

Ang ikaduhang pagsumpo sa kinaiyang makasasala mao 
ang mga balaod sa divine nga katukuran og naglakip sa 
gobyerno nga nagasuportar: 

40. Thieme, Dios nga Balaang Espiritu batok Ang Kinaiyang Makasasala (2016); 
Rebound ug Padayon sa Pag-abante! 
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1. Usa ka lig-on ug maisog nga kasundalohan nga may 
usa ka labing-hataas nga istratehiya sa pagpanalipod 
sa kagawasan gikan sa mga kaaway gawas sa nasod;

2. Lagsik nga pagpatuman sa balaod ug waypihig nga 
hurisprudensiya sa pagpanalipod sa kagawasan gikan 
sa mga kaaway sulud sa nasod.

Ang kinaiyang makasasala dili lamang ang tinubdan sa 
gubat, apan usab ang tinubdan sa krimen.  Pulos ang gubat 
ug krimen nahimong mga kastigo sa katawhan latas sa 
mga panahon.  Ang Dios mimando sa kasundalohan para 
sa pagpanalipod gikan sa panggawas nga panulong ug 
balaod para sa pagpanalipod gikan sa sulud nga panulong.  
Ang kalig-on sa usa ka nasod nagaagad diha sa usa ka 
gamhanan ug maantigo nga sundalonhong organisasyon, 
usa ka makiangayon ug waypihig nga kahugpungan sa mga 
balaod, ug waygidapigan, waykompromiso nga pagpatuman 
adto nga mga balaod.

Pulos ang kasundalohan ug pagpatuman sa balaod 
mag-ambit og usa ka kasagarang tumong: pagpildi sa kaaway, 
pulos langyaw ug dilangyaw.  Ang kasundalohan kinahang-
lang magpugong o magpigsat sa langyaw nga kaaway sam-
tang ang sa hukmanan nga sistema kinahanglang magpu-
gong, magbilanggo o magpatay sa kriminal (Exodo 21:23; 
cf., Mga Taga-Roma 13:4).  Ayha na ang multo sa panglupig 
ug anarkiya mahimong mapawala ug kalinaw ug kagawasan 
mapasiguro.

Sa dihang ang sayup nga liderato ug kaugalingong inter-
pretasyon sa balaod magsumpo sa pagkaepektibo sa kasun-
dalohan ug pagpatuman sa balaod, ang kalagmitan sa gubat 
nagapakusog ug ang gidaghanon sa krimen nagasaka.  Ang 
nasod nabiktima sa dihang ang kasundalohan gipasagdan, 
gitamay, diepektibo; kasaligan nga mga lungsuranon maoy 
nabiktima sa mga kriminal.  Ang katungdanan sa divine nga 
gimandong gobyerno mao sa pagsiguro sa kagawasan pi-
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naagi sa pagpasiugda og usa ka lig-on nga depensa batok sa 
tanang mga kaaway.

Ang mga balaod sa divine nga katukuran maoy gidesinyo 
sa pagpanalipod sa mga lungsuranon, sa pagpanalipod sa 
kabtangan, ug sa paghatag og parehong oportunidad para 
sa tanan sa pagpadayon og usa ka dagan sa kinabuhi.  Ang 
kagawasan nagasangkap og kakahimtangan sa paglampos o 
sa pagpakyas pinasikad diha sa kaugalingong pangpadasig, 
mga desisyon, ug mga kapabilidad sa tawo.  Mga desisyon ug 
mga lihok magpadali og usa ka kalainlainan nga mga resulta.  
Walay duha ka mga tawo nga maglampos ngadto sa mao 
rang ang-ang, ug walay duha nga sa parehong magpakyas.  
Mao nga, ang mga panalangin sa kagawasan maggarantiya 
og kahimtang-dipatas diha sa katawhan.  Kadtong anaa sa 
nagmando nga awtoridad kinahanglang magsuportar og 
kaangayan sa oportunidad sa pag-uswag o pagsapinday, 
apan dili gayud magpugus og kaangayan sa mga resulta.  

Ang kaangayan dimakab-ot para sa tawhanong mga 
linalang gawas sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo.  Diha sa takna 
sa kaluwasan ang tanang mga magtotoo mag-ambit og usa 
ka parehong posisyon ug dadangatan diha ni Kristo.  Ang 
Manluluwas usab nagasiguro og parehong oportunidad 
pinaagi sa pagsangkap og parehong mga bahandi para 
sa espirituhanong pag-abante atol sa tibuuk-kinabuhi sa 
magtotoo ug usa ka waykatapusang kaugmaon didto sa 
langit.

Ang Dios sa kanunay nagahatag sa tawhanong kaliwat og 
usa ka ‘makiangayong pagtagad’ diha sa matag henerasyon.  
Walay usa nga nagaabut sa edad sa kaakohan nga walay 
pagbaton og oportunidad aron mahimong maluwas.41 Ang 

41. Ang edad sa kaakohan mao ang punto diha nga ang usa ka tawo nahimong 
nakamatngon sa Dios, usa ka pag-ila sa kalagmitan sa pagkaanaa sa usa ka labawng 
makagagahum, ug makahimo sa pagsabut sa Ebanghelyo.  Tan-awa sa Thieme, 
Hetenismo, 27-35; maingon usab sa Pagsaksi (2017), 20.
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kaamgohan sa atong pagkawayhinungdan itandi ngadto 
sa absolutong gahum ug pagkamatarong sa Magbubuhat 
sa uniberso mao ang punto sa pagkahibalo-sa-Dios.  Sa 
dili madugay, ang tanang normal nga mga myembro sa 
tawhanong kaliwat mag-abut niini nga punto.  Nianang 
panahona, ang usa ka tawo bisan hain mahimong positibo 
o negatibo mahatungud sa Dios.  Kon si bisan kinsa ang 
mangita sa kamatuuran ug mangandoy og usa ka relasyon 
uban sa Dios, Siya misaad sa pagsangkap sa inpormasyon ug 
oportunidad sa pagpaminaw sa Ebanghelyo (Mga Buhat 8:26-
34).  Sa tanang higayon ang usa ka dimagtotoo nangandoy sa 
kamatuuran, kana nga tawo mapaila ngadto sa mensahe sa 
Ebanghelyo.  Tungud sa grasya sa Dios diha sa pagsangkap 
og kaluwasan pinaagi ni Jesu-Kristo ngadto ni bisan kinsa 
nga nagapangita sa Manluluwas, adunay dimaihap nga 
katawhan didto sa langit.  Tungud sa mga balaod sa divine 
nga katukuran, ang tawhanong kaliwat napalungtad aron 
nga ang katawhan makagamit sa kagawasan sa paghimo og 
desisyon sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo.

Samtang sa kaniadto, ang patriyotismo, moralidad, ug 
tagsatagsang sakripisyo mipaila sa American nga paagi 
sa kinabuhi, karon ang maong mga kalidad maoy mga 
eksepsiyon imbis nga ang lagda.  Mga dakong panon sa 
katawhan magdumili sa pag-angkon og mga responsibilidad 
sa pagkalungsuranon diha sa usa ka gawasnong nasod.  
Naimpluwensiyahan pinaagi sa relatibismo ug sekularismo 
sila walay sa tin-aw nga gihubit nga mga tinguha lain kay sa 
dihadiha nga pagpahimuut ug pagpalabaw-sa-kaugalingon.  
Sunudsunud nga mga henerasyon sa mga American sa 
mauswagong nagbiya sa mga prinsipyo nga mitukod ug 
mipatunhay niini nga nasod.  Dinhi niining matambok nga yuta 
sa dikatoohang mga pagpaabot, espirituhanon ug moral nga 
pag-us-us, ug kakulang sa usa ka personal ug nasudnong 
dadangatan maoy mipugas sa mga liso sa katalagman ug 
kaulipnan.
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Paminaw ngadto sa pulong sa GINOO, O mga 
anak sa Israel, 

Kay ang GINOO adunay usa ka kaso batok sa 
mga lumulupyo sa yuta, 

Tungud kay walay pagkamatinumanon [kamatu-
uran] o pagkamaloloy-on [pagkamaunungon] 

O kahibalo sa Dios diha sa yuta. 
Adunay pagpamalikas, paglimbong, pagbuno, 

pagpangawat, ug panapaw. 
Sila maggamit og kapintas [krimen], aron nga 

ang pagkabanaw-sa-dugo nagasunud og 
pagkabanaw-sa-dugo.

Tungud niini ang yuta nagasubo, 
Ug matag-usa kinsa nagapuyo niini nagakaluya.  

(Hosea 4:1-3a)       

Kita nakakita nga ang kagawasan dili makalungtad sa 
espirituhanon ug moral nga pag-us-us nga magpaubus-sa-bili 
ug magdaot sa nasudnong depensa.  Sa dihang ang kaut-utan 
ug kadunutan magpahuyang sa nagsangga sa kaligdong ug 
integridad, ang Dios gipasagdan, ang kagawasan gipakaingon 
nga mao na, ug ang kasundalohan gibiaybiay ug gitamay. 

Dios ug ang sundalo kami magdayeg
Diha sa panahon sa peligro—dili sa una
Ang peligro milabay ug tanang mga butang natan-aw
Ang Dios nakalimtan ug ang sundalo migamay.42

Bisan pa sa pagtamay gikan adtong kinsa mga tigdawat 
sa kagawasan kortesiya sa kasundalohan, ang propesyon 
sa armas maoy halangdon atubangan sa Dios ug sa tanan 

42. Gihubad gikan sa usa ka wahiilhi nga sundalo diha sa kasundalohan sa Duke sa 
Marlborough.
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kinsa nakasabut sa mga prinsipyo sa divine nga katukuran.  
Ang sundalo tingali wagidayeg o bisan pa gipanghimaraot sa 
niadtong may katungdanan siya sa pagpanalipod, apan ang 
iyang katungdanan ngadto sa Dios ug sa nasod nagapabilin.  
Taliwala sa gabon sa nasudnong kalibog ug pagkaunlod 
niana nagadan-ag diha sa mga kalag sa usa ka masiboton 
nga diyutay ang masabut nga kahayag sa doktrina sa Bibliya 
ug ang sentido komon sa divine nga katukuran.
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Bahin Dos
__________________________

NGADTO SA SUNDALO

ANG KRISTOHANONG SUNDALO

ANG USA KA MAGTOTOO DIHA NI JESU-KRISTO makasilbi ba sa 
iyang nasod isip usa ka sundalo, makapatay sa kaaway, ug 
sa maong panahon mahimong usa ka maayong Kristohanon?  
Ang usa ka magtotoo ba makapahitarong sa paghimong usa 
ka nagdumili pag-alagad sa kasundalohan?  Ang Dios ba 
misukwahi sa Iyang-kaugalingon diha sa mga kamandoan, 
“Ikaw dili magbuno” (Exodo 20:13) ug “Ikaw mopildi kanila, 
unya ikaw sa hingpit mopukan kanila [pagpuo sa matag lalaki, 
babaye, ug bata]” (Deuteronomio 7:2b)?

Sa dili pa kini nga mga pangutana masulbad, kita kina-
hanglang una maghinumdum nga duha ka mga gingharian 
dungang-anaa dinhi sa kalibutan karon: ang espirituhanong 
gingharian sa mga magtotoo diha ni Jesu-Kristo, ang Sim-
bahan, ug ang kalibutanong gingharian sa mga magtotoo 
ug mga dimagtotoo, mga lungsuranon sa usa ka nasudnong 
linalang, ang estado. Ang Kasulatan nagapinig sa espiritu-
hanong mga prinsipyo para sa gingharian ni Kristo ug divine 
nga katukurang mga prinsipyo para sa kalibutanong ging-
harian. Ang Ginoo Mismo mipanghimatuud sa pagkaanaa 
niining duha ka mga pagbulot-an ug ang responsibilidad sa 
magtotoo sa pagtuman sa iyang katungdanan ngadto sa duha 
sa dihang Siya miingon,



“Ihatag ngadto ni Caesar [kalibutanong ginghari-
an] ang mga butang nga maoy kang Caesar; ug 
ngadto sa Dios [espirituhanong gingharian] ang 
mga butang nga maoy sa Dios.” (Mateo 22:21b) 

Ang mga katungdanan sa magtotoo ngadto sa istado maoy 
mahiangay uban sa iyang mga katungdanan ngadto sa Dios.  
Ang duha ka mga pagbulot-an maoy mapatupong apan dili 
gayud mahiusa.  Ang labaw-sa-uban nga responsibilidad sa 
Kristohanon maoy ngadto sa Dios: magtoon sa Iyang Pulong, 
magkat-on sa mga saad, mga teknik, ug mga doktrina, 
magtubo sa espirituhanon (2 Pedro 3:18), magsimba, 
magsaksi, mag-ampo.  Ayha na ang magtotoo makahatag 
“ngadto sa Dios ang mga butang nga maoy sa Dios.” Apan, 
ang magtotoo usab adunay usa ka responsibilidad ngadto 
sa istado isip usa ka lungsuranon—sa pagtuman sa balaod, 
pagboto, pagbayad sa mga buhis, pagpamati sa tawag sa 
hukmanang katungdanan, pagsilbi diha sa gobyerno, ug 
isip usa ka sundalo sa pagpanalipod sa nasod batok sa 
langyaw nga panulong.  Kining paglangkub sa lungsudnon ug 
sundalonhong responsibilidad sa mabutyagong gipahayag 
diha sa “The American’s Creed.”

Ako nagtoo diha sa United States of America, isip 
usa ka gobyerno sa katawhan, pinaagi sa katawhan, 
para sa katawhan; kansang makiangayong mga 
gahum migumikan sa pagtugot sa gidumala; usa 
ka demokrasya diha sa usa ka Republika; usa ka 
soberanong Nasod sa daghan nga soberanong 
mga Estado; usa ka perpektong Paghiusa, usa ug 
dimabulag; gitukod diha adtong mga prinsipyo sa 
kagawasan, kaangayan, hustisya ug pagkatawo para 
nga ang American nga mga patriyota misakripisyo sa 
ilang mga kinabuhi ug mga bahandi.  Ako tungud niini 
nagtoo nga kini akong katungdanan ngadto sa akong 
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nasod sa paghigugma niini, sa pagsuportar sa iyang 
Konstitusyon, sa pagtuman sa iyang mga balaod, sa 
pagrespeto sa iyang bandila, ug sa pagpanalipod niini 
batok sa tanang mga kaaway.43 

Sa pagdawat sa usa ka katungdanan niadtong 29 Mayo 
1940 isip usa ka ikaduhang tenyente diha sa United States 
Army ako mihimog panumpa—mao gihapon nga ang matag 
opisyal diha sa kasundalohan nanumpa sukad sa sinugdan 
sa atong mga kasundalohang iggugubat.

Ako sa solemne manumpa nga ako mosuportar ug 
manalipod sa konstitusyon sa United States batok 
sa tanang mga kaaway, langyaw o dilangyaw, nga 
ako modala sa tinuud nga pagtoo ug panagdapig sa 
mao usab, nga ako magdawat niini nga obligasyon 
sa gawasnon nga walay bisan unsang panagana 
sa panghunahuna o katuyoan sa paglikay: ug nga 
ako sa maayo ug sa malig-on nga motuman sa mga 
katungdanan sa opisina nga diha ako mopadulong sa 
pagsulud: busa tabangi ako Dios.

Kini nga pagmatuud wala gayud nahisupak sa akong 
obligasyon ngadto ni Ginoong Jesu-Kristo.  Ako, tungud 
niana, wala gayud mitipas gikan sa akong responsibilidad.  
Ako nagtoo sama ka lig-on diha sa mga tinoohan niini nga 
panumpa karon sama sa akong gihimo niadtong 1940.  
Ako wala maghunahuna nga si bisan kinsang Kristohanon 
kinahanglang magbiya sa katungdanan sa pagpanalipod sa 
iyang nasod.  Ang espirituhanong responsibilidad sa usa ka 
magtotoo sa pagsilbi sa Ginoo dili gayud usa ka pasangil sa 
paglikay sa iyang sibil o sundalonhong responsibilidad sa 

43. Gihubad gikan sa “The American’s Creed” ni William Tyler Page nga gisagup pinaagi 
sa usa ka Akta sa Kongreso, 6 Abril 1918. 
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pagsilbi sa iyang nasod.
Ang mga butang sa pagkasundalo—higpit nga mando 

sa pagbansaybansay, instruksiyon sa mga hinagiban, 
taktikanhon nga koordinasyon, liderato nga pagbansay, 
pagkat-on unsaon sa pagpakig-away—maoy tanang mga 
kahanas nga kinahanglang mabatid.  Ang Dios nagadason 
sa sundalonhong pagbansay (Mga Salmo 18:34, 37-40).  
Apan walay bibliyanhong suportar o divine nga pagtugot nga 
anaa para sa nagdumili pag-alagad sa kasundalohan.  Ang 
mga magtotoo kinsa maglikay og sundalonhong serbisyo dili 
lamang karnal apan makadala sa kaligutgut sa Dios diha sa 
tibuuk nasod (Numeros 32:6-15).

“Apan kon kamo dili mobuhat sa ingon [dili makig-
gubat], tan-aw ug paminaw, kamo nakasala ba-
tok sa GINOO, ug sigurado ang inyong sala [sa 
katalawan] mokaplag kaninyo [personal ug na-
sudnong mga sangputanan].” (Numeros 32:23)         

Kalibog diha sa mga Kristohanon mahatungud sa pagpa-
kig-away para sa kagawasan nagagumikan sa pagkaigno-
rante sa divine nga panglantaw ug pagkaignorante sa ka-
saysayan. Ang Bibliya nagakutlo sa daghang mga hitabo sa 
nasudnong kagawasan ug kaugalingnan nga naangkon ug 
napabilin pinaagi sa sundalonhong mga kadaugan sa Israel 
nga nagtino nga ang gubat sa moral makatarunganon.  Bisan 
pa og dimoral nga mga buhat tingali mabuhat sa tagsatagsa 
ka mga sundalo, ang sukaranong prinsipyo sa nasudnong 
depensa maoy wala gidili. Ang pagpatay sa kaaway diha 
sa kombate dili malapason. “Ikaw dili magbuno” (lo tirtzach) 
nagapasabut lamang ngadto sa kriminal nga buhat sa 
homisidyo, dili ang pagkuha sa kinabuhi sa kaaway nga mga 
sundalo diha sa makatarunganon nga gubat.
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Unya si Jesus miingon ngadto kaniya [Pedro], 
“Ibutang ang imong espada og balik ngadto sa 
iyang butanganan; kay tanan kadtong kinsa 
maggamit sa espada mahanaw pinaagi sa 
espada.” (Mateo 26:52)    

Kini nga bersikulo sagad naalaan ingon nga usa ka kon-
tra-gubat nga deklarasyon.  Apan ang konteksto hain si Jesus 
misulti wala gayuy kalabutan sa sundalonhong mga kali-
hukan. Paggamit sa espada nagapasabut ngadto sa krimen 
sa homisidyo; pagkahanaw pinaagi sa espada nagapasabut 
ngadto sa silot sa kamatayon para nianang homisidyo. 
Sa sangputanan, kini nga pahayag sa atong Ginoo wala 
nagapahitarong o nagatugot og pagsupak pinasikad sa mga 
matarong, moral, o tinoohang hinungdan ngadto sa sunda-
lonhong serbisyo.

Dayegon ang GINOO, akong bato, 
Kinsa nagabansay sa akong mga kamut para sa 

gubat, 
Ug sa akong mga tudlo para sa gerra.
 (Mga Salmo 144:1)

Si David, ang maayo-kaayong manggugubat nga hari sa 
Israel, misugod sa kinabuhi isip usa ka pastol, wamabansay 
para sa gubat. Dinhi niining malinawong pagpahilit siya 
mitubo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong. Unya 
miabut ang oportunidad sa pagpakita sa iyang espirituhanong 
pagkahingkod samtang siya naniid sa kasundalohan sa Israel 
nga nagkakak diha sa presensiya ni Goliath, ang Philistine 
nga higante. Uban sa kaisog nga giporma gikan sa absolutong 
kompiyansa diha sa Ginoo, si David mipatay sa aroganteng 
maghahagit sa tinagsa nga kombate. Ayha pa lamang 
siya nakakat-on og arte sa gubat gikan sa Dios (2 Samuel 
22:35).  Sa dihang ang gubat makatarunganon, ang pagpatay 
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maoy gikinahanglan (2 Samuel 22:40-41); sa dihang kini dili 
makatarunganon, nan ang pagpatay nahimong homisidyo.44 
Ang Dios wala gayud nagatudlo o nagapalabay og pagbuno.

Kabahin sa pagsaksi sa Kristohanong sundalo mao ang 
posibleng mahimo nga labing-maayong sundalo maingon 
nga alang sa Ginoo, naglakip sa pagpatay og kaaway diha sa 
kombate. Daghang mga Kristohanon misilbi sa Romanhong 
Imperyo diha sa mga lihiyon ni Caesar samtang usab nagsilbi 
isip mga saksi para ni Jesu-Kristo ngadto sa ilang mga 
isigkasundalo ug sa nasod. Usa ka madramahong insidente 
ang nahitabo niadtong A.D. 174 sa dihang usa ka Romanhong 
destakamento naglakip sa 6th lihiyon, nailhan isip ang 
“Thunderbolts,” maoy gibanhigan sa mga barbaro.  Ang mga 
Romano nalibutan, nahiklin, nasamdan, ug natortyur pinaagi 
sa kauhaw. Ang mga barbaro mipugong sa katapusang ataki 
og naghunahuna nga ang maluya nga lihiyon motugyan-
sa-kaugalingon. Sa wadamha usa ka unus ug liti mibusdik 
ibabaw sa patag.  Nagsalod sa ulan diha sa ilang mga taming 
ug mga yelmo ang Romanhong mga lihiyonaryo napaulian 
ang ilang-kaugalingon ug ang ilang mga kabayo.  Nahatagan 
og kalagsik, sila miparot sa kaaway.

Kini nahinabo nga ang lihiyon [6th] nga gihisgutan, 
nga migumikan sa Cappadocia, gilangkub sa mga 
Kristohanon.  Kini mao ang unang hisgot nga kita aduna 
sa Kristohanong mga sundalo nga nagmadaugon sa 
ingon. . . . Nga kini sa tinuud gumikan sa kamadapigon 
sa mga Kristohanon, kinsa, ingon sa sagad kaayo, 
maoy andam sa pag-atubang sa kamatayon imbis 
nga magbudhi sa ilang pagtoo ug pagkamaunungon 
kini ba ngadto ni Caesar o ngadto ni Kristo, mao ang 

44. Ang mga buhat sa terorismo dili kabahin sa makatarunganong gubat, dili 
mapahitarong isip usa ka ekstensiyon sa makatarunganong gubat, ug wala gayud gitugot 
sa Dios.
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sukaranong kamatuuran sa hitabo. . . . Ang insidente sa 
iyang-kaugalingon mihimo sa maong usa ka impresyon 
nga kini gipaila sa haligi ni Marcus didto sa Rome.45

Walay makaduda sa pagkamaunungon ug pagkaporsigido 
niini nga mga sundalo nga nagsilbi ni Kristo ug Caesar.  Sila 
mihimo og usa ka makitang kontribusyon para sa kawsa sa 
ilang Manluluwas, maingon usab para sa kawsa sa ilang 
nasod.  Ang usa ka Kristohanon kinahanglan usab usa ka 
patriyota!

Ang Halangdon nga Kasundalohan

Sulud sa tunga sa usa ka siglo ako mitudlo og konsepto 
sa kagawasan pinaagi sa sundalonhong kadaugan.  Ngano?  
Sa pagpadayag sa bibliyanhong panglantaw diha sa gubat ug 
sa pagdasig adtong kinsa magsilbi sa pag-ila sa halangdong 
kinaiya sa ilang propesyon.  Ang matag usa nga nagsulud sa 
kasundalohan sa kinabubut-ong nagasakripisyo sa personal 
nga independensiya ug nagahural ngadto sa usa ka estriktong 
sistema sa disiplina samtang nag-andam sa pagpanalipod 
sa kagawasan sa iyang tagilungsod.  Kini nga serbisyo 
mahimong mahisangko diha sa katapusang sakripisyo sa 
iyang kinabuhi.  Ang kahalangdon niini nga pagpahinungud 
nagadala og kinatas-an sa dungog.

Ang bisan-unsa nga nasudnong krisis nga nagaapil sa 
American nga mga tropa nagasilbi isip usa ka pahinumdum 
nga ang sundalonhong serbisyo kinahanglanon-kaayo, 
maingon usab matuud nga Kristohanong serbisyo.  Ang plano 
sa Dios nagatawag para sa mga magtotoo nga may doktrina 
diha sa ilang kalag sa pagpanalipod sa upat ka divine nga 
mga institusyon.  Kadtong kinsa magsul-ub sa uniporme sa 

45. Gihubad gikan ni Stewart Perowne, Caesars and Saints (New York: W. W. Norton & 
Co., 1963), 40.
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Kasundalohan, sa Panakayang-iggugubat, sa Panon sa mga 
Marino, sa Kasundalohan sa Kahanginan, o sa Gwardacosta 
magpaila sa prinsipyo sa pagpalahutay og kagawasan pinaagi 
sa sundalonhong kadaugan.

PAGPANALIPOD PARA SA
KRISTOHANONG SUNDALO

Sanglit ang sundalonhong serbisyo maoy halangdon 
atubangan sa Ginoo, ang Dios nagapanalipod adtong Siya 
nagpasidungog.  Ang omnipotent nga Dios makahimo sa 
pagbantay sa magtotoo bisan pa diha sa usa ka makuyaw nga 
natad-sa-panggubatang kakahimtangan.  Ang Kristohanong 
manggugubat kinahanglang magsalig diha “sa Gamhanang 
Salipdanan,” si Jesu-Kristo, ug maghimo sa Ginoo sa mga 
kasundalohan nga iyang “kota.”

Ang kanasuran mihimo og usa ka kaguliyang 
[nakiggubat], ang mga gingharian mitay-og; 

Siya [ang Ginoo] mipasaka sa Iyang tingog, ang 
kalibutan natunaw. 

Ang GINOO sa mga kasundalohan [ang mga 
tropa] maoy uban kanato; 

Ang Dios ni Jacob ang atong kota.  Selah.  
Duul, tan-aw ug paminaw sa mga buhat sa 

GINOO, 
Kinsa mibuhat sa mga dakong-kadaot diha sa 

kalibutan.  (Mga Salmo 46:6-8) 

Sa dihang ang salmista nagaawhag, “Duul, tan-aw ug 
paminaw sa mga buhat sa Ginoo,” siya nagtudlo sa nagtoong 
mga sundalo sa usa ka sinaligang nasod sa pagtan-aw sa 
nagpatunhay nga grasya sa Ginoo nga magpalahutay kanila 
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sa panahon sa gubat.  Si Jesu-Kristo nagakontrol sa matag 
aspeto sa kasaysayan nag-apil sa gubat.  Unsa ka sigurong 
baluwarte mao ang Ginoo sa mga tropa kinsa “maoy uban” 
sa mga magtotoo diha sa aksiyon.  Kon Siya nagapahamtang 
sa “mga dakong-kadaot diha sa kalibutan,” Siya sa madali 
kaayong makagiya sa dadangatan adtong anaa sa kinabuhi 
ug kamatayon nga mga kondisyon sa kombate. 

Siya nagahimo sa mga gubat sa pag-undang 
hangtod sa tumoy sa kalibutan; 

Siya nagabali sa pana ug nagaputol sa bangkaw 
diha sa duha; 

Siya nagasunog sa mga karuwahe diha sa 
kalayo.  (Mga Salmo 46:9) 

Itambog ang imong salagubangon diha sa 
GINOO, ug Siya mopalahutay kanimo; 

Siya dili gayud motugot sa matarong nga matay-
og. 

Apan Ikaw, O Dios, modala kanila paubus ngadto 
sa bung-aw sa kagun-uban; 

Kalalakihan sa pagkabanaw sa dugo ug panikas 
dili mabuhi katunga sa ilang mga adlaw. 

Apan ako mosalig diha Kanimo.  
 (Mga Salmo 55:22-23)

Kinsa [mga magtotoo] maoy gipanalipdan tungud 
sa gahum sa Dios pinaagi sa pagtoo para sa usa 
ka kaluwasan nga andam ikapadayag diha sa 
katapusang panahon.  (1 Pedro 1:5)

Ang Dios nagasaad og paghukum diha sa bisan-unsa nga 
masukulong nasod nga nagahubot sa usa ka espada batok 
sa usa ka sinaligang nasod ug pagluwas para sa nasod 
nga nagasunud sa mga balaod sa divine nga katukuran ug 

106 KAGAWASAN PINAAGI SA SUNDALONHONG KADAUGAN 



adunay usa ka mahinungdanong-kahimtang sa hamtong nga 
mga magtotoo.  Sa ingon usab, ang Dios nagasaad sa pag-
amuma para sa magtotoo latas sa mapait-nga-kaagi sa gubat.  
Ang tagsatagsa nga magtotoo kinahanglang magsalig diha 
sa pagpalingkawas sa Ginoo, usa ka pagtoo nga dili gayud 
masayup-pagbutang.

Usa ka dimosipyat nga hinagiban nga gihuptan sa 
Kristohanong manggugubat mao ang pag-ampo—ang pag-
ampo para sa pagpanalipod.

Luwasa ako, O GINOO, gikan sa daotang kalala-
kihan; 

Patunhaya ako gikan sa mapintas nga kalala-
kihan, 

Kinsa maglaraw og daotang mga butang diha sa 
ilang mga kasingkasing; 

Sila sa wayhunong mag-aghat og mga gubat.  
(Mga Salmo 140:1-2) 

Sa modernong gubat usa ka malampuson nga taktikanhong 
operasyon maoy gipasiunhan sa usa ka pusutpusut sa 
mga luthang sa artilyeriya.  Sa dihang ang artilyeriya nga 
butobuto nagapugong, nagabungkag, nagalibog, o nagaparot 
sa kaaway, ang mga disgrasya mapaminos ug ang mga 
gerra madaog.  Usa sa labing-dako nga mga kahuyang sa 
Simbahan karon mao ang kakulang sa usa ka pag-ampo 
nga pusutpusut—nagpatigbabaw nga pag-ampo.46 Ang pag-
ampo maoy paagi sa matag magtotoo sa diritsong hangyo 
ngadto sa Dios nga Amahan para sa lohistika ug butobuto 
nga suportar diha sa pag-abante sa Kristohanong kinabuhi.  
Kita gimandoan sa “pag-ampo nga walay pag-undang” (1 Mga 
Taga-Tesalonica 5:17)—sa pag-ampo sa makanunayon.  Ako 

46. Thieme, Prayer (2003), 18-22.

 Ngadto sa Sundalo 107



magbarog isip usa ka nagpanglista nga opisyal nagpangita 
sa matinumanon nga maampoong mga manggugubat sa 
pagpalista diha sa Artilyeriya sa Ginoo.  Diha sa praybasi 
sa atong harianong pagkapari pag-ampo para adtong nag-
atubang og kombate nga kalisud.           

              
Among maloloy-on nga Langitnong Amahan, kami 

mag-ampo para sa among kalalakihan ug kababayen-
an kinsa anaa sa aktibong katungdanan.  Daghan kanila 
anaa sa mga dapit sa hilabihan ka peligro ug kami mag-
ila sa kamatuuran nga sila adunay usa ka testimonyo 
para Kanimo ug ang labing katingalahan nga oportunidad 
sa paggamit sa doktrina ug mahimong bangiitan nga 
Kristohanong mga manggugubat.  Kami dili lamang mag-
ampo para kanila apan usab para adtong daghan, daghan 
pa kinsa pagatawgon ngadto sa panundalo.  Kami mangayo 
nga sila unta makatuman sa maong katuyoan hain sila 
napanalanginan sa tanan niining katuigan diha sa pagkat-
on ug paggamit sa doktrina sa Bibliya.  Kami mag-ampo nga 
kami mahimong matinumanon diha sa among kabahin sa 
pagsabut sa doktrina aron nga kami mahimong kabahin sa 
mahinungdanong-kahimtang nga sa dikalikayan moresulta 
diha sa kadaugan para sa among nasod.

Kami mapasalamaton, Langitnong Amahan, nga kami 
magpuyo diha sa usa ka panahon nga anaa ang maong usa 
ka hagit—dili lamang usa ka sundalonhong hagit apan usa 
ka hagit sa pag-atubang sa daghan kaayo nga lainlaing mga 
matang sa mga kalisud; usa ka hagit nga may kalabutan 
ngadto sa kamatuuran nga ang sinaligang nasod USA maoy 
gimakmak diha sa daghan kaayong mga paagi.  Kami 
mag-ampo nga taliwala sa tanang kalibog nga padulong 
mahitabo diha sa umaabot, taliwala sa tanang mga kalisud 
nga moabut sa among dalan, nga kami mohimaya Kanimo 
aron nga diha sa Imong perpekto nga kabubut-on ug diha 
sa Imong perpekto nga plano sa dihang ang matag usa 
kanamo tawgon pauli, kami unta makadungog nianang 
katingalahan nga pulongan: “Maayong pagkabuhat, maayo 
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ug matinumanon nga sulugoon; ikaw nagmatinumanon 
ngadto sa diyutay nga mga butang, Ako mohimo kanimo 
nga magmamando ngadto sa daghang mga butang.”  Kami 
mangayo tanan niini diha sa ngalan sa among Ginoo ug 
Manluluwas Jesu-Kristo.  Amen.47 

ANG KALIGDONG SA 
KRISTOHANONG SUNDALO

Ang sundalo kinsa nagapunting diha sa iyang katungda-
nan ubus sa kalisud sa kombate mopakita sa kalig-on ug 
pagkamapaagihon nga gikinahanglan sa pagtuman sa iyang 
misyon ug molungtad.  Ang Kristohanong manggugubat kin-
sa nagapunting diha sa mga saad ug mga doktrina sa Pulong 
sa Dios nagaangkon og absolutong kompiyansa diha sa 
malungtarong pag-amuma sa Dios (Mateo 6:25-27; 1 Pedro 
5:7), nagapakita sa iyang gawi, nagaagwanta sa kalisud, ug 
nagasiguro sa pagpalingkawas. Diha sa kinabuhi ug diha 
sa kamatayon ang Ginoo sa kanunay nagapalingkawas 
(Mga Taga-Filipos 1:21). Sa sangputanan, ang kaisog naga-
kinahanglan og konsentrasyon diha ni Ginoong Jesu-Kristo 
ingon sa gipakita diha sa sugo gikan sa Balaod ni Moses 
sa dili gayud mahadlok sa usa ka labaw sa gidaghanon nga 
kaaway.   

“Sa dihang kamo mogawas sa pagpakig-away 
batok sa inyong mga kaaway ug makakita sa mga 
kabayo ug mga karuwahe ug katawhan nga labaw 
pa kadaghan kay sa kaninyo, ayaw kahadlok 
kanila; kay ang GINOO inyong Dios [Jesu-Kristo], 
kinsa miamuma kaninyo gikan sa yuta sa Egypt, 

47. Hubad sa usa ka pag-ampo nga gihalad diha sa Berachah Church, 24 Agosto 1990. 
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maoy uban kaninyo.” (Deuteronomio 20:1) 

Ang Deuteronomio 20:1 gipatunong ngadto sa sinaligang 
nasod sa Israel.  Ang Hudiyong impanteriya mao ang labing 
maayo-kaayo sa kalibutan apan ang Israel wala mihuput og 
kabalyeriya o usa ka kwerpo sa mga karuwahe.  Unsa man 
ang sugo gikan sa Dios ngadto sa nalabwan-sa-kadaghanon, 
ubus-nasangkapan nga mga Hudiyo?  “Ayaw kahadlok 
kanila.” Ang Ginoo mipahimangno niining mga Hudiyo sa 
pagpunting diha Kaniya, dili diha sa kaaway; sa pagpabilin 
sa ilang mga mata diha sa kasulbaran, dili diha sa problema.  
Paghinumdum sa Iyang pagkamatinumanon diha sa usa ka 
milabay nga krisis nagapadasig sa kaisog ug nagapasiguro 
sa pagpalingkawas diha sa pagkakaron nga krisis.  Ang Dios 
miamuma kanila “gikan sa yuta sa Egypt” ug mipalingkawas 
kanila didto sa Red Sea ug Siya makapalingkawas kanila 
karon.  Sa eternidad nga milabay Siya mihimo og pagsangkap 
para sa tanan nilang mga kinahanglanon ug mga problema.  
Sila kinahanglang magsalig ug magpunting diha sa Iyang 
mga kahinguhaan.

Sa ingon usab, ang Dios nagahimo sa mao gihapong pag-
sangkap para sa matag magtotoo diha sa sinaligang nasod 
USA.  Isip usa ka sundalo nga nakig-away para sa imong nasod, 
hinumdumi nga kini nga sugo ug saad ngadto sa Israel maoy 
usa ka sugo ug saad para kanimo.  Ang Dios maloloy-on ug 
porsigido diha sa pagpalingkawas sa Iyang katawhan—bisan 
kon diha sa usa ka nasod sa nalibog, nagreklamo, karnal 
nga mga magtotoo sama sa karaang Israel o sama sa United 
States karon. Sa dihang ang usa ka diyutay nga maayo-
kaayo nga Kristohanong mga manggugubat magbantay sa 
linya para sa doktrina sa Bibliya ug divine nga katukuran, ang 
Dios mopasidungog adto nga katawhan ug mopanalangin sa 
nasod uban ang kadaugan.
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“Karon kini mahitabo nga sa dihang kamo tali-
abot sa gerra, ang pari mopaduul ug mosulti 
ngadto sa katawhan.” (Deuteronomio 20:2)  

Sa panahon kini nga bersikulo gisulat ang mga tropa sa 
Israel gidasig og una sa ilang nasudnong pangulo, si Moses, 
amahan sa unang Hudiyo nga sinaligang nasod, unya sa 
ilang espirituhanon nga mga pangulo, mga myembro sa 
Libitikanhong pagkapari.  Kini nga mga pari misulti og usa ka 
mensahe sa kompiyansa ug kaisog.  Ang mga tagsangyaw sa 
Pulong sa Dios adunay usa ka espirituhanong responsibilidad 
sa pagsilsil sa moral ug gerra nga kaisog.

Diha sa Kapanahonan sa Simbahan ang mga magtotoo 
magpuyo diha sa dispensasyon sa usa ka unibersal nga 
“harianong pagkapari” (1 Pedro 2:9). Ikaw maoy imong ka-
ugalingong pari. Ang imong kompiyansa ug kaisog kina-
hanglang maggumikan sa nametabolisar nga doktrina nga 
nagpuyo diha sa imong kalag. Ang yawi sa malampuson nga 
sundalonhong aksiyon mao ang espirituhanong kalig-on. Ako 
makapaabot sa mga magtotoong-pari nga adunay doktrina 
diha sa ilang kalag sa pagduul sa usa ka kampanya pinaagi 
sa mao gihapong kaisog nga gisugyot sa Libitikanhong mga 
pari.

“Pamati, O Israel, kamo taliabot sa gerra batok 
sa inyong mga kaaway karon.  Ayaw pakulang sa 
kaisog.  Ayaw kahadlok, o kalisang, o magkurog 
atubangan kanila, kay ang GINOO inyong Dios 
mao ang usa kinsa nagauban kaninyo, sa pag-
pakig-away para kaninyo batok sa inyong mga 
kaaway, sa pagluwas [palingkawas] kaninyo.” 
(Deuteronomio 20:3b-4) 

Karon, imbis sa “Pamati, O Israel,” kita maghagit sa atong 
mga sundalo: “Pamati, O Kristohanong manggugubat, ikaw 

 Ngadto sa Sundalo 111



sa dimadugay moatubang sa kaaway diha sa gerra.  Ayaw 
kahadlok; ayaw kalisang; ayaw og kurog atubangan kanila, 
kay si Jesu-Kristo mao ang usa kinsa nagauban kanimo 
batok sa kaaway, sa pagpalingkawas kanimo.” Ang pagtuman 
niining tulo ka hinungdanon-kaayo nga mga sugo nagasilsil 
og kaisog diha sa magtotoo nga nag-atubang sa gerra.

1. Ayaw pakulang sa kaisog; ayaw kahadlok.  Ang kakuyaw 
nagadaot sa imong kabubut-on ug pagkaepektibo sa 
pakig-away.  Atol sa Gubat Tali sa mga Estado, ang 
Paghiusa nga Heneral George McClellan mitugot sa 
kahadlok sa pagdag-um sa iyang hunahuna diha sa 
kapintas sa gerra.

Siya mitoo sa sayup nga siya sa dako-kaayo 
nalabwan-sa-kadaghanon, ug siya miritira.  
Diha niining labing-hinungdanon nga mga 
takna sa kasaysayan, ang iyang karakter 
napakyas sa pagkontrol sa iyang mga 
kahadlok ug sa paghimo sa iyang hunahuna 
nga tin-aw sa pagtan-aw ug pag-atiman sa 
katinuuran.48 

Sa dihang ikaw sa matinumanong magmetabolisar 
ug maggamit sa Pulong sa Dios, ikaw magbuntog sa 
kahingawa.  Pinaagi sa pagkontrol niining nagdukduk-
sa-kasingkasing nga reaksiyon ikaw maghimo sa 
imong mga hunahuna ug kabaskog nga mapunting 
diha sa pagbuhat sa imong katungdanan.  Ang imong 
espirituhanong konsentrasyon nagapukaw sa kalig-
on sa karakter.  Ikaw makahimo sa paglig-on ilalum 
sa kalisud.  Ang mga saad ug mga doktrina gikan sa 

48. Gihubad gikan sa FM22-100, Military Leadership, 173.
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Pulong sa Dios magpuli sa kahadlok ug kabug-aton 
uban sa pagkamakalma ug kaugdang (2 Timoteo 1:7).

“Pagmalig-on ug pagmaisog, ayaw kahadlok 
o kakurog diha kanila, kay ang GINOO 
imong Dios mao ang usa kinsa nagauban 
kanimo.  Siya dili mopakyas kanimo o 
mobiya kanimo.”  (Deuteronomio 31:6)

Kini nga sugo gikan sa Dios maoy gimando ngadto 
kanimo isip usa ka sundalo.  “Malig-on” nagapasabut 
ngadto sa gahum sa espirituhanong kinabuhi nga 
migumikan sa nametabolisar nga doktrina; “maisog” 
nagapasabut ngadto sa ekspresyon niini nga 
espirituhanong kalig-on.  “Pagmalig-on ug pagmaisog” 
maoy usa ka mando sa paghuput ug pagpakita sa 
moral nga kaisog nga nagagumikan sa espirituhanong 
kalig-on.  Ang moral nga kaisog nagalupig sa bisan-
unsang mga kabalaka nga ikaw tingali anaa samtang 
naghimo sa unsay angay nga himoon.49 Ang moral nga 
kaisog nagakinahanglan og pagbarog nga lig-on diha 
sa mga kombiksiyon nga gikuha gikan sa kaligdong ug 
bililhong-butang gikan sa nametabolisar nga doktrina 
nga nagpuyo diha sa imong kalag.

“Ayaw kahadlok” maoy usa ka divine nga mando 
para sa kaisog sa gerra—naglupig sa mga kahadlok 
sa lawasnong kadaot samtang naghimo sa imong 
katungdanan.50 Unsaon?  Ang espirituhanong kalig-on 
nagahimo dili lamang sa moral nga kaisog apan usab 
sa kaisog sa gerra.  Kining doble nga kaisog nagatugot 
kanimo sa paghinumdum sa imong pagbansay ug 
magmaneho sa imong hinagiban sa eksperto atol 

49. Ibid., 90.
50. Ibid.
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sa kalisud sa kombate.  Ikaw dili sa mahadlokong 
maghunahuna-og-dugay diha sa posibilidad sa 
personal nga kadaot o kamatayon.

2. Ayaw kalisang.  Ang kalit nga paggim-aw sa dirasyonal, 
emosyonal nga kakuyaw nagaparalisar sa hunahuna 
ug aksiyon.  Ang pagdasig gikan sa doktrina nagapiog 
niini nga kalisang ug nagapalutaw sa kaisog sa gerra.  
Ang kadaitan ilalum sa kalisud mao ang dayag nga 
ekspresyon sa usa ka maisog nga kalag.

“Ang Ginoo imong Dios mao ang usa kinsa 
nagauban kanimo.  Siya dili mopakyas kanimo o mobiya 
kanimo” (Deuteronomio 31:6b), maoy kasigurohan nga 
ang Ginoong Jesu-Kristo Mismo dili gayud mobiya 
kanimo diha sa gerra o sa bisan-asa pa.  Ang kalisang 
nagahanaw diha sa kompiyansa sa Iyang kanunay-
anaa nga pagpanalipod—Siya ang imong ‘sundalong 
nag-una.’ Kining kinaunhan nga posisyon mao ang 
labing peligroso sa dihang nag-abante paingon sa 
kaaway.  Ang tagsatagsa, ang iskuwadra, ang platon, o 
ang kompaniya diha sa pangunahan maoy una sa pag-
atubang sa kaaway ug pagdawat sa butobuto.  Sa mao 
nga paghimo sila magtanyag og nag-unang pasidaan 
ug pagpanalipod para sa kinadak-an sa mga tropa.  
Ang Deuteronomio 31:8 sa tin-aw nagaila sa Ginoo isip 
atong paingnan.

“Ug ang GINOO mao ang usa kinsa nagauna 
kanimo [isip ang paingnan]; Siya mouban 
kanimo.  Siya dili mopakyas kanimo o mobiya 
kanimo.  Ayaw kahadlok, o malisang.”  
(Deuteronomio 31:8)

3. Ayaw og kurog.  Ang kahadlok nagapahimo sa 
makapaluya nga pisikong mga reaksiyon.  Ang 
nagsakang tensiyon nagauyog sa usa ka sundalo 
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sama sa pag-agi sa usa ka kusganong elektriko nga 
koryente.  Apan pinaagi sa pagpatunong sa imong 
panghunahuna diha sa divine nga panglantaw, ikaw 
magpagaan sa kinabubut-on nga mga reaksiyon sa 
kahingawa ug kahadlok ug magsiguro sa pisiko nga 
kontrol sa imong lawas.  Ang nagresulta nga kaisog sa 
gerra tingali dili magpapha sa kahadlok apan nagatugot 
kanimo sa pagpalihok sa imong pagbansay bisan pa 
niini.51 Uban sa tumong ug kalig-on gikan sa doktrina 
sa Bibliya ikaw mohinumdum sa imong pagbansay ug 
motuman sa imong misyon ubus sa sukwahi nga mga 
kondisyon.

Kasibot-sa-Propesyon

Ang pagpatay sa kaaway diha sa gerra dili imoral ni 
malapason (Deuteronomio 20:13).  Ang magtotoong, napuno 
sa Balaang Espiritu, nadasig pinaagi sa nametabolisar nga 
doktrina diha sa iyang kalag, ug masinugtanon ngadto sa 
mga sugo sa iyang mga superyor kinahanglang sa kalma 
ug sa arang nga magplano ug maghimo sa kagun-uban sa 
kaaway.  Sa dihang ang usa ka sundalo diha sa natad-sa-
panggubatan nagasunud sa mga prinsipyo nga gisulat sa 
Deuteronomio 20:3 ug Mga Salmo 144:1 ug nagaangkon 
og kontrol sa iyang hunahuna ug lawas, siya nagapakita og 
personal nga responsibilidad ug kahalangdon sa karakter, 
nagasimbolo og dihinakog nga serbisyo, ug sa maykatakus 
nga nagatuman sa iyang mga katungdanan; diha sa usa ka 
pulong, siya nagapakita og kasibot sa propesyon.

Ang kasibot sa propesyon nagakinahanglan sa paghinum-
dum ug aplikasyon sa pagbansay nga miandam sa imong hu-
nahuna ug lawas sa paglihok sa normal diha sa dinormal nga 

51. Ibid., 138.
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mga sirkumstansiya sa gubat.  Kon ikaw magbalhin sa ga-
was nga kabug-at sa kalisud ngadto sa sulud nga kabug-at sa 
tensiyon diha sa kalag, ang panghunahuna nga aplikasyon 
sa imong pagbansay nahimong imposible. Ang imong gahum 
sa pagtuman nagagikan sa espirituhanong kalig-on. Uban sa 
doktrina nga nagliyok diha sa imong kalag ikaw adunay ka-
dasig sa pagpunting ubus sa kalisud sa kombate.

Ang Deuteronomio 20:3-4; 31:6, 8 kinahanglang mameta-
bolisar sa matag Kristohanong manggugubat.  Kon ako maoy 
usa ka tsaplin, ako magsulti sa pareha nga mga pulong ngadto 
sa mga tropa sa dili pa sila magsulud sa kombate.  Tungud kay 
ako dili makauban ninyo sa pag-aghat sa konsentrasyon ug 
kaisog, sa paghupay ug pagdasig, ako mag-awhag kaninyo 
sa pagpuno sa inyong kalag uban sa divine nga panglantaw 
gikan sa dimapakyas, dimasayup nga Pulong sa Dios sa dili 
pa kamo mag-atubang sa krisis. Ang Ginoo maoy inyong 
kahamugaway ug kanunay-anaa nga tabang sa panahon 
sa kasamok (Mga Salmo 46:1). Ang doktrina sa Bibliya 
nagapalig-on kaninyo ubus sa kalisud nga mga sitwasyon ug 
nagasilsil sa pangpadasig para sa usa ka propesyonal nga 
batasan sa kompiyansa ug kalma nga resolusyon.

Bisan pa og usa ka kasundalohan [usa ka tropa] 
magkampo batok kanako, 

Ang akong kasingkasing dili mahadlok; 
Bisan pa og ang gubat moabut batok kanako, 
Bisan pa niini ako magmasaligon.
 (Mga Salmo 27:3) 

Kadaugan labaw sa Kahadlok—Ang Napulo ka 
Pangsulbad-sa-Problema nga Kahimanan

Ang United States nga Kasundalohan maggamit sa 
sinugpong FLOT, Forward Line of Troops [Nag-unang Linya 
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sa mga Tropa], sa pagpili og atubangang linya nga mga 
pundok diha sa depensa nga moharong ug makiggubat 
sa kaaway.  Sila magdumili sa kontra sa pagsulud ngadto  
sa tinong teritoryo para sa usa ka gipiho nga panahon ug 
maglangan, magkanal, ug magpildi sa labing-hinungdanong 
mga pundok sa kaaway.52 Ang Dios misangkap para kanimo 
og usa ka espirituhanong FLOT, usa ka depensa nga linya diha 
sa imong kalag sa pagharong ug pagpildi sa mga kaaway sa 
espirituhanong kinabuhi.  Ang linya nagalangkub sa napulo 
ka mga pundok sa kombate, pangsulbad-sa-problema nga 
kahimanan nga maglig-on ug magpakusog samtang ikaw 
magtubo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong.  Kining 
linya sa gerra nagadala og kadaugan diha sa upat ka makusog 
nga mga away: ang mga tentasyon sa kinaiyang makasasala, 
ang kalisud sa kabug-aton diha sa kalag, ang lumay sa mini 
nga doktrina, ug ang kahilig sa pagsalig diha sa tawhanong 
mga kasulbaran.  Pinaagi sa pagpalapad sa sistema sa 
depensa sa Dios ikaw maggarantiya sa labing-dako nga 
pagdaog batok sa paglapas ngadto sa imong espirituhanong 
kinabuhi.

Ang pangsulbad-sa-problema nga kahimanan mao ang 
hinatag-sa-Dios nga paagi sa tukma ug waysayup nga 
aplikasyon sa doktrina ngadto sa kasinatian.  Sila magpugong 
sa dikalikayan sa gawas nga mga kabug-aton sa kalisud 
gikan sa pagbuntog sa imong kalag.  Ang operasyon niini 
nga kahimanan nagasugod diha sa imong pagbawi gikan sa 
karnalidad.  Napabalik ngadto sa fellowship uban sa Dios 
ang imong espirituhanong kinabuhi napagahum para sa 
pag-abante.  Samtang ikaw mag-angkon og epignosis nga 
kahibalo, ikaw magsagol sa pangsulbad-sa-problema nga 
mekanika para sa pagdala og usa ka kinabuhi sa kahulugan, 
katuyoan, kahubitan, ug kalampusan sa plano sa Dios.  Bisan 

52. FM 100-5, Operations (5 Mayo 1986), 137.
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kon gilibutan sa kalisud o kauswagan, ikaw makasulbad 
sa matag tawhanong problema pinaagi og pagpalapad sa 
tukmang kombinasyon niining napulo ka kahimanan.

#1: REBOUND

Sa dihang ang imong kalag gikontrol pinaagi sa kinaiyang 
makasasala, ikaw maoy karnal ug waygahum sa pagpuyo 
sa espirituhanong kinabuhi (Mga Taga-Roma 7:15-21).  
Rebound mao ang bugtong kasulbaran sa karnalidad ug ang 
bugtong pangsulbad-sa-problema nga himan nga nagalihok 
diha sa usa ka estado sa sala.  Unsaon nimo pagbawi gikan 
sa karnalidad?  Sa yano paghingalan sa imong personal nga 
mga sala sa pribado ngadto sa Dios nga Amahan.

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

Ang mekanika sa pagbawi gikan sa sala maoy upat-
ka-pilo: (1) Hinganli ang sala sa dihadihang pagdawat og 
kompletong divine nga kapasayloan ug sa pagtukod-pag-usab 
og absolutong kahimtang sa espirituwalidad, ang kontrol sa 
imong kalag pinaagi sa Balaang Espiritu; (2) ihiklin ang sala 
sa paghunong sa bisan-unsang kapaitan (Mga Hebreohanon 
12:15); (3) kalimti ang sala aron sa ingon dili pag-angkon pag-
usab sa pagkasad-an (Mga Taga-Filipos 3:13); (4) padayon 
sa pag-abante diha sa espirituhanong kinabuhi (Mga Taga-
Filipos 3:14).

Ang pagbasol dili usa ka mahinungdanong-rekisito para 
niining pagbawi nga teknik.  Ang rebound nagaputli kanimo 
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gikan sa tanang dipagkamatarong, nagpabalik sa fellowship 
uban sa Dios nga Amahan aron nga ikaw makapadayon 
pagpuyo sa espirituhanong kinabuhi.  Ang bugtong paagi 
nga ikaw makagamit sa siyam ka nagpabiling pangsulbad-
sa-problema nga kahimanan o makatuman sa plano sa Dios 
para sa imong kinabuhi mao ang pinaagi sa ministeryo sa 
Balaang Espiritu nga makuha-pag-usab gikan sa rebound. 

#2: ANG PAGPUNO SA BALAANG ESPIRITU

Ang Balaang Espiritu nagapagahum kanimo sa paggamit 
sa doktrina sa Bibliya, pagtuman sa plano sa Dios, mahimong 
usa ka dimakitang bayani, ug paghimaya sa Dios pinaagi 
sa paggamit sa tanang mga bahandi nga Siya misangkap.  
Tungud niana, ikaw gisugo nga “mapuno sa Espiritu” (Mga 
Taga-Efeso 5:18b).  Kining pagpuno nga nagakontrol sa 
imong kalag human sa rebound nagapalagsik sa pangsulbad-
sa-problema nga kahimanan ug nagasuportar sa imong 
pagsukol ngadto sa mga tentasyon sa kinaiyang makasasala.

Apan ako magsulti, lakaw sa [pinaagi sa] Espiritu, 
ug ikaw dili motuman sa tinguha sa unud [kinai-
yang makasasala].  (Mga Taga-Galacia 5:16) 

Diha sa karnalidad, pagpaguul ug pagpalong sa Balaang 
Espiritu, ang imong pag-abante nagahunong—ikaw dili 
makatubo sa espirituhanon, sukli ang mga tentasyon gikan 
sa kaibog nga mga sundanan ug mga hilig sa kinaiyang 
makasasala, o gamita ang divine nga pangsulbad-sa-problema 
nga kahimanan.  Apan gikan sa pagpuno sa Balaang Espiritu 
nagagikan ang tinubdan sa espirituhanong kinabuhi.  Ubus 
sa Iyang pagpanudlo ikaw “makalakaw pinaagi sa Espiritu”—
makakat-on sa Pulong sa Dios (Juan 16:13) ug makagamit sa 
doktrina sa Bibliya ngadto sa mga sirkumstansiya.
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Ang pagpuno sa Balaang Espiritu nagabalhin sa kinaubsan 
nga tawhanong IQ ngadto sa espirituhanong IQ. Ang matag 
magtotoo karon adunay parehong oportunidad ug parehong 
pribilihiyo sa pag-ila ug pagsabut sa doktrina sa Bibliya nga 
nagaporma ug nagalihok sa walo ka nagpabilin nga pangsul-
bad-sa-problema nga kahimanan diha sa kalag.

#3: ANG PAGTOO-PAHULAY NGA PAGBANSAYBANSAY

Sa dihang ikaw nahasol kaayo sa mga kalisud nga ikaw 
dili makahunahuna sa tin-aw, ikaw kinahanglang maggamit 
sa labing sukaranon nga porma sa doktrina, ang mga saad sa 
Dios.  Ang mga saad mag-awhag kanimo sa pag-ugmad og 
usa ka nagapadayon ug naandan nga pagsalig diha sa Dios, 
nga ang Bibliya nagatawag og “paglahutay” o pasyensya (Mga 
Taga-Roma 12:12).  Ang pasyensya nagakahulugan nga ikaw 
porsigido diha sa pagtoo sa Pulong sa Dios.  Sa dihang ikaw 
ubus sa kabug-at, kalisud, katalagman, ug nabangga sa usa 
ka dalan nga waylutsanan, ikaw kinahanglang maghawid sa 
mga saad sa Dios hangtod sila mahimong labi pang tinuud 
ngadto kanimo kay sa imong sitwasyon, kasinatian, o mga 
emosyon.  Sa dihang ang pagtoo diha sa mga saad nagakatap 
sa imong kalag, ikaw makapahulay diha sa kadaitan ug 
katagbawan nga naangkon gikan sa divine nga panglantaw.

Ang usa ka saad maoy usa ka divine nga garantiya, usa ka 
kapsula nga pahayag sa doktrina, usa ka solidong bato hain 
diha magpaugbok sa imong panghunahuna.  Ang mga saad 
magpahayag sa esensiya ug palisiya sa Dios, magsangkap 
sa diha-dayon nga hustong-panan-aw, ug magminos sa 
komplikadong mga sitwasyon sa ilang tuman nga kasayon.  
Daghang mga saad diha sa Bibliya magpahayag og 
wayhunong nga sa lohistikang suporta ug pag-amuma sa 
Dios ug magpasiguro kanato sa Iyang dilimitadong abilidad 
sa pagtabang diha sa panahon sa panginahanglan.
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Ang mga lakang para sa paggamit sa pagtoo-pahulay 
nga pagbansaybansay mao: (1) Pag-angkon og usa ka saad 
sa paglig-on sa imong kalag; (2) pagkutlo gikan niana nga 
saad og usa ka maylabot nga doktrina o sa doktrina nga 
makatarunganong-pasikaran sa paggamit; (3) pagkab-ot 
og usa ka sa doktrina nga konklusyon aron nga ang pagtoo 
anaay kontrol sa sitwasyon.  Human sa paggamit niining tulo 
ka mga ang-ang ikaw mag-angkon og dihadiha nga divine 
nga hustong-panan-aw para sa hilabihang mga kabug-at sa 
kinabuhi.  Ang imong kompiyansa nagasaka samtang ikaw 
maggamit og doktrina sa Bibliya nga nagpuyo diha sa imong 
kalag.  Piho sa pagkaporsigido sa Dios ug siguro diha sa Iyang 
pag-amuma, ikaw sa matuud makapahulay, makarelaks, ug 
makasalig diha Kaniya para sa mga kasulbaran.

Apan, uban sa respeto ngadto sa saad sa 
Dios, siya [Abraham] wala miduhaduha diha sa 
pagkawalay-pagtoo, apan mitubo nga lig-on diha 
sa pagtoo, naghatag og himaya ngadto sa Dios, 
ug sa bug-os napasiguro nianang unsa nga 
Siya misaad, Siya makahimo usab sa pagbuhat.  
(Mga Taga-Roma 4:20-21)

Ang pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay nagapalig-on sa 
imong mentalidad, nagakuha-pag-usab sa imong abilidad sa 
paghunahuna ubus sa kabug-at, nagapabilin sa imong mga 
emosyon nga anaa sa hustong-panan-aw, ug nagalig-on sa 
imong pag-ila sa grasya sa Dios (Mga Hebreohanon 4:1-3a; 
2 Pedro 1:3-4).

Ang pagsagol sa pagtoo uban sa mga saad nagausab 
sa imong pangisip gikan sa usa ka makikaugalingong 
pagkaarogante ngadto sa pagkasinati sa awtoridad, 
kadungganan ug kaugdang, pagkamatudloan, matuud, ug 
kasibot sa propesyon.  Ang pag-angkon sa mga saad nahimong 
usa ka dihadihang sumbalihok nga kusog sa pagpugong sa 
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FLOT nga linya sulud sa usa ka panahon.  Kini nga pagtoo 
mao ang pundasyon sa kamapaubsanon ug espirituhanong 
kalig-on sa pagtuman sa plano sa Dios.

#4: PAGKASINATI SA GRASYA

Ang paggamit sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay 
nagasinati sa magtotoo ngadto sa grasya sa Dios—ang 
malig-ong kasigurohan nga ikaw modawat sa konsiderasyon, 
kaangayan, ug pag-amuma sa Kinatas-ang Hukmanan 
sa Langit.  Pagsabut sa Iyang palisiya sa grasya ug unsa 
ka diyutay nga ikaw angayan sa dikatoohang hinatag nga 
Siya nagasangkap nagapadasig og kamapaubsanon.  
Ang matuud nga kamapaubsanon diha sa imong kalag 
maoy usa ka sistema sa panghunahuna ug usa ka paagi 
sa kinabuhi.  Isip usa ka sistema sa panghunahuna, ang 
kamapaubsanon maoy kagawasan gikan sa pagkaarogante 
ug tawhanong panglantaw.  Isip usa ka paagi sa kinabuhi, 
ang kamapaubsanon maoy kasinatian ngadto sa awtoridad 
ug ngadto sa waypihig nga katinuuran.  Ang matuud nga 
kamapaubsanon nagabuhat og kapasidad para sa masdakong 
grasya nga mga panalangin.

Sul-ubi ang inyong-kaugalingon uban sa kama-
paubsanon ngadto sa usag-usa, kay ang DIOS 
MAOY SUPAK NGADTO SA MAPAHITAS-ON, APAN 
NAGAHATAG OG GRASYA NGADTO SA MAPAUBSA-
NON.  Pagpaubus sa inyong-kaugalingon, tungud 
niini, ubus sa gamhanang kamut sa Dios, nga 
Siya mahimong motuboy kanimo diha sa hus-
tong panahon.  (1 Pedro 5:5b-6) 

Diha sa kamapahiubsanon ikaw katudloan, ang imong 
panghunahuna nagapahiangay ngadto sa Iyang mga paagi 
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sa grasya, ikaw magtubo sa espirituhanon.  Ikaw mag-amgo 
nga bugtong ang abilidad ug gahum sa Dios ang makatagbaw 
sa imong mga gikinahanglan ug makasangkap sa mga tubag 
ug kasulbaran ngadto sa mga problema sa kinabuhi.  Tungud 
kay ikaw sa wayhunong nga giatiman uban sa pagkamaloloy-
on sa Ginoo, ikaw magsugod sa paggamit sa mahinatagong 
palisiya sa Dios sa wamahitakus nga pabor ngadto sa imong-
kaugalingon ug sa uban.  Ikaw nahimo ngadto sa pagkatubo 
nga sensitibo sa ug mainantuson sa mga kahuyang sa 
imong isigkatawo (Mga Taga-Efeso 4:31-32).  Kining 
batasan sa pagkasinati sa grasya sa dihang gisumpay uban 
sa pagmetabolisar sa doktrina sa Bibliya nagamugna og 
Kristohanong kaligdong.

#5: PAGKASINATI SA DOKTRINA

“Kay sa ingon nga siya nagahunahuna sulud sa iyang-ka-
ugalingon, sa ingon niini siya” (Mga Proberbio 23:7a). Ang es-
pirituhanong kinabuhi mao ang paghunahuna sa divine nga 
panglantaw ug unya paggamit nianang panghunahuna ngad-
to sa imong mga sirkumstansiya. Sa dihang ikaw maghunahu-
na uban sa nametabolisar nga doktrina, ikaw maglihok uban 
“sa hunahuna ni Kristo,” ang bugtong tinubdan sa absolutong 
kaalam (1 Mga Taga-Corinto 2:16). Kini nga pagkasinati 
nagatugot kanimo sa pag-abante gikan sa paggamit sa suka-
ranong mga saad sa espirituhanong pagkabata hangtod sa 
makuti nga mga makatarunganong-pasikaran sa doktrina 
diha sa espirituhanong pagkahingkod. Doktrina mao ang 
papilit nga nagagunit isip tibuuk sa tanan nga pangsulbad-
sa-problema nga kahimanan diha sa FLOT nga linya sa kalag.

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

Ang kamatuuran nagabuhat og usa ka salamin diha sa 
kalag hain ikaw sa tukma ug sa waypihig makatantiya sa 
imong-kaugalingon ug imong mga sirkumstansiya gikan 
sa divine nga panglantaw.  Sa dihang ikaw gitudloan uban 
sa doktrina nga mga sumbanan ug mga sukaranan, ikaw 
magsalig diha sa Ginoo, maghimo og maayong mga desisyon, 
ug magsulbad sa mga dilema sa kinabuhi sa paagi sa Dios.

Ang tinguha sa espirituhanong kinabuhi sa magtotoo 
mao ang pagsilsil sa kamatuuran.  Apan ang magamit nga 
epignosis nga doktrina nagatigum sa hinayhinay diha sa mga 
serye sa pagdugang.  Ang kamatuuran nagatukod ibabaw 
sa kamatuuran.  Siya kinahanglang magpadayon diha sa 
pagkat-on “linya ibabaw sa linya, usa ka diyutay dinhi, usa 
ka diyutay didto” (Isaiah 28:10).  Sa tinagidyot ang magtotoo 
nagaugmad og usa ka pakisayran sa pangisip para sa 
pagdawat ug pagbaton og labaw pa gayud nga makuti nga 
mga doktrina, pinaagi niana nagbutyag sa tibuuk talan-awon 
sa iyang matahum nga espirituhanong kinabuhi.  Kini nga 
sistema nagapatin-aw ngano ang magtotoo kinahanglan 
sa dakong pagtoo maminaw sa pagtulon-an sa Bibliya 
isip usa ka makanunayong naandan ug nagapasulabi sa 
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bili sa pagbalikbalik sa pastor.  Ang doktrina sa Bibliya dili 
mapatuhup ug magamit pinaagi sa panagsang mga sulbong 
sa kasibot apan pinaagi sa malig-ong pagdawat, paghawid, 
ug paghinumdum.  Ang pagsabut ug metabolismo sa doktrina 
sa Bibliya sa kanunay magresulta diha sa pagtoo, kompiyansa 
diha ni Kristo, ug gugma sa Dios (1 Mga Taga-Corinto 13:13) 
nga gikinahanglan sa paggamit sa pangsulbad-sa-problema 
nga kahimanan sa espirituhanong pagkahamtong.

#6: USA KA PERSONAL NGA 
KASIGUROHAN SA DADANGATAN

Uban sa kompiyansa gikan sa nametabolisar nga doktrina 
diha sa kalag ikaw magsugod sa pagpuyo sumala sa usa 
ka waykatapusan nga sigurong kaugmaon.  Ang imong 
kaugalingong-bili nahimong sa dimabulag nga hiniusa uban 
ni Jesu-Kristo tungud kay ikaw sa waykatapusang mag-ambit 
diha sa tanan nga si Kristo anaa ug mao: Iyang pagkamatarong 
(2 Mga Taga-Corinto 5:21), Iyang pagpili (Mga Taga-Efeso 
1:3-4), Iyang pagkaanak (Mga Taga-Galacia 3:26), Iyang 
pagkapari (Mga Hebreohanon 10:10-14), Iyang pagkahari 
(2 Timoteo 2:11-12), Iyang personal nga dadangatan (Mga 
Taga-Roma 8:30).  Hiniusa uban ni Kristo ug sa Iyang 
dadangatan ikaw makasundog Kaniya, makahimaya Kaniya, 
ug ikaw mouban Kaniya didto sa Ikaduhang Pag-abut ug 
maghari uban Kaniya sa kahangturan.  Ikaw nakaangkon sa 
kasigurohan sa imong dadangatan. 

Gikan niini nga pagkatuman ikaw magkab-ot og espirituha-
nong pagsalig-sa-kaugalingon. Uban sa espirituhanong pag-
salig-sa-kaugalingon ikaw makahimo sa pagtagad ug pagsul-
bad sa mga problema gikan sa doktrina diha sa imong kalag, 
dili gikan sa tambag sa uban. Ikaw mag-ugmad sa kapasidad 
para sa kalipay, para sa pagsabut ug pagbenepisyo gikan sa 
divine nga panalangin, para sa pag-agwanta sa pag-antos, 
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para sa pagpadayon sa buylo sa imong espirituhanong kina-
buhi.  Wala gayud sa una diha sa kasaysayan nga kining 
tanan nga mga pribilihiyo gitugyan ngadto sa mga magtotoo.

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

   
Pinaagi sa grasya ug pagkasinati sa doktrina ikaw mag-

ila sa imong personal nga potensiyal diha sa plano sa Dios.  
Ang kalisud nagalubad sa kaduul ngadto sa espirituhanong 
pagsalig-sa-kaugalingon nga gihimo gikan sa usa ka 
dimahubsan nga relasyon uban sa Ginoo.  Kining gimatuud 
nga personal nga dadangatan nasugakod sa tanang mga 
sirkumstansiya sa kalisud ug kauswagan.  Sa dihang ikaw 
adunay usa ka personal nga pag-ila sa dadangatan nga ikaw 
mag-ambit diha ni Kristo ug ang pagkahilabihan sa imong 
espirituhanong tuga, kahibulong ug pasalamat ngadto sa 
Dios magdasig sa imong batasan.

#7: PERSONAL NGA GUGMA PARA SA DIOS NGA AMAHAN

Sa dihang ikaw magkaplag sa perpektong esensiya ug 
integridad sa Dios ug sa makapatagad nga espirituhanong 
mga bahandi nga Siya mihatag kanimo, ang imong tubag sa 
respeto, admirasyon, ug dakong-pagtahod nagatuman sa 
sugo sa Mateo 22:37.  Ang personal nga gugma nagapadasig 
kanimo sa pagpahiuyon ngadto sa hingtungdan sa imong pag-
ila pinaagi sa pagsunud sa Iyang paninugdan sa kaligdong 
ug integridad.  Kining pangpadasig nga kaligdong pinasikad 
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sa absolutong kompiyansa diha sa divine nga abilidad sa 
pag-amuma para kanimo nagasuportar ug nagalahutay sa 
buylo para sa pangsulbad-sa-problema ug kaisog diha sa 
panagway sa kalisud, ang mao rang kaisog nga gipahayag 
diha sa Deuteronomio 31:6, 8.

Apan unsaon nimo paghigugma sa Dios sa dihang ang 
hingtungdan sa imong pagsimba ug dakong-dibosyon 
maoy dimakita (1 Pedro 1:8)?  Ikaw makakita, mahibalo, ug 
mahigugma Kaniya lamang pinaagi sa “kamatuuran,” doktrina 
sa Bibliya, ug “espiritu,” ang pagpuno sa Balaang Espiritu 
(Juan 4:24).  Sa dihang ang imong kalag gisilsilan sa doktrina 
aron nga ikaw maghunahuna sa Iyang mga hunahuna, mag-
ambit sa Iyang panglantaw, ug mag-ila sa Iyang perpekto 
nga integridad ug waysama nga grasya, ikaw maghigugma 
sa Dios.  Samtang ang imong kapasidad sa paghigugma sa 
Dios nagatubo, ikaw mag-angkon og kompiyansa nga Siya 
nagagiya bisan pa sa imong mga problema para sa imong 
benepisyo.

Ug kita nahibalo nga ang Dios nagapahimo sa 
tanang mga butang sa pagkumbuya para sa 
maayo sa adtong kinsa maghigugma sa Dios, sa 
adtong kinsa gitawag sumala sa Iyang katuyoan.  
(Mga Taga-Roma 8:28, mga italiko gidugang)

     

#8: DIPERSONAL NGA GUGMA PARA 
SA TANANG KATAWHAN

Ang katawhan maoy uban sa labing mapintas nga mga 
pagsulay diha sa kinabuhi.  Pipila sa imong mga asosasyon 
tingali sa hingpit nga salawayon o daotan.  Ikaw gusto og 
panaghigala, panag-uyon, o kasuud uban lamang sa usa ka 
pinili nga diyutay.  Hasta ngani para niining mga hinigugma ug 
suud nga mga kauban ang usa ka wayhunong nga personal 
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nga gugma maoy malisud sa pagpabilin.  Aduna sa kanunay 
mga panahon sa dihang ang kapalaw, pagkadimagkauyon, 
o pagkamabatukon magpaila sa labing suud sa mga 
relasyon.  Unsa nga labi pa ka imposible kini mahimo sa 
pag-ugmad og personal nga gugma para sa dimadanihon o 
diangay-higugmaon!  Unsaon, unya, nimo nga makatuman 
sa bibliyanhong mando sa “HIGUGMAA ANG IMONG SILINGAN 
SAMA SA IMONG-KAUGALINGON” (Mga Taga-Roma 13:9b)?

Ikaw makahigugma lamang sa tanang katawhan pinaagi 
sa usa ka panghunahuna sa dipersonal nga gugma (Mga Ta-
ga-Roma 13:8-10).  Ang dipersonal nga gugma para sa tibuuk 
tawhanong kaliwat wala nagakinahanglan og atraksyon, pa-
naghigala, o bisan og paghimamatay uban sa hingtungdan sa 
gugma.  Kining waykondisyon nga gugma nga nagatubud sa 
integridad sa hinungdan imbis nga sa ikadani sa hingtungdan 
mao ang susamang gugma nga ang Dios nagahatag diha sa 
tanang mga dimagtotoo (Juan 3:16; Mga Taga-Efeso 5:1-2).  
Ang Dios miplano ug mituman sa kaluwasan sa mga dimag-
totoo pinasikad sa Iyang perpektong integridad.  Ang maong 
gugma dili sentimental o emosyonal apan nagsalig-sa-kalig-
dong.  Sa dihang ikaw mag-angkon og espirituhanong pag-
salig-sa-kaugalingon ug mag-ugmad sa personal nga gugma 
para sa Dios (1 Juan 4:21), ikaw magganansiya og kaligdong 
nga gikinahanglan sa pagpahayag sa dipersonal nga gugma 
ngadto sa matag-usa diha sa imong kadaplinan.

Ang gugma mapailubon, ang gugma buutan, ug 
dili abubhoan; ang gugma wala nagahinambog 
ug dili arogante, wala nagalihok sa diangayan; 
kini wala nagapangita sa iyang kaugalingon, wala 
gihagit, wala nagaisip sa usa ka sayup nga nabati, 
wala nagalipay diha sa dipagkamatarong, apan 
nagalipay uban sa kamatuuran; nagaagwanta 
sa tanang mga butang, nagatoo sa tanang 
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mga butang, nagalaum sa tanang mga butang, 
nagalahutay sa tanang mga butang.  (1 Mga 
Taga-Corinto 13:4-7)

  
Ang dipersonal nga gugma, migumikan sa divine nga kalig-

dong, nagauna sa mga sayup ug mga depekto sa katawhan.  
Sa dihang ang personal nga gugma para sa Dios ug diperso-
nal nga gugma maghiusa sa pagporma og ligdong-nga-
gugma, ikaw dili masamok pinaagi sa salbahis nga pagka-
dilimakaantos, nag-asoaso nga kasuko, paghukum, kasilag, 
o laing panghunahuna nga mga sala, ug ikaw dili mapatugaw 
pinaagi sa tensiyon, kabug-at, paglutos. Ikaw motuman ug 
mosundog sa Ginoo pinaagi sa pagbalos sa mga insulto ug 
antagonismo uban sa kalooy, kamaayohon, pasensiya, ug 
kamapaubsanon (Mga Taga-Colosas 3:12-14; 1 Pedro 3:8-9).

#9: PAG-AMBIT SA KALIPAY SA DIOS

Samtang nag-antos sa dimahanduraw nga mga pang-
hingutas sa krus, ang pagkatawo ni Jesu-Kristo wala gayud 
nawad-an sa perpektong katagbawan ug kasadya (Mga 
Hebreohanon 12:2). Ang Iyang kalmang panghunahuna 
mitumbas sa kalisud uban sa kauswagan ug pagpuyo uban 
sa pagkamatay (Mga Taga-Filipos 1:21). Siya wala gayud 
mibati og nahulga o nalooy sa Iyang-kaugalingon. Ang 
Iyang kalipay wala nausab bisan pa ubus sa malisud nga 
mga sirkumstansiya, kasalbahis, tortyur, dimatarong nga 
pagtagad, kamatayon. Ikaw adunay akses niining pareha 
nga kalipay diha sa imong kinabuhi—usa ka kabulahanan 
nga wala nagaagad diha sa katawhan, mga sirkumstansiya, 
o sa mga detalye sa kinabuhi. Sa dihang ang doktrina sa 
Bibliya ug ligdong-nga-gugma magpuno sa imong kalag, 
ikaw mopahimulus sa katagbawan sa taliwala sa hunahuna, 
katawhan, sistema, ug katalagman nga pagsulay.
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“Kini nga mga butang Ako [Jesu-Kristo] magsulti 
nganha kaninyo [ang mga sugo sa doktrina sa 
Bibliya], nga ang Akong kasadya [ang kalipay 
sa Dios] mahimong maanaa diha kaninyo, ug 
nga ang inyong kasadya mahimong mapuno 
[hamtong ug permanente].”  (Juan 15:11)

 
Ang kalipay sa Dios maoy mainantuson ug mapadayo-

non-sa-kaugalingon. Sa dihang ang imong espirituhanong 
kinabuhi nagauna sa mga sirkumstansiya, ikaw magdala 
sa kalipay sa Dios uban kanimo isip usa ka makanunayon 
nga kauban. Ang imong divine nga suludnong kalipay ug 
espirituhanong pagkahamtong magbuntog sa bisan unsa 
nga tawhanong pagkawalaykalipay o makahahadlok nga 
mga sitwasyon (Santiago 1:2) ug maghimo sa usa ka dako-
kaayong kapasidad para sa kinabuhi. Walay hugpong sa mga 
sirkumstansiya ang makapildi kanimo.

#10: OKUPASYON UBAN SA PERSONA NI JESU-KRISTO

Sa dihang ikaw sa hilabihang maghigugma ug magrespe-
to sa usa ka tawo, ikaw mag-ugmad og usa ka gipahugup nga 
mainitong-pagbati para nianang tawhana. Sa ingon usab, sa 
dihang ikaw magtubo sa pagsabut ug paghigugma ni Ginoong 
Jesu-Kristo ang imong pagtagad nagarematse diha Kaniya; 
Siya ang imong giawat nga tawo, ang hinungdanon-kaayong 
sundanan para sa imong kinabuhi. Ang Ginoo mamahimo 
nga imong labing-suud nga kauban, nag-impluwensiya sa 
imong matag hunahuna ug aksiyon. Ikaw nagapunting takna 
sa takna diha Kaniya. Tungud kay ang imong espirituhanong 
kinabuhi karon nagaagad diha sa pagdasig lamang gikan 
ni Kristo, ikaw mag-undang sa pag-agad diha sa katawhan 
para sa gugma, kalipay, tabang, o suporta. Ikaw nahimong sa 
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espirituhanon nga mapadayonon-sa-kaugalingon.  Walay pag-
antos, katalagman, kakugang, o kabug-at ang makapugus-
pagsulud sa imong kalag ug makapangitngit sa nagpatin-aw 
nga presensiya ni Ginoong Jesu-Kristo.   

Ang yawi sa paggamit niining labing-dako nga kasulbaran 
mao ang pagprogreso diha sa espirituhanong pagkahamtong 
aron nga ang hunahuna ni Kristo nagatuhup sa imong 
hunahuna.  Samtang ikaw magpuyo para ni Kristo, ang 
imong kalag nagaporma sa kinatas-ang ekspresyon sa 
personal nga gugma ngadto sa Dios; ang imong mga 
prayoridad magsubay lamang sa divine nga panglantaw.  
Ang aroganteng pagkamakikaugalingon maoy gipulihan 

FLOT SA KALAG
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pinaagi niining kinamaayohan nga pangpadasig, pinaagi sa 
usa ka nagpalagsik nga kaligdong, ug pinaagi sa waybalda 
nga kasibot ug kapasidad para sa kinabuhi.  Ang kalipay ug 
katagbawan magpaila sa imong batasan waysapayan sa 
imong mga sirkumstansiya.  Ang mga problema mahanaw 
samtang ang mga kaibog ug mga tinguha sa kinaiyang 
makasasala maoy gisupak pinaagi sa okupasyon uban ni 
Kristo sa imong kalag.

Atol sa Inkarnasyon si Jesu-Kristo mipakita og waysayup 
nga espirituwalidad, pagtoo-pahulay, grasya ug sa doktrina 
nga pagkasinati, katumanan sa Iyang dadangatan, ligdong-
nga-gugma, ug ang kalipay sa Dios.  Karon, armado uban sa 
mao ra nga gahum ug mga bahandi, ang imong panghunahuna 
makapadayag sa Iyang divine nga pangsulbad-sa-problema 
nga hustong-panan-aw (2 Mga Taga-Corinto 5:14a; 1 Pedro 
1:8).  Ang wayhunong nga sirkulasyon sa nametabolisar nga 
doktrina sa Bibliya diha sa dagayday sa pagkahibalo sa imong 
kalag nagamugna og usa ka konsentrasyon diha sa Ginoo 
nga nagalabaw sa tanang mga kasinatian sa pagkabuhi o 
pagkamatay.

Sumala sa akong matinguhaon nga pagpaabot 
ug paglaum [absolutong kompiyansa], nga 
ako dili mabutang ngadto sa kaulawan diha sa 
bisan unsang butang, apan nga uban sa tanang 
pagkawalaykahadlok, si Kristo bisan pa karon, 
sama sa kanunay, mabayaw diha sa akong 
lawas, bisan kon pinaagi sa kinabuhi o pinaagi sa 
kamatayon.  Kay para kanako, sa pagpuyo mao 
si Kristo, ug sa pagkamatay maoy ganansiya.  
(Mga Taga-Filipos 1:20-21)

Uban niining pangsulbad-sa-problema nga kahimanan 
diha sa hunahuna ikaw makapunting diha sa pagsulbad 
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sa kalibog sa kahadlok.  Ang kaisog nagakinahanglan og 
paghunahuna ubus sa kabug-at.  Ang pangsulbad-sa-
problema nga kahimanan magtangtang sa tanang mga 
lawalawa sa kahadlok gikan sa imong panghunahuna ug 
magpuli kanila uban sa usa ka kompiyansa diha sa doktrina 
nga nagadala ngadto sa kompiyansa diha sa Ginoo.  Ang 
malaumong pagsalig diha sa Ginoo nagapalutaw sa kinatas-
ang porma sa kaisog—usa ka panghunahuna sa malinawong 
pagkamakalmahon, mahunahunaong determinasyon, ug 
banggiitang paglahutay ubus sa matag sirkumstansiya sa 
kinabuhi.

Ikaw kinahanglang magpildi sa kahadlok sa dili pa ang 
kahadlok nagapildi kanimo; ayha na ikaw makapildi sa kaaway 
diha sa gerra.  Sa dihang ang kahadlok nagahasmag, kini 
kinahanglang dili matugotan sa pagduslit og usa ka naggubang 
kasunudsunuran nga reaksiyon sa panghunahuna nga mga 
sala nga magpadili-arang sa panghunahuna, paghimo-og-
desisyon, ug mga aksiyon.

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

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

3. Masdako ang imong kapasidad para sa kahadlok, ang 
labi pa nga ikaw magdugang sa gahum sa kahadlok 
diha sa imong kinabuhi.  Sa dihang ikaw magkontrol 
sa kahadlok, kini walay gahum diha sa imong kinabuhi.

4. Ang labi pa nga ikaw magdugang sa gahum sa kahadlok 
diha sa imong kinabuhi, ang labi pa nga ikaw magpuyo 
pinaagi sa kahadlok ug dako pa ang mahimo sa imong 
kapakyasan sa pagkat-on ug paggamit sa doktrina sa 
Bibliya.

5. Ang labi pa nga ikaw magpuyo pinaagi sa kahadlok 
ang labi pa nga ikaw maoy nahadlok sa kinabuhi.
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6. Ang kahadlok nagapunting diha sa problema, apan 
ang doktrina sa Bibliya nagapunting diha sa divine 
nga kasulbaran.  Ang divine nga kasulbaran mao ang 
bugtong kasulbaran; ang tawhanong mga kasulbaran 
maoy dili kasulbaran.

7. Ang kahadlok maoy usa ka sala nga nagahimo sa 
emosyonalismo, usa ka kinadak-ang distraksyon sa 
espirituhanong kinabuhi.

8. Ang kahadlok nagapasanay og pagkaarogante, 
apan ang doktrina sa Bibliya nagapalambo sa 
kamapaubsanon ug sa espirituhanong kinabuhi.

9. Ang kahadlok sa kamatayon dili makapugong og 
kamatayon, apan ang kahadlok makapugong sa 
pagpuyo sa espirituhanong kinabuhi nga gidesinyo sa 
Dios para sa matag magtotoo.

Ang kahadlok nagalakbit-saysay sa tawhanong pang-
lantaw ug nagababag sa pangsulbad sa problema. Tungud 
kay ang kahadlok maoy usa ka sangkap sa emosyonal nga 
dinugtongdugtong sa mga sala, kini nagadili pa panghuna-
huna, paggamit sa doktrina, o bisan unsang abilidad sa 
paglihok diha sa usa ka krisis.  Ang wamasanta nga kahadlok 
nagasumpo sa espirituhanong FLOT nga linyang mga depensa 
ug nagahimo nga dimakasarang sa panghunahuna nga 
proseso. Ikaw kinahanglang mag-ila sa mga sintoma ug mga 
epekto sa kahadlok ug magbuntog sa iyang magun-ubong mga 
kahilig.  Sa labing minos lima ka mga kategoriya sa emosyonal 
nga mga sala maggumikan sa gamut sa kahadlok—kabala-
ka, kasilag, reaksiyon, pagkasad-an, kalooy-sa-kaugalingon. 
Ikaw kinahanglang magsugid, magpahiklin, maghikalimot, ug 
mag-abante gikan niini nga mga sala sa pagpabalik og natad-
sa-panggubatan nga kaisog ug salabutanong hunahuna.53 

53. Thieme, Rebound ug Padayon sa Pag-abante!, 35-36; Paghikling sa Sala (2016), 
11-17.
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1. Ang kalit nga katalagman o kahadlok sa usa ka umaabot 
nga kampanya nagabutang sa usa ka sundalo ubus 
sa dako-kaayong kabug-at ug nagahimo sa kabalaka, 
kahingawa, kalisang, pagkawala og kontrol.  Ang 
maong kakulba nagasumpo sa pagpuno sa Balaang 
Espiritu ug nagapalong sa espirituhanong gahum nga 
tagana.  Samtang ang mga emosyon magkontrol sa 
kalag, ang usa ka sundalo mahimong usa ka talawan.  
Mapasidan-on nagapuli sa waypihig nga panghunahuna 
nga nagresulta diha sa usa ka imahinasyon nga 
nagapanangpit og malaglagong mga senaryo—usa ka 
sigurong pormula para sa pagritira ug kapildihan.  Sa 
pagbawi sa kaisog sa dihang ang tensiyon sa kahadlok 
ug kabalaka nagasulong sa kalag, ikaw kinahanglang 
magrebound, unya maggamit sa pagtoo-pahulay nga 
pagbansaybansay.  Pagpunting sa imong hunahuna 
diha sa usa ka bibliyanhong saad ug pagtambog sa 
imong mga kabalaka diha sa Ginoo (1 Pedro 5:7).

Pagmabalak-on [kabalaka, kalisang, pag-
kawala og kontrol] para sa [mahatungud] 
wala, apan diha sa tanang-butang pinaagi 
sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pag-
pasalamat tugoti ang imong mga hangyo nga 
mahibaloan ngadto sa Dios.  Ug ang kalinaw 
sa Dios [resulta sa pagtoo-pahulay nga pag-
bansaybansay], nga nagalabaw sa tanang 
pagsabut, magguwardiya sa inyong mga ka-
singkasing ug inyong mga hunahuna diha ni 
Kristo Jesus.  (Mga Taga-Filipos 4:6-7)      

 
Ang gerra dili imoha. Ang Ginoo nagatinguha 

kanimo sa pagsalig lamang diha Kaniya.  Ang Dios sa 
tuman moamuma kanimo latas sa tanang kalisud, apan 
ang “pahulay” gikan sa pagtoo-pahulay dili mahitabo 
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hangtod ikaw mapuno sa Espiritu, mag-angkon sa 
Iyang mga saad, ug magtugot sa pagtoo sa pagkontrol 
sa sitwasyon.

Sa dihang ang katinuuran sa doktrina sa Bibliya 
nagaharong sa katinuuran sa usa ka kombate nga 
sitwasyon, ikaw adunay usa ka tin-aw nga kapilian.  
Kon ikaw magpunting diha sa Pulong sa Dios, ang 
konsentrasyon ug kaisog moabay kanimo latas sa 
natad-sa-panggubatan.  Kon ikaw magpunting diha 
sa problema o sa mga sirkumstansiya, kabalaka ug 
kahingawa mohasi sa imong mga lakang.  Waysapayan 
sa gidak-on sa imong kalisud, ang pagtoo-pahulay 
molihok.  Ang doktrina sa Bibliya nga anaa sa imong 
kalag nagalupig sa bisan unsang kalisud.

Kay Siya mipalingkawas kanako gikan sa 
tanang kasamok; 

Ug ang akong mata nakakita nga may 
pagkatagbaw diha sa akong mga kaaway.  
(Mga Salmo 54:7) 

 
2. Usa ka lisud-buntugon nga kaaway kinsa nagapukaw 

og kahadlok makaaghat usab og hilabihang kasilag.  
Sa dihang ang usa ka suud nga higala nasamdan o 
namatay, ang nagresultang emosyonal nga kawa 
nagaduslit og usa ka napungut nga tubag.  Ang 
kasibot-sa-propesyon ug waypihig nga panghunahuna 
mawagtang gipulihan sa pagdumut ug mamumuno 
nga kaibog.  Kining dimapuypuy ug kriminal nga mga 
kayugot walay lugar diha sa usa ka kombate nga 
sitwasyon.  Ang mga gubat wala gidaog pinaagi sa mga 
pag-ulbo sa emosyon, apan pinaagi sa kalma, sinukud, 
timbangtimbang nga pagplano ug pagpatuman.

Ikaw kinahanglang makiggubat uban sa kaligdong 
diha sa imong kalag: ang makapadasig nga kaligdong 
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gikan sa personal nga gugma para sa Dios nga Amahan 
ug ang makapalihok nga kaligdong sa dipersonal nga 
gugma para sa tanang katawhan.  Ang makapadasig 
nga kaligdong sa absolutong kompiyansa diha sa Dios 
nagaaghat sa makapalihok nga kaligdong sa kaisog 
ngadto sa tawo.  Kon ikaw magpakita og ligdong-nga-
gugma, ikaw dili sa dungan makahambin sa kasuko 
ug kasilag.  Ikaw kinahanglang magtuman sa imong 
misyon sa waykayugut, nagpabilin sulud sa mga 
parametro sa mga lagda sa panag-away ug sa mga 
kasabutan sa gubat.

3. Ang mga kahadlok nga magpalibog sa usa ka sundalo 
nga nag-atubang og kombate magsugyot og reaksiyon.  
Kini nga mabudhiong emosyonal nga sala nagalakip 
og kapaitan, pagkamapahimaslon, pagkadimapuypuy.  
Ang mapatuyangon nga emosyonalismo sa reaksiyon 
nagamugna og sakit sa pangisip, nagausbaw og 
kawaykasigurohan, ug nagalubag sa katinuuran.  
Ang reaksiyon nagapasiugda sa kaugalingong-
pagkatuhup ug paglimbong-sa-kaugalingon, pinaagi 
niana nagbungkag sa panghunahuna, nagdugmok 
sa konsentrasyon, ug nagpapha sa katagbawan.  
Ang dugay nga reaksiyon makaut-ut ngadto sa kibag 
nga paglihok sa personalidad—nyurotiko o psychotic 
nga pamatasan.  Kining kaugalingon, masusihon 
sa hunahuna, ug disalabutanon nga mga tubag 
magbungkag ug magpapha sa kaligdong ug pagpanton-
sa-kaugalingon nga kinahanglanon kaayo para sa 
paglupig sa kabug-at sa kombate.  Ang magtotoo 
kinsa nagadumili sa pag-atiman og usa ka samaran 
nga pangisip pinaagi sa pagrebound ug paggamit sa 
makahuhupay nga haplas sa epignosis nga doktrina 
dili makapugong sa reaksiyon gikan sa pagpalapad 
ngadto sa emosyonal nga kakulang sa balansi, 
panghunahuna nga pagkamahuyang, ug pagkahakog.  
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Unsa ka trahedya sa pagsaksi niining kompleto nga 
pagpakigdiborsiyo gikan sa grasya sa Dios.

Kamapaubsanon gikan sa pagkasinati sa grasya na-
gasukol sa pagkamakikaugalingon ug pagkasensitibo-
kaayo ug nagabiya sa irasyonalidad para sa maayong 
panghunahuna nga nadasig pinaagi sa pagkasinati sa 
doktrina. Ikaw dili magtahan ngadto sa kahigawad o 
kasuko nga gipahimo sa tensiyon, dikatoohan nga mga 
pagpaabot, o dimatarong nga pagtagad. Ang pagka-
mapaubsanon nagasumpo sa mini nga mga kasul-
baran sa pagkaarogante, tawhanong panglantaw, ug 
ang mga laang sa emosyonalismo (Santiago 4:6).  
Ang kamapaubsanon nagalarawan sa kaligdong ug 
integridad sa espirituhanong kinabuhi.

Ang Kristohanong sundalo usab makalikay sa reak-
siyon ug makapalungtad sa dungog ug integridad 
pinaagi sa paggamit og dipersonal nga gugma, ang 
pagkasupak sa kapaitan, pagkamapahimaslon, pagka-
dimapuypuy.  Ang dipersonal nga gugma maoy didutlan 
sa kasilag, paglutos, inhustisya, o antagonismo nga 
gipunting paingon kanimo. Uban sa dipersonal nga 
gugma ikaw dili na mawad-an og kontrol sa imong mga 
emosyon apan sa waygidapigan ug sa waypihig nga 
magtantiya sa away nga nagtuyoktuyok libot kanimo.  
Diin ang pagkasinati sa grasya, pagkasinati sa doktrina, 
ug dipersonal nga gugma magpuyo ikaw waybalda sa 
makasasalang reaksiyon.

4. Samtang ang kahadlok ug kalisang magpuyo diha 
sa imong kalag, ikaw mahimong malambigit diha 
sa pagkasad-an sa paghinlo sa imong konsensiya.  
Ikaw maglunod sa imong-kaugalingon diha sa usa ka 
dagat sa pagsaway-sa-kaugalingon para sa milabay 
nga kapakyasan, para sa pagpatay sa kaaway, o sa 
kamatayon sa usa ka higala.  Sa dihang ikaw nag-inusara 
nga may panahon sa paghunahuna mahatungud sa 
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pagkamagun-ubon ug dakong-kadaot sa gubat, ikaw 
mahimong magpahinunut diha sa makahahadlok nga 
pasangil.  Uban sa wapugngi nga pagkasubhetibo ikaw 
mag-ila sa imong halangdong serbisyo nga makauulaw 
ug nabulingan.  Naglunang diha sa pagkasad-an, 
ikaw mag-alima og usa ka kadena sa panghunahuna 
nga mga sala nga mag-unlod kanimo ngadto sa 
rebersiyonismo.54 Ang matag usa niini nga mga sala 
maoy usa ka dalan ngadto sa kadaot.

Ang hilabihang pagsaway-sa-kaugalingon nagadili 
sa paghikalimot ug paghiklin sa mga sala human sa 
rebound ug nagapuli sa pangsulbad-sa-problema nga 
kahimanan uban sa depensa nga mga mekanismo 
sama sa pagsanta ug pagdumili.  Ang dipag-angkon 
sa masakit o naghingutas nga mga hunahuna, mga 
panumduman, mga pagbati, o mga kahinayak sa 
makadiyut lamang nagahupay sa pagkasad-an ug 
pagbasol.  Ang maong pagsanta nagakolekta ingon 
nga basura diha ubus-sa-tanlag ug nagatugot sa 
tawhanong panglantaw sa pagsulud ug paghari sa 
dagayday sa pagkahibalo.  Ang mga kahapdos sa 
kakulang ug pagkadimakahimo magpugus-pagsulud 
diha sa imong konsentrasyon, nagpatubo ngadto sa 
kinatas-ang pagduda mahatungud sa etika sa imong 
paningkamot ug hilabihang pagkaokupado uban sa 
dayag nga hustong pamatasan.  Kining gitortyur nga 
kahimtang sa hunahuna nagapukan sa kaisog sa 
gerra.  Ikaw dili na makabaton og usa ka mabungahon 
nga espirituhanong kinabuhi o mahimong usa ka 
epektibong myembro sa usa ka kombateng bahan.

54. Rebersiyonismo mao ang nag-uswag nga pagkunhod sa magtotoo ngadto sa paagi 
sa buhat sa dimagtotoo pinaagi sa wayhunong nga karnalidad ug pagsalikway o kawalay-
pagtagad sa doktrina sa Bibliya.  Ang rebersiyonismo wala nagapasabut og pagkawala 
sa kaluwasan.  Tan-awa sa Thieme, Reversionism (2000), 13-19. 
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Unsa ang kasulbaran sa Dios ngadto sa sala sa 
pagkasad-an?

Kaigsoonan, ako wala mag-isip sa akong-
kaugalingon ingon nga naghawid na niini; 
apan usa ka butang nga ako maghimo: 
paghikalimot og unsa ang anaa sa likud 
[naglakip sa pagkasad-an] ug nagkab-ot 
ngadto sa unahan sa unsa ang anaa nahauna.  
(Mga Taga-Filipos 3:13)

Ayaw pagpuyo sa mapugsanon diha sa nangaging-
panahon. Ayaw gayud lingi sa likud—kanunay tan-aw 
sa unahan! Ang pagpatay sa kaaway diha sa gubat 
maoy nahitarong ug maligdong atubangan sa Ginoo.  
Ang paghingutas diha sa mga kalapukan sa pagkasad-
an magtilabho lamang paingon sa ubus sa imong 
espirituhanong pag-abante. Ang pagkasad-an ug 
pagsanta sa nangaging-panahon magdumili sa katinu-
uran sa kalisud ug magpapha sa kompiyansa diha 
sa divine nga mga kasulbaran, apan ang pagkasinati 
sa grasya ug usa ka personal nga kasigurohan sa 
dadangatan magpahiuyon sa imong panghunahuna 
ngadto sa katinuuran sa divine nga pagkamagbalantay.  
Bisan pa diha mahitungud sa suryalismo nga sirkum-
stansiya sa kombate ikaw mosagup sa plano sa Dios 
imbis nga mangita og kalingkawasan. Kon ikaw buhi 
gihapon, ang Dios adunay usa ka katuyoan para sa 
imong kinabuhi. Ibilin ang pasangil-sa-kaugalingon sa 
likud ug pagdayon sa pagtuman sa imong personal 
nga espirituhanong dadangatan!

5. Kalooy-sa-kaugalingon sa sagunson nga higayon 
nagahitabo diha sa grabeng kalisud sa usa ka dapit sa 
kombate.  Giatubang uban sa makalilisang nga mga 
kondisyon, usa ka masukulong kaaway, ug usa ka 
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ditino nga kaugmaon, ang kasibot nagaunlod ug ikaw 
mahimong magsugod sa pagbasol para sa imong-
kaugalingon.  Kini nga pagkasubhetibo mao ang bali 
sa pagpalandong diha sa divine nga panglantaw, 
pagsalig diha sa Dios, ug pagpunting diha sa misyon 
nga pagatumanon.  Unsaon man nimo pagkombate og 
kalooy-sa-kaugalingon?  Ang dihamtong nga magtotoo 
nagapalista sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay; 
ang hamtong nga magtotoo nagasalig diha sa pagtag-
iya sa kalipay sa Dios.  Ang sunud nga pagkatagbaw 
ug kadaitan magpataas sa kasibot ug magpahiuli 
sa propesyonal nga taras sa Kristohanong sundalo 
kinsa mahimong basin unyag magtahan ngadto sa 
nagpaluyang mga sirkumstansiya.

Ang okupasyon uban ni Kristo dugang pa nagasum-
po sa pagkaokupado sa kaugalingon nga nagapasang-
pot og kalooy-sa-kaugalingon.  Si Kristo “miporma diha 
kanimo [imong panghunahuna]” (Mga Taga-Galacia 
4:19b) nagakahulugan nga Siya nagauna diha sa tanan 
nimong mga konsiderasyon. Imbis nga nagsupak sa 
katawhan o mga sirkumstansiya uban sa usa ka martir 
nga kahilig o nagsugyot og kalooy gikan niadtong pali-
bot kanimo, gamita ang doktrina nga ikaw nakatipig.  
Ang imong kalag morelaks ubus sa kabug-at ug ang 
imong personal nga kasigurohan sa dadangatan mopa-
dasig sa kompiyansa ug kaisog.

Sa dihang ang doktrina sa Bibliya nahimo nga imong 
una nga prayoridad, ikaw sa katapusan moabut sa 
espirituhanong pagsalig-sa-kaugalingon, personal nga 
gugma para sa Dios, ang kalipay sa Dios, ug okupasyon 
uban ni Kristo. Ang Apostol Pablo nagahulagway niining 
kinatas-an sa espirituhanong kinabuhi.

Kay ang gugma ni Kristo nagakontrol [naga-
dasig] kanato.  (2 Mga Taga-Corinto 5:14a)
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Nadasig pinaagi sa persona ni Jesu-Kristo kinsa 
nagapuyo diha kanimo (Juan 14:20; 17:22-23, 26; Mga 
Taga-Colosas 1:27), imbis sa kahadlok nga sa dimo-
lunga nagapugus-pagsulud diha sa imong adlaw-adlaw 
nga kinabuhi, ikaw makakita sa panalangin, pagdasig, 
ug kalig-on gikan sa imbentaryo sa doktrina diha sa 
imong kalag. Ang kalooy-sa-kaugalingon nagapukaw 
lamang sa kaluya ug pagpawalag-kadasig. Sa dihang 
ang katalagman nagahasmag, ikaw kinahanglang dili 
mangita og kahupayan gikan sa kasamok pinaagi sa 
pagpakilimos sa imong kalooy-sa-kaugalingon; hinoon 
ikaw kinahanglang magpadayag sa kamalinawon ni 
Jesu-Kristo uban kang kinsa ikaw sa permanenteng 
hiniusa.  Ayha na ikaw makasinati og kadaugan ibabaw 
sa kahadlok.

ESPIRITUHANONG LOHISTIKA PARA SA 
KRISTOHANONG SUNDALO

Ang Dios perpekto, ang Iyang plano perpekto.55 Apan kita, 
ang mga tigdawat sa Iyang plano, maoy diperpekto.  Ang 
sala nagaguba sa atong kalag, nagpukan sa pagtuman niini 
nga plano.  Ang sala dili gayud kabahin sa katuyoan sa Dios 
para sa atong kinabuhi. Tungud kay ang karnal nga mga 
Kristohanon dili makatuman sa perpektong plano sa Dios, 
ang Dios sa maloloy-on nagasangkap sa pulos ang gahum ug 
ang paagi para sa paglupig sa mga sala sa emosyonalismo 
ug pagkaarogante, tanang tawhanong mga kahuyang nga 
magsumpaki sa protokol nga plano.  Sa dihang ang magtotoo 

55. Ang protokol nga plano sa Dios para sa Simbahan mao ang waykaparehas nga 
human-sa-kaluwasan nga espirituhanong kinabuhi nga gidesinyo para sa matag 
magtotoo diha sa Kapanahonan sa Simbahan.  Tan-awa sa Thieme, Ang Divine nga 
Laraw sa Kasaysayan, 145-50. 
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sa makanunayong nagagamit sa tulo ka espirituhanong mga 
kahanas—ang pagpuno sa Balaang Espiritu, paghibalo sa 
doktrina sa Bibliya pinaagi sa Operasyon Z, ug pagpakatag sa 
napulo ka pangsulbad-sa-problema nga kahimanan—bisan 
unsang sala ang mahimong mapildi sa dili pa kini makahunong 
sa panghunahuna, mga desisyon, ug mga aksiyon.

Kay ang Dios wala mihatag kanato og usa ka 
espiritu sa pagkamahadlukon [kahadlok], apan sa 
gahum [pagpuno sa Espiritu] ug gugma [ligdong-
nga-gugma] ug disiplina [maayong hunahuna o 
pagkasinati sa doktrina].  (2 Timoteo 1:7)      

    
Ang espirituhanong kinabuhi sa hamtong nga magtotoo 

maoy sa suud nagsalig diha sa ligdong-nga-gugma.56 Tulo 
sa napulo ka pangsulbad-sa-problema nga kahimanan maoy 
gikategoriya ubus sa ligdong-nga-gugma—personal nga 
gugma para sa Dios nga Amahan, dipersonal nga gugma 
para sa tanang katawhan, ug okupasyon uban sa persona 
ni Kristo.  Sa dihang ang ligdong-nga-gugma nagapuno 
sa kalag ang kahadlok dili makagamut.  Uban sa kahadlok 
nga gilangkat gikan sa kalag ang espirituhanong kinabuhi 
nagauswag ug pulos kaisog ug sentido komon ang mahimong 
paagi sa pagpuyo sa magtotoo.

Walay kahadlok diha sa gugma; apan ang per-
pektong gugma [ligdong-nga-gugma] nagapaha-
wa sa kahadlok.  (1 Juan 4:18a)

Ang pangutana tingali mapangutana, “Ako ba magkom-
promiso sa akong espirituhanong kinabuhi ug maghugaw 
sa ligdong-nga-gugma kon ako magpatay sa mga kaaway 

56. Thieme, Christian Integrity (2002), 29-35, 121-50.
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sa akong nasod diha sa gerra?”  Sa wayduhaduha dili!  Ang 
espirituhanong kinabuhi nakompromiso lamang pinaagi sa 
sala ug pagkapakyas sa pagrebound, dili gayud pinaagi sa 
paghimo sa katungdanan sa tawo diha sa kombate.  Sa di-
hang ikaw magdumili sa pagtugot sa kahadlok sa paghari sa 
imong kalag, ang ligdong-nga-gugma nagapabiling wamaun-
sa. Ang pagbuhat sa imong katungdanan diha sa kombate 
wala nagaapekto sa imong espirituhanong kinabuhi kutub sa 
ikaw magpabilin sa pagpuno sa Balaang Espiritu pinaagi sa 
rebound ug pag-aplay sa pangsulbad-sa-problema nga kahi-
manan ngadto sa imong kasinatian sa kombate.  Sa dihang 
ikaw anaa sa plano sa Dios, Siya nagabuhat sa tanang mga 
butang nga naghiusa para sa imong kaayohan—bisan pa 
diha sa kombate.

Ang unang prayoridad sa Kristohanong sundalo mao ang 
espirituhanong kalig-on. Kini nga espirituhanong kalagsik, 
nga nagapauswag og kaisog sa gerra, nagagikan sa pagtoo 
sa doktrina sa Bibliya ug pag-aplay sa napulo ka pangsulbad-
sa-problema nga kahimanan. Ang nagpiang nga mga 
pakabana para sa personal nga kasigurohan ug kalungtaran 
diha sa gerra sa hinayhinay maglurang. Isip usa ka magtotoo, 
ang imong kasigurohan sa hingpit anaa sa mga kamut sa 
Ginoo (Mga Salmo 4:8). Ikaw dili mapatangtang gikan niini 
nga kalibutan hangtod sa divine nga gitudlo nga panahon.  
Ang imong bugtong pakabana mao ang paghimaya sa Dios 
pinaagi sa pagtuman sa Iyang protokol nga plano diha sa 
imong kinabuhi ug diha sa imong kamatayon.

Unsaon man nimo pagtuman ang protokol nga plano sa 
Dios?  Una, ikaw kinahanglang magpabilin sa espirituwalidad 
pinaagi sa rebound ug sa pagpuno sa Balaang Espiritu.  
Tungud kay ikaw nakasalig ni Jesu-Kristo para sa labing-
dako nga pagsangkap—kaluwasan—ikaw karon makasalig 
Kaniya para sa minos pa nga pagsangkap—imong adlaw-
adlaw nga mga kinahanglanon.  Pinaagi sa pag-angkon sa 
mga saad uban sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay 
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ikaw magpasinati sa grasya.  Unya, samtang ang doktrina sa 
Bibliya mahimong ang numero uno nga prayoridad diha sa 
imong kinabuhi, kini usab mahimo nga imong tibuuk suporta 
nga sistema.  Sa dihang ikaw magtubo sa espirituhanon, 
ikaw mag-angkon sa kamapaubsanon, usa ka personal nga 
kasigurohan sa dadangatan, ug personal nga gugma para sa 
Dios nga Amahan.  Uban sa espirituhanong pagkahamtong 
ikaw mag-angkon og absolutong kompiyansa diha sa Ginoo, 
magsugod sa pagpakita og kaligdong ngadto sa katawhan 
uban sa dipersonal nga gugma, ug kaisog ngadto sa mga 
sirkumstansiya.  Ang kalipay sa Dios nagapuyo diha sa 
imong kalag sa pagwagtang sa tensiyon ug paglahutay sa 
suludnong kalinaw.  Sa katapusan, sa dihang ikaw maoy 
naokupar uban ni Kristo pinaagi sa paghunahuna sa Iyang 
hunahuna, ikaw magpakita og integridad diha sa matag 
sitwasyon.  Espirituhanong hamtong ikaw maoy kabahin 
sa mahinungdanong-kahimtang—ang dimakita nga bayani 
kinsa nagahimaya sa Dios ug nagatabang sa pagpatunhay 
sa atong sinaligang nasod.

KADAUGAN SA KRISTOHANONG SUNDALO

Ang usa ka sundalo nga nag-atubang sa mga pangina-
hanglan sa sundalonhong kinabuhi sa kadaghanan naga-
pangutana sa iyang-kaugalingon sa duha ka mga pangutana:

1. Ako ba makahimo sa pagdala sa mga kabug-at sa 
sundalonhong kinabuhi diha sa panahon-sa-kalinaw o 
ang tensiyon sa kombate?

2. Ako ba mapatay diha sa gerra?

Sa dihang ang usa ka magtotoo nagapangutana sa iyang-
kaugalingon niini nga mga pangutana, ang kritikal nga 
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kapasikaran nga nagpasangpot sa iyang tubag mao ang 
kahimtang sa iyang esprituhanong kinabuhi.

Sumala sa akong matinguhaon nga pagpaabot 
ug paglaum [kompiyansa], nga ako dili mabutang 
ngadto sa kaulawan diha sa bisan unsang butang, 
apan nga uban sa tanang pagkawaykahadlok, 
si Kristo bisan pa karon, ingon sa kanunay, 
mahimong mabayaw diha sa akong lawas, bisan 
kon pinaagi sa kinabuhi o pinaagi sa kamatayon.  
Kay para kanako, sa pagpuyo mao si Kristo, ug 
sa pagkamatay maoy ganansiya [kapuslanan].  
(Mga Taga-Filipos 1:20-21)   

        
Si Apostol Pablo nagapahayag og espirituhanong kalig-

on samtang siya nagapalandong sa iyang kinabuhi ug 
masangputong kamatayon.  Siya nagatan-aw sa pagkabuhi 
ug pagkamatay mahitungud sa iyang giambit nga dadangatan 
ug personal nga relasyon uban ni Jesu-Kristo.  Kon ikaw 
adunay espirituhanong kalig-on gikan sa usa ka maabtikon 
nga espirituhanong kinabuhi, ikaw, usab, makatubag sa 
tanang mga pangutana sa pagkabuhi ug pagkamatay uban 
niining susama nga kasigurohan.  Ang napulo ka pangsulbad-
sa-problema nga kahimanan modala og kadaugan diha sa 
imong kinabuhi ug pagdaog ug dignidad ngadto sa imong 
kamatayon.

Kadaugan diha sa Kinabuhi

Ang espirituhanong kinabuhi nagasugod diha sa takna 
sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang ug nagapadayon 
ngadto sa punto sa pisiko nga kamatayon.  Una pa kaayo sa 
takna sa pagtoo, sa eternidad nga milabay ang omniscient 
nga Dios midekrito og usa ka plano para sa matag magtotoo.  
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Sa pagpuyo diha sa dugukan nianang personal nga plano, 
ang mga magtotoo kinahanglang maggamit sa ilang kabubut-
on sa pagpabilin sa fellowship uban sa Dios ug sa paghimo 
og maayong mga desisyon gikan sa divine nga panglantaw; 
karnalidad ug tawhanong panglantaw magtukmod sa 
magtotoo ngadto sa daotang mga desisyon nga magsamok 
gikan sa plano sa Dios.

Ang kalag sa matag magtotoo maoy usa ka natad-sa-pang-
gubatan. Usa ka sulud nga espirituhanong away nagaulbo: 
waypuas nga tentasyon gikan sa kinaiyang makasasala sa 
paghimo og daotang mga desisyon gikan sa usa ka posisyon 
sa kahuyang batok sa pagpuno sa Balaang Espiritu kinsa 
nagapagahum sa maayong mga desisyon gikan sa kalig-
on sa epignosis nga doktrina. Ang negatibong kabubut-on 
nagaresulta diha sa kontrol sa kinaiyang makasasala ug 
pagkawala sa espirituhanong buylo. Samtang ang karnalidad 
nagapadayon, ang magtotoo mahimong masabud diha sa 
rebersiyonismo nag-unlod ngadto sa moral o dimoral nga 
pagkaut-ut. Ang rebersiyonistang mga Kristohanon mahi-
mong dimapinig gikan sa ilang waypagtoo nga mga ka-
tugbang. Apan pinaagi sa positibong kabubut-on, ang Dios 
nga Balaang Espiritu nagakontrol sa kalag, ang doktrina sa 
Bibliya nagatuhup sa panghunahuna pinaagi sa Operasyon 
Z, ug ang magtotoo nagauswag ngadto sa hingkod nga 
espirituhanong kinabuhi mamahimong usa ka mananaog 
diha sa Kristohanong kinabuhi.

Sa dihang ikaw magmetabolisar sa doktrina sa Bibliya, 
ikaw magsunud sa paninugdan nga gipahimutang sa Ginoo 
Mismo atol sa Iyang kalibutanon nga ministeryo.  Pinaagi sa 
espirituhanong kinabuhi, ikaw, usab, makapakatag sa Iyang 
pangsulbad-sa-problema nga kahimanan plas mahimong 
maokupar uban ni Kristo.  Unsaon man nimo pagdala sa 
tensiyon sa gerra ug sa kabug-at sa sundalonhong kinabuhi?  
Ang tubag anaa sa imong kabubut-on.  Ang mga desisyon 
nga ikaw maghimo magdiktar sa kinabuhi nga ikaw magdala.
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PAGPUYO TALIWALA SA KOMBATE

Ako molungtad ba sa sundalonhong serbisyo?  Ang Dios 
ba adunay usa ka plano para kanako gawas sa panggubatan?  
Ang Job 5:19-26 nagahulagway sa tubag sa hamtong nga 
magtotoo niini nga mga pangutana: Itugyan ang tubag diha 
sa mga kamut sa Ginoo.  

Si Job anaa sa panghingutas.  Siya nawad-an sa iyang 
mga anak ug sa tanan niyang mga panag-iya.  Masulub-on ug 
naminghoy siya naghulat nga mamatay.  Bisan pa og si Job 
sa gihapon anaa sa plano sa Dios, si Elipaz, usa ka maayog-
katuyoan apan nasalaag nga higala, sa sayup midahum 
nga si Job nakasala batok sa Dios ug maoy ubus sa divine 
nga disiplina.  Samtang ang mini nga panan-aw ni Elipaz sa 
tinubdan sa pag-antos ni Job mipahimo sa dugang pagsulay 
para ni Job, si Elipaz sa tukma nagapahayag sa pagkasiguro 
nga ang Dios mosulbad sa problema.

“Gikan sa unum ka mga kasamok Siya mopa-
lingkawas kanimo, 

Bisan pa diha sa pito ang daotan dili mohikap 
kanimo.”  (Job 5:19) 

    
Tungud kay ang Dios nagapalibut sa magtoo uban sa 

usa ka “paril sa kalayo” (Zechariah 2:5; 1 Pedro 1:5a), kita 
gipanalipdan gikan sa daotan.  Ang Dios sa wayhunong 
nagabalhin sa daotan nga nagaasdang kanato alang sa atong 
benepisyo (Mga Taga-Roma 8:28).  Kutub nga kita buhi pa, 
ang Dios nagapanalipod ug nagapanagang kanato aron nga 
kita makatuman sa Iyang plano.

“Tungud kay siya [ang magtotoo] nahigugma 
Kanako [Jesu-Kristo], busa Ako mopaling-
kawas kaniya; 

Ako mopahimutang kaniya sa siguro didto sa 
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taas, tungud kay siya nakahibalo sa Akong 
ngalan.  

Siya motawag diha Kanako, ug Ako motubag 
kaniya; 

Ako uban kaniya diha sa kasamok; 
Ako moluwas kaniya, ug mopasidungog kaniya.” 

(Mga Salmo 91:14-15) 

Unsa ka matahum nga mensahe para sa Kristohanong 
sundalo nga anaa sa dalan sa kadaot o para sa bisan kinsa 
kanato nga nag-atubang og kalisud.  Kon atol sa pito ka 
labing-dako nga mga kabug-at sa kinabuhi walay daotan ang 
makapildi sa magtotoo nga anaa sa plano sa Dios, unsa ka 
labi pang dako nga Siya moluwas kanato gikan sa adlaw-
adlaw nga mga kabug-at!

Upat niini nga mga kabug-at maoy gihisgotan diha sa sunud 
nga duha ka mga bersikulo; tulo ang nagpabiling wahinganli.  
Ang upat ka gipadayag nga mga katalagman mao ang kanihit-
sa-pagkaon, gubat, sosyal nga katalagman, ug kamatayon. 
Ang tulo ka wahiilhi nga mga kabug-at maoy mausab-
usabon nga mga butang nga anaa diha sa kinabuhi sa matag 
magtotoo.  Sila mahimong kaugalingong-gimugna nga kagul-
anan ubus sa balaod sa kinabubut-ong responsibilidad, divine 
nga disiplina para sa wamasugid nga sala og nagresulta diha 
sa masilutong aksiyon gikan sa Kinatas-ang Hukmanan sa 
Langit, o, diha sa kaso sa hamtong nga magtotoo, pag-antos 
para sa panalangin sa pagpatulin sa espirituhanong pagtubo.57 
Tungud kay kini nga yugto nagapasidaan sa umaabot nga 
wamasayring mga kabug-at diha sa kinabuhi, sa dihang sila 
magpatim-aw ang doktrina mopaandam kanimo para kanila, 
maingon nga ang doktrina mipaandam ni Job (Job 1:20-22).

57. Thieme, Christian Suffering (2002), 62-67.
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“Diha sa kanihit-sa-pagkaon Siya motubus [pa-
lingkawas] kanimo gikan sa kamatayon, 

Ug diha sa gubat gikan sa gahum sa espada.” 
(Job 5:20) 

Diha sa katuigan ni Job ang kanihit-sa-pagkaon maoy sa-
mag-kahulugan sa pagkunhod sa ekonomikanhong kalihu-
kan, depresyon, o katalagman. Ang Dios nagasaad sa pa-
gluwas sa Iyang katawhan gikan sa kakulang-sa-pagkaon 
ug pagkagutum.  Kining susama nga saad nga giaplay diha 
sa panahon ni Job usab nagaaplay ngadto sa mga magtotoo 
diha ni Jesu-Kristo karon.  Waysapayan unsa ka dako kaayo 
ang ekonomikanhong kalamidad, hangtod ang plano sa Dios 
para niana nga magtotoo maoy nakompleto siya molungtad 
sa kalisud.  Ang pagsabut sa plano sa Dios gikan sa doktrina 
sa Bibliya nagasugod sa pagtoo-pahulay nga pagbansayban-
say ug nagalangkub sa usa ka personal nga kasigurohan sa 
dadangatan—ang pagkasiguro sa usa ka kaugmaon diha sa 
panahon ug eternidad.

Ang ikaduhang katalagman nagapadayag sa desinyo sa 
Dios para sa Kristohanong sundalo.  Diha sa gerra o ubus sa 
kombate nga kabug-at ikaw mapanalipdan gikan “sa gahum 
sa espada.” Walay hinagiban sa gubat, walay sapayan unsa 
ka magun-ubon, ang makakuha sa imong kinabuhi kutub nga 
ang plano sa Dios nagatawag para kanimo sa pagpabilin sa 
kalibutan. “Ang gerra maoy sa Ginoo” (1 Samuel 17:47b).   

“Ikaw pagatagoan gikan sa latigo sa dila [sosyal 
nga katalagman], 

Dili ikaw mahadlok sa kapintas [kamatayon] sa 
dihang kini nagaabut.”  (Job 5:21) 

   
Sa dihang ikaw ang biktima sa pakaulaw sa tawo—

pakaulaw, tabitabi, pagdaot-sa-dungog, paghukum—ang 
sosyal nga katalagman makakab-ot og hilabihan-kadako nga 
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mga katimbangan.  Ang mga sala sa dila maoy makaguba, 
apan ang Ginoo mopanalipod kanimo gikan sa malisyosong 
panamastamas.  Siya mopalig-on ug motubus kanimo 
batok sa labing daotan sa binaba nga mga ataki (Isaiah 
54:17; Mga Taga-Roma 14:4).  Ang Ginoo nagahukum 
uban sa hilabihang disiplina niadtong kinsa maghukum ug 
magpanamastamas (Mateo 7:1-2; Mga Taga-Roma 2:1).  Ang 
Dios usab nagapanalipod gikan sa ikaupat nga kalisud, aron 
nga sa dihang ang kapintas ug kamatayon maghulga, ikaw 
dili kinahanglang mahadlok.  Ikaw dili mahimong matangtang 
gikan niini nga kanabuhi gawas pa sa labawng-kamandoan 
nga desisyon sa usa ka maalam ug mahigugmaon nga Dios.

Diha sa sunud nga parapo, Job 5:22-26, ang kapintas ug 
kamatayon maoy gihisgotan diha sa pipila ka detalye.

“Ikaw mokatawa diha sa kapintas [kamatayon] 
ug kanihit-sa-pagkaon [ekonomikanhong ka-
talagman].” (Job 5:22a)

Sa pagbaton og usa ka katistis, sa pagbaton og usa ka kalmang 
panghunahuna ubus sa makahahadlok nga mga kabug-
at sa kinabuhi, aron makahimo sa pagtubag sa hilabihang 
katalagman pinaagi sa paggamit sa napulo ka pangsulbad-
sa-problema nga kahimanan—kini maoy gipasabut sa 
“ikaw mokatawa diha sa kapintas ug kanihit-sa-pagkaon.” 
Ang pagkatawa nagasugyot og sulud nga pagkatagbaw ug 
kadaitan taliwala sa dimabangbang nga katalagman.  Ang 
magtotoo nga may kamalinawon ug usa ka katistis migumikan 
sa pag-ambit sa kalipay sa Dios nagalambo ubus sa mga 
kabug-at sa kinabuhi.

“Dili ikaw mahadlok sa ihalas nga mga mangtas 
nga mga mananap.” (Job 5:22b)

Sa karaang kalibutan ang ihalas nga mga mangtas nga 
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mga mananap sagad miataki sa madutlan ug waykatahap 
nga mga tawo kinsa nangamatay gikan sa ilang mga kadaot.  
Busa, diha niini nga konteksto ang “ihalas nga mangtas nga 
mananap” maoy usa ka kaamgiran para sa kalit, mapintas 
nga katalagman.  Sa dihang nag-atubang og mabangis nga 
mga kondisyon, ang kaisog gikan sa doktrina sa Bibliya 
nagaresulta diha sa usa ka taras nga andam para sa bisan-
unsa, apan kalma.  Ang magtotoo nakahibalo nga ang tanang 
‘ihalas nga mangtas nga mga mananap’ niini nga kalibutan 
dili makahulga o makadaot kaniya.  Siya dili mahadlok sa 
kaduul sa pag-alsa ug pagguba.  Siya kalma, siguro diha sa 
iyang pagsalig sa divine nga pag-amping.

“Kay ikaw anaa diha sa liga [panag-abin] uban 
sa mga bato sa patag; 

Ug ang mangtas nga mga mananap sa patag 
magmalinawon uban kanimo.” (Job 5:23) 

Sa katapusan si Eliphaz nagapasiguro sa divine nga 
pagpanalipod gikan sa mga bato nga maoy gigamit isip 
galamiton sa gubat para sa usa ka karaang hinagiban—ang 
tirador.  Karon kanang tanan nga hinagiban sa kasundalohan 
nagalakip sa mga bala sa riple, artilyeriyang mga rawon, 
mga misel, o ubang makamatay nga mga igpasuput.  Ikaw 
naabin uban sa galamiton sa gubat alang sa imong kagun-
uban.  Sa laing mga pulong, walay bala nga anaa imong 
ngalan niini kutub nga ang Ginoo adunay usa ka plano para 
sa imong kinabuhi.  Ikaw mahimong malinawon diha sa usa 
ka mabatukon nga kakahimtangan tungud kay ang Ginoo 
migahin sa imong takna para sa pagkamatay ug walay 
magun-ubong himan ang makatangtang kanimo gikan niini 
nga kalibutan hangtod niana nga panahon.  Sa dihang ang 
Iyang plano para kanimo maoy nakompleto, ang pagkamatay 
maoy kapuslanan.

Ang Job 5:24 nagapadayon sa konklusyon nagsulti sa 
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atong panghunahuna ug pisiko nga kaayohan bisan pa sa 
pito ka mga katalagman sa kinabuhi.

“Ug ikaw makahibalo nga ang imong tolda maoy 
siguro, 

Kay ikaw mobisita sa imong pinuy-anan ug walay 
kahadlok sa pagkawala.” (Job 5:24)

Samtang si Job milingkod diha sa yuta sulud sa pito ka mga 
adlaw ug pito ka mga gabii (Job 2:13) gibuntog sa katalagman 
nga walay nahibilin apan ang iyang integridad, unsa ka baligho 
nga si Eliphaz mohisgot sa “tolda” ni Job ingon nga “siguro.” 
Gikan sa tawhanong panglantaw wala diha sa kinabuhi ni 
Job mao rag siguro.  Apan si Job adunay seguridad.  Kon 
walay pagtugot sa Dios, walay makadaot ni Job o sa iyang 
kabtangan, makatangtang kaniya gikan niini nga kalibutan 
(Job 2:6), o makatay-og sa mga pundasyon sa iyang kalmang 
panghunahuna.  Sa ingon usab, ang imong kadaitan ug 
kinabuhi magpabiling siguro bisan pa kon nagharong og usa 
ka ulan sa buto sa mga pusil o usa ka pusutpusut sa mga 
luthang sa igpabutong makusog nga mga bala.  Sa dihang 
ang panahon nagaabut para kanimo sa pagkawala diha gikan 
sa lawas ug pag-atbangay uban sa Ginoo—usa ka lugar sa 
wala nay kaguul, wala nay kasakit, wala nay kamatayon, ikaw 
moabut didto sa langit, usa ka pinuy-anan nga malungtaron, 
perpektong kalipay, sa paghulat sa pagkabanhaw (2 Mga 
Taga-Corinto 5:8; Pinadayag 21:4).

“Ikaw makahibalo usab nga ang imong mga 
kaliwat modaghan, 

Ug ang imong liwat sama sa sagbot sa kalibutan.”  
(Job 5:25) 

Ang prinsipyo nga gilugit diha niini nga bersikulo 
nagamatuud nga ang kinabuhi kinahanglang magpadayon.  
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Bisan pa kon ikaw mamatay diha sa kombate, ang plano sa 
Dios para sa mga kinabuhi niadtong nahibilin ug ang Iyang 
plano para sa pag-abante sa kasaysayan dili mahunong.  
Ikaw kinahanglang makahibalo nga ang personal nga 
panalangin mopadayon nga itugyan ngadto sa tanan nimong 
mga gimahal.  

Sa una ang Job 5:25 nagapakita sa pagkahulugan nga 
ikaw makabaton og daghang mga anak kinsa mopadaghan 
sa masanayon, apan ang kasangkaran halos labi pang 
halapad—tanan nga tawhanong kinabuhi mopadayon.  Ang 
Dios nagagarantiya sa kalungtaran sa tawhanong kaliwat 
bisan pa sa kahilig sa katawhan para sa paggun-ob-sa-
kaugalingon.  Isip usa ka ekstensiyon sa una-sa-kasaysayan 
nga anghelanong away, ang tawhanong kronika mopadayon 
hangtod ang hukum-sa-silot ni Satanas matuman didto sa 
katapusan sa Milenyo (Pinadayag 20:10; cf., 2 Pedro 3:7, 
10).  Tungud kay ang Milenyo umaabot pa, ang kagun-uban 
sa katawhan pinaagi sa nukliyar nga kalaglagan, sa kalikupan 
nga katalagman, o bisan unsang lain nga tibuuk-kalibutang 
katalagman dili lamang puro tumotumo apan sa tawhanon 
imposible.  Bugtong si Ginoong Jesu-Kristo sa Iyang-
kaugalingon didto sa katapusan sa Milenyo ang moguba sa 
pagkakaron nga uniberso ug mobuhat sa “usa ka bag-ong 
langit ug usa ka bag-ong kalibutan.” Didto ang tanang mga 
magtotoo mopuyo para sa tibuuk eternidad (2 Pedro 3:10-13; 
Pinadayag 21:1).

Ikaw moabut ngadto sa imong lubnganan diha 
sa hingpit nga kalagsik, 

Sama sa paghapnig sa lugas diha sa iyang 
panahon.  (Job 5:26)

Kini nga bersikulo mao ang epilogo sa diskurso ni 
Eliphaz nga gipahinungud niadtong anaa sa uniporme kinsa 
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makaatubang sa kamatayon diha sa kombate.  Ang sa 
panguma nga kaamgiran sa “paghapnig sa lugas diha sa 
iyang panahon” nagapadayag sa usa ka husto ug usa ka 
sayup nga panahon para sa ani.  Usa ka eksperto lamang 
ang makatino sa hustong panahon.  Diha sa tanang mga 
hitabo sa kinabuhi ug kamatayon ang panimpo maoy kritikal 
ug Dios mao ang eksperto.

Ang “panahon” para sa imong kamatayon dili matino 
pinaagi sa imong edad o tawhanong kabubut-on apan 
pinaagi sa kinalabwang-kamandoan, gugma, ug kaalam sa 
Dios.  “Paghapnig sa lugas” maoy sosama sa imong kalag 
ug espiritu nga nagbiya gikan niini nga lawas sa pagkadunut 
diha sa pisiko nga kamatayon ug nagbalhin ngadto sa langit.  
Tungud kay ang Dios nagahapnig sa lugas diha sa hustong 
panahon, ang imong kamatayon maoy kadaugan sa Dios; 
bisan kon anaa sa usa ka natad-sa-panggubatan o anaa sa 
higdaanan, bisan kon sa kabatan-onan o sa katigulangon, 
ang kamatayon kanunay maoy tawag sa Dios.

Kadaugan labaw sa Kamatayon

Ikaw ba mamatay diha sa kombate?  Tungud kay ang 
kamatayon maoy anaa sa mga kamut sa Dios, ikaw makapapha 
niini gikan sa imong listahan sa mga kabalaka.  Dili ang 
hulga sa kapintas ni bisan unsang porma sa makapatay nga 
hinagiban ang makatangtang kanimo gikan niini nga kinabuhi 
hangtod ang Ginoo sa ingon niini nagatugot.  Ang imong 
pagkamatay sa hugut maoy desisyon sa Dios.  Ikaw walay 
kontrol mahitungud sa oras, sa paagi, o sa lugar sa kamatayon.  
Kamatayon mao ang labawng-kamandoan nga desisyon sa 
dimalalis nga kaalam sa Dios, waysayup nga integridad, ug 
dimopakyas nga gugma para kanimo isip usa ka myembro 
sa harianong pamilya ni Kristo.  Ang perpektong hustisya ug 
pagkamatarong sa Dios maggarantiya nga Siya sa absolutong 
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makiangayon diha sa Iyang desisyon mahitungud sa imong 
kamatayon.  Ikaw dili gayud kinahanglan sa pagpangutana sa 
Iyang kaalam mahatungud sa imong pagbiya o sa pagkawala 
sa usa ka gimahal.  Samtang ang kabubut-on maoy usa ka 
nagtinong kapasikaran sa unsang paagiha ikaw magpuyo, 
ang kinalabwang-kamandoan sa Dios mao ang nagtinong 
kapasikaran kon kanus-a ikaw mamatay.  Unsa ka maayo ikaw 
mamatay sa dihang ang panahon nagaabut para sa Ginoo sa 
pagpapauli kanimo nagaagad diha sa imong espirituhanong 
kinabuhi.

Tungud kay ang kamatayon maoy usa ka ekspresyon 
sa pagbuut sa Dios ug Siya nagatinguha lamang sa labing-
maayo para sa magtotoo, ang pagkamatay maoy ganansiya 
[kapuslanan].  Ngano?  Tungud kay ang matag magtotoo 
nagaganansiya sa waykinutuban labi pa sa eternidad kay 
sa labing-adunahan, labing gamhanan, labing hinatagag-
katungud nga tawo kinsa sukad nabuhi.

Daghang mga yugto diha sa Pulong sa Dios ang 
magtudlo sa magtotoo nga dili mahadlok sa kamatayon.  Ang 
kamatayon para sa magtotoo maoy padulong sa pagkatulog, 
ug kinsay mahadlok sa pagkatulog?  Ang kamatayon maoy 
padulong mouli, ug kinsay mahadlok sa pagpauli?  Ang 
kamatayon maoy pag-abut atbangay uban sa Ginoo, ug 
kinsay mahadlok nga mag-atbangay uban sa Ginoo?  Ang 
kamatayon maoy kadaugan sa Dios.  Bisan kon ikaw karnal 
o espirituhanon, usa ka mananaog o napildi nga magtotoo, 
diha sa espirituhanong pagkahamtong o Kristohanong kaut-
utan, ang imong kamatayon mahimo sa kanunay nga Iyang 
pagdaog.

“O KAMATAYON, ASA ANG IMONG KADAUGAN?  O 
KAMATAYON, ASA ANG IMONG KALALA?”. . . Apan 
salamat sa Dios, kinsa nagahatag kanato sa 
kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-
Kristo.” (1 Mga Taga-Corinto 15:55, 57)     
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Bililhon diha sa panan-aw sa GINOO 
Mao ang kamatayon sa Iyang matinoohong mga 

tawo [mga magtotoo].  (Mga Salmo 116:15) 

“Ang GINOO mihatag [kinabuhi] ug ang GINOO 
mikuha [kamatayon].  

Dayegon ang ngalan sa GINOO.”  (Job 1:21b)

Unum ka mga prinsipyo ang magtingub sa konsepto sa 
kadaugan labaw sa kamatayon.

1. Tungud kay ang kamatayon sa magtotoo sa hugut 
maoy desisyon sa Dios, ang pagbuut sa Ginoo para 
kanato sa kanunay nagasagup og kadaugan.

2. Ang divine nga desisyon mahitungud sa kamatayon 
sa magtotoo nagalakip sa oras, sa paagi, sa lugar 
sa kamatayon. Tungud niini, walay makatangtang sa 
magtotoo gikan niini nga kinabuhi gawas sa Dios.

3. Tungud kay ang Dios perpekto, ang Iyang panimpo 
perpekto diha sa tanang mga hitabo sa kinabuhi ug 
kamatayon para sa magtotoo.  Walay magtotoo diha 
sa plano sa Dios ang mamatay sa ahat.

4. Kamatayon mao ang maalam ug maloloy-ong pagpili 
sa Dios ug maoy kanunay anaa sa labing-maayo nga 
kaayohan sa magtotoo.  Tungud niini, walay usa kanato 
ang adunay katungud sa pagpangutana sa perpektong 
kaalam sa Dios.

5. Walay mga sirkumstansiya, dili bisan pa ang gubat, ang 
makatangtang sa magtotoo gikan niini nga kalibutan 
nga walay divine nga pagtugot.  Ang magtotoo sa 
kanunay ubus sa pagpanalipod sa Dios. 

6. Diha sa kamatayon kita maoy wadiha gikan sa lawas 
ug atbangay uban sa Ginoo.  Kita anaa sa usa ka lugar 
sa perpektong kalipay.
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“Ug Siya mopahid sa matag luha gikan sa 
ilang mga mata; ug wala nay bisan unsa nga 
kamatayon; ug wala nay bisan unsa nga 
pagbangutan, o paghilak, o kasakit;  ang unang 
mga butang [ang mortal o buhi nga bahin] 
milabay na.” (Pinadayag 21:4)

Kadaugan labaw sa Kaguul

Apan kami dili buut nga kamo wamahibalo, kaig-
soonan, mahitungud adtong kinsa maoy natulog, 
nga kamo unta dili maguul, sama sa uban kinsa 
walay paglaum.  (1 Mga Taga-Tesalonica 4:13) 

“Kaigsoonan . . . kinsa maoy natulog” maoy usa ka kaam-
giran para sa Kristohanong kamatayon ug nagapahinumdum 
sa tanang mga magtotoo sa ilang pagkamatay. Lahi kay 
sa Pagsakgaw nga henerasyon kitang tanan makasinati 
og pisiko nga kamatayon. Diha ni Kristo kita dili mawad-an 
og paglaum ngadto sa atong mga kapildihan sama sa mga 
dimagtotoo kinsa walay paglaum.  Ang atong paglaum diha ni 
Ginoong Jesu-Kristo mao ang kompiyansa nga kitang tanan 
pagabanhawon diha nianang nagkaduul nga adlaw sa Iyang 
pagbalik. Kay ang Ginoo Mismo miingon didto sa usa ka 
daplin sa lubnganan,

“Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi; siya 
kinsa nagatoo Kanako mabuhi bisan pa kon siya 
mamatay.” (Juan 11:25b)

Pag-agwanta sa kasub-anan ang mamahimong usa ka 
imperatibo sa Kristohanong kinabuhi tungud kay kita paga-
banhawon ug pagahiusahon-pag-usab uban sa atong mga 
gimahal didto sa langit. Ang atong waykatapusang kaugmaon 
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uban ni Ginoong Jesu-Kristo maoy siguro.  Apan, ang atong 
labing-duul nga kaugmaon makagunit og daghang mga bom-
ba—adunay matag posibilidad sa gubat, katalagman, kalit 
nga kamatayon.  Kita kinahanglang mangutana sa atong-kau-
galingon: Kita ba adunay mga kahinguhaan sa pagdala sa 
kasub-anan nga may grasya ug kaugdang, sa pagtuman sa 
halangdon nga katuyoan hain kita gitawag sa Ginoo?

Kon ikaw mawad-an sa usa ka tawo diha sa pagserbisyo sa 
nasod, hinumdumi ang grasya sa Dios diha sa imong kasubo.  
Bisan pa ang mga handumanan sa minahal nga mibiya mag-
aghat sa kaguul ug kalumo, hinumdumi nga kadtong kinsa 
namatay diha ni Kristo karon maoy anaa sa usa ka lugar sa 
walay kaguul, mga luha, kasakit, o kamatayon—usa ka puy-
anan sa langit nga katingalahan kaayo nga ang paghulagway 
sa iyang himaya dili masabtan sa mortal nga tawo.  Uban 
ang kasigurohan nga ang imong nagtoo nga mga minahal sa 
siguro anaa sa mga kamut sa Ginoo diha sa waykatapusang 
kalipay ug perpektong pagkatagbaw, ikaw makaasdang 
ug makapadayon sa pagpuyo sa imong kinabuhi maingon 
nga alang sa Ginoo.  Hinumdumi kining importante nga 
mga prinsipyo samtang ikaw magbangutan niadtong ikaw 
maghigugma.

1. Ikaw dili makahunong sa normal nga pagpuyo tungud 
kay ang katawhan nga ikaw maghigugma namatay ug 
miadto sa langit.

2. Ikaw dili makabatok sa uban kinsa nagpahimulus sa 
kinabuhi sa dihang ikaw anaa sa usa ka kahimtang sa 
kaguul.

3. Ikaw dili makasukna nga ang imong mga higala o isigka 
mga Kristohanon mag-usab sa ilang mga kinabuhi sa 
pag-uban kanimo diha sa gipadayon nga pagbangutan 
ug kasub-anan.
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Bisan pa og ikaw sa emosyonal nalambigit diha sa kama-
tayon sa usa ka minahal ug ang imong kasub-anan naga-
padayon, ikaw kinahanglang makasabut sa usa ka prinsipyo: 
Ikaw kinahanglang dili magmansa sa handumanan sa ilang 
kamatayon pinaagi sa paghimo nga mahadlokon, masilagon, 
mapait, o mapahimaslon, ilabina batok sa uban kinsa wala 
makaambit diha sa imong kasakit ug kasub-anan. Bisan 
pa niana nga ang imong sakit sa kasingkasing maoy sa 
hilabihan nga personal ug ikaw mohinumdum sa dugay na 
human ang uban nahikalimot, ikaw kinahanglang magbuhi 
sa imong mga higala sa pagpadayon diha sa pagkabuhi.  
Pagkuha og kahayahay gikan sa doktrina sa Bibliya nga diha 
sa kamatayon ang imong minahal misulud ngadto sa gibayaw 
nga mga panalangin. Diha niini nga paagi ikaw motuman sa 
pagdasig sa Job 5:25 sa pagpadayon sa imong kinabuhi, dili 
diha sa usa ka tig-a nga paagi apan diha sa usa ka malumo 
nga paagi, nag-ila og unsay mahimo sa Dios para adtong 
kinsa mamatay.

Ikaw dili masilag sa katawa, ang kalipay sa uban kinsa wala 
diha taliwala sa kasakit sa kasingkasing.  Ikaw kinahanglang 
magpadayon sa pagkabuhi ug tugoti ang imong kasub-
anan nga mahimong usa ka pribadong butang tali kanimo 
ug sa Ginoo.  Ang imong pag-inusara ug kaguul nahisakup 
kanimo, ingon usab ang kahumut sa mga handumanan.  Ang 
kompiyansa nahisakup kanimo tungud kay ikaw nakakat-
on sa pag-aplay sa Pulong sa Dios pinaagi sa napulo ka 
pangsulbad-sa-problema nga kahimanan.  Ang kahayahay 
nahisakup kanimo sa pagkahibalo nga ang imong nagtoong 
mga minahal magpuyo didto sa langit.  Unsa ang wala 
nahisakup kanimo mao ang kasilag, kapaitan, ug pagdumut 
paingon niadtong kinsa mao rag walay pag-amuma.

Ang okupasyon uban ni Kristo nagapunting sa imong mga 
hunahuna diha sa Ginoo, dili diha sa imong pag-agulo—ikaw 
sa malumo makahinumdum niadtong kinsa nangamatay 
apan ikaw kinahanglang magpadayon.  Ikaw magpadayon 
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sa pagkabuhi, pagkat-on, ug pag-aplay sa doktrina sa Bibliya 
aron sa dihang ikaw magkab-ot sa okupasyon uban ni Kristo, 
ikaw makasinati og unsa ang imong mga minahal kinsa 
miuna na kanimo nakahibalo na: Pagkabuhi maoy Kristo, ug 
pagkamatay maoy kapuslanan.  

Diha sa akong kalag ako magdala og kaguul para sa mga 
minahal kinsa nangamatay—pamilya, mga higala, lainlaing 
mga kauban, talagsaong katawhan nga akong nailhan sa 
nangaging-panahon.  Tungud kay ako maoy sa Ikaduhang 
Gubat sa Kalibutan nga henerasyon, daghang suud nga 
mga higala gikan sa pagkabata ug gikan niadtong katuigan 
sa gubat maoy nangahanaw.  Ako magpasidungog kanila 
pinaagi sa akong kahumut sa mga handumanan sa among 
mga panahon nga naghiusa.  Ang akong kinabuhi wala 
nagaundang tungud kay sila wala na dinhi.  Ako dili makaluwat 
sa akong responsibilidad sa pagtoon ug pagtudlo sa Pulong 
sa Dios tungud kay ako magbaton og usa ka halawum nga 
kasubo para niadtong ako mihigugma.  Kini mahimo nga 
pagpasipala sa ilang handumanan sa pagsibog ngadto sa usa 
ka dugay nga kamingaw.  Ako dili makapahamtang sa maong 
kaguul diha sa uban pinaagi sa aroganteng pagpamugus nga 
sila mag-ambit sa akong kasub-anan.  Apan ako makasulti 
kaninyo giunsa nako pagdala ang akong kaugalingong kasub-
anan.

“F” PARA NI FREDDIE

Si Charles Frederick McIntosh maoy akong una nga 
Kristohanong higala human ako nahimong usa ka magtotoo 
ug usa sa labing-suud nga mga higala sa akong kinabuhi.  
Kami maoy dimabulag hangtod sa panahon nga ako miadto 
sa kolehiyo didto sa University of Arizona ug siya miadto sa 
UCLA.  Atol sa mga ting-init ako mibantay-sa-malumus didto sa 
Catalina Island ug siya mitrabaho sa duul busa kami magkita 
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sa usag usa sa sagunson nga higayon.  
Siya usa ka katingalahang magtotoo nga may espirituha-

nong gasa sa pastor-magtutudlo.  Ako wala gayud makadu-
ngog ni bisan kinsa nga magsangyaw sa mga Kasulatan sama 
sa usa ka kahibulongang paagi. Ang katawhan manglingkod 
ug maminaw nga may malipayong pagtagad samtang siya 
mihatag sa usa ka testimonyo o sa usa ka mensahe sa dok-
trina sa Bibliya. 

Sa dihang ang Pearl Harbor giataki ug ang United States 
misulud sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, ako usa na ka 
opisyal diha sa serbisyo sa dul-an usa ka tuig.  Si Freddie 
bag-ohay migraduwar sa UCLA ug mipadayon sa pag-apil sa 
Army Air Corps diin siya nahimong usa ka kadeteng nagtoon 
pagpalupad og ayroplano.  Human sa paggraduwar si “F” para 
sa Freddie gipadala ngadto sa European nga natad.  Sa wala 
pa ang paglawig sa langyaw siya mibisita sa punoang-buhatan 
diin ako nadestino sa pagpanamilit.  Usa sa katapusang mga 
butang nga ako miingon kaniya mao, “Freddie, ikaw mobalik 
uban ang usa ka kulbahinam nga talaan sa mga hulagway 
para sa imong ministeryo human sa gubat.”

Ako nahinumdum sa mga sulat nga si Freddie misulat, 
dili mahitungud sa iyang pagkabayani, bisan pa og siya 
gihatagan og timaan sa pasidungog kaayo, apan mahitungud 
niadtong kalalakihan uban kang kinsa siya misilbi.  Siya mao 
ang piloto sa usa ka B-17 nga may usa ka mga tripulante 
sa napulo. Siya mihangyo kanako sa pag-ampo para sa 
iyang mga tripulante nga mga myembro. Siya misulat sa 
matag panahon ang usa midawat ni Kristo isip Manluluwas. 
Sa akong hunahuna ang nabigador mao ang una, unya ang 
tigpamomba, unya ang tigmasinggan.  Ang iyang katapusang 
sulat miabut lamang una pa sa iyang ikabaynte-singko nga 
misyon nagkompirma nga ang matag tawo diha sa iyang mga 
tripulante sa kahanginan maoy usa ka magtotoo diha ni Jesu-
Kristo.
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Niadtong ikabaynte-singko nga misyon ngadto sa Berlin 
ang estribor nga mga makina naigo sa armas batok sa ayro-
plano ug nasunog.  Si Freddie sa manwal mipugong sa B-17 
diha sa posisyon aron ang iyang mga tripulante makapatihu-
log.  Sa dihang siya mihatag sa mando sa pag-ambak, ang 
nabigador nangutana, “Mouban ka ba kanamo?” Si Freddie 
mitubag, “Mouban kon mahimo nako.” Ang nabigador mao 
ang katapusan sa paggawas sa napiang nga tigbomba.  Sam-
tang ang iyang parakayda miabli, siya mihangad ug nakita 
ang sakyanan sa kahanginan nga gilamon sa mga kalayo.  
Usa ka hilabihang pagbuto ang migisi lahus sa lawas sa ayro-
plano ug si Freddie McIntosh miadto paingon sa eternidad.

Sa dihang ako nakadawat sa pulong sa kamatayon ni 
Freddie, ako napakugang ug nasubo-kaayo. Dili lamang siya 
maoy akong labing-maayo nga higala apan siya adunay ingon 
ka maanindot nga mga plano para sa usa ka human-sa-gubat 
nga ministeryo.  Apan ang Ginoo mikuha kaniya pauli.  Ako 
adunay pipila ka malisud nga mga panahon sa pag-atiman 
sa iyang kamatayon.  Daghang mga gabii, ilabina sa dihang 
ako anaa sa trabaho diha sa Air Force, ako mogawas sa 
pagtan-aw og diyutay nga mga ayroplano nga magsulud 
ug maghinumdum ni Fred.  Ako mohatag kaniya sa usa ka 
saludo ug unya mobiya.  Ang paghinumdum sa tinuud maoy 
subo para kanako.  Sa panahon, bisan pa, ako miabut sa 
pagsabut sa doktrina nga ako karon nagsangyaw kaninyo.

Pipila kaninyo diha sa haduul o halayo nga umaabot 
moatubang sa kamatayon sa usa ka tawo nga ikaw mag-isip 
nga hinigugma.  Ikaw karon adunay inpormasyon sa pagdala 
niina nga sitwasyon.  Ang uban maoy mag-agad kanimo.  
Walay puli para sa adlaw-adlaw nga pagsabut sa doktrina 
sa Bibliya diha sa paglupig og kasub-anan.  Pinaagi sa 
aplikasyon sa doktrina, ikaw mahimong malinawon sa dihang 
ang Ginoo nagakuha sa usa ka tawo pauli sa pag-uban Niya 
Mismo.
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PASIDUNGOG NGADTO SA 
HALANGDONG MANGGUGUBAT

Sama sa kaluwasan, ang kagawasan maoy usa ka gasa 
nga gipalit diha sa usa ka dako-kaayong kantidad.  Maisog 
nga mga sundalo magbayad lakip sa ilang mga kinabuhi 
didto sa mga natad-sa-panggubatan sa tibuuk kalibutan aron 
kita mahimong magpuyo diha sa kagawasan.  Usa ka labing 
makahihilap nga pagtahod sa ilang kaisog ug kahalangdon 
gilitok sa Heneral sa Tropa Douglas MacArthur didto sa Los 
Angeles, 26 Enero 1955, diha sa pahinungud nga seremonyas 
sa usa ka monumento nga gitukod ngadto sa iyang 
pasidungog.  Ang iyang mabutyagon nga paghulagway maoy 
usa ka angay nga pasidungog niadtong kinsa magsakripisyo 
sa ilang-kaugalingon diha sa altar sa atong nasod.

Ako naminaw nga may halawum nga emosyon 
niining solemne nga mga hitabo ug ang akong 
kasingkasing maoy puno kaayo para sa akong mga 
ngabil sa pagpahayag sa husto sa akong pasalamat ug 
pag-ila para sa talagsaong dungog nga kamo mihatag 
kanako.  Bisan pa niana, ako nakasabut sa hingpit nga 
kining handumanan gituyo sa paghandum sa usa ka 
hugna sa panahon imbis nga sa usa ka tawo; usa ka 
armadong kusog imbis nga iyang komandante; usa ka 
nasod imbis nga iyang sulugoon; usa ka mithi imbis nga 
usa ka personalidad.  Kini apan nagadugang sa akong 
garbo, nga ang akong ngalan maoy usa nga napili isip 
ang simbolo sa usa ka bayanihong panglimbasog ug 
kadaugan sa minilyon nga ubang wanganli.  Kini maoy 
ilang pagkabayani, ilang sakripisyo, ilang kalampusan, 
nga kamo mipasidungog karon diha sa dimahikalimtan 
kaayo nga paagi.  Ako, ug kining estatwa, ug kining 
parke mao apan ang piniling mga pahinumdum sa 
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ilang kaambong. Kadaghanan kanila maoy lungsu-
ranong mga sundalo, mga marinero ug mga piloto sa 
ayroplano—kalalakihan gikan sa umahan, gikan sa 
siyudad, gikan sa lawak-tunghaan, gikan sa kolehiyo 
nga kampus—kalalakihan nga dili masiboton ngadto 
sa propesyon sa armas, kalalakihan nga una sa tanan 
dili hanas diha sa arte sa paggun-ub—kalalakihan sa 
makapahingangha sama sa kalalakihan nga kamo 
makakita ug matagbo ug mahibalo sa matag adlaw 
sa inyong mga kinabuhi—apan kalalakihan nga ma-
dasigon, inspirado ug napahamili pinaagi sa usa ka 
labing-taas nga kawsa—ang depensa sa ilang nasod, 
sa ilang yutang natawhan, sa ilang mismo nga mga 
panimalay. Ang labing divine sa tanang tawhanong 
mga sentimento ug mga kahinayak migiya kanila—
ang espiritu ug maayong-buut sa pagsakripisyo.  Siya 
kinsa nagahagit sa pagpakamatay—sa pagbutang sa 
iyang kinabuhi diha sa altar sa panginahanglan sa 
iyang nasod—maoy dili kaduhaduhaan ang labing-
halangdon nga kaugmaran sa katawhan.  Diha niini 
siya nagapaduul kaayo ngadto sa imahen sa iyang 
Magbubuhat kinsa namatay didto sa krus aron ang 
tawhanong kalag mabuhi.

Kini nga kalalakihan maoy akong mga kauban-sa-
gubat.  Uban kanako sila nahibalo sa halayong tawag 
sa mga budyong sa kaadlawon; ang layong dahunog 
sa mga tambol pag-abut sa gabii; ang dimatapos nga 
binundak sa nagmartsa nga mga tiil; ang waypuas 
nga danguynguy sa mga bala sa esnayper; ang 
waypag-undang nga kinagalkal sa nagpitipiti nga mga 
masinggan; ang daotag-tilimad-on nga ngulub sa 
naghulga nga kanyon; ang ngil-ad nga daghong sa mga 
siren sa kahanginan; ang makabungol nga mga buto 
sa nagdugmok nga mga bomba; ang kinawatkawat 
nga hapak sa tinagong mga torpedo; ang sa mamala o 
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sa tubig nga lipad ibabaw sa makuyaw nga mga balod; 
ang mangiub nga kaambong sa makigubaton nga mga 
barko; ang mapintas nga kaguliyang sa panggubatan; 
ug ang tanang baho ug mangilngig nga kalisang ug 
mabangis nga paggun-ub sa usa ka lugar nga naigo 
sa gubat.  Sila miantos sa kagutum ug kauhaw; ang 
nag-anag nga mga adlaw sa waylunga nga kainit; ang 
nagbuhagay nga mga ulan sa mga unos; ang pag-
inusara ug bug-os nga pagkabiniyaan sa mga dalan-
dalan sa kalasangan; ang kapaitan sa pagbulag gikan 
adtong gimahal ug gipangga nila.  Sila mipadayon, ug 
padayon, ug padayon, sa dihang ang tanan sulud kanila 
daw og naghunong ug namatay.  Sila natigulang diha sa 
kabatan-onan.  Sila miugdaw diha sa naglaya nga mga 
minuto ang tibuuk nga kinabuhi nga utangan kanila sa 
malinawong katuigan.  Sa dihang ako maghunahuna 
sa ilang pasensiya ubus sa kalisud, sa ilang kaisog 
atubangan sa gubat, ug sa ilang kaligdong diha sa 
kadaugan, ako napuno uban sa usa ka emosyon sa 
admirasyon nga ako dili makapahayag.  Daghan kanila 
mitaak sa masulub-ong dalan sa wahiilhing kabantog 
nga midangat ngadto sa usa ka lubos nga puting krus 
ibabaw sa usa ka mamingaw nga lubnganan.  Ug gikan 
sa ilang gitortyur, himatyon nga mga ngabil, uban ang 
makalilisang nga tilagak sa kamatayon nga magkagulkul 
diha sa ilang mga tutunlan, sa kanunay miabut sa mao 
gihapong naghangus nga pag-ampo nga kami kinsa 
maoy nahibilin mopadayon ngadto sa kadaugan.  Ako 
wala nahibalo sa dignidad sa ilang pagkatawo, apan 
ako nahibalo sa himaya sa ilang kamatayon, ug ako 
siguro sa usa ka maloloy-ong Dios nga mikuha kanila 
ngadto sa Iyang-kaugalingon.

Ang ilang sakripisyo para sa atong gipangga nga 
kaugalingnan nagadasig ug nagalipay sa mga kalag sa tanan 
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kinsa maghinumdum.  Maingon nga si Ginoong Jesu-Kristo 
mihimo sa labing-dako nga sakripisyo sa tibuuk kasaysayan 
didto sa krus—pagpakamatay aron nga ang katawhan 
makaangkon og waykatapusang kinabuhi—busa ang sundalo 
nagasakripisyo sa iyang panahon, iyang bahandi, ug usahay 
sa iyang kinabuhi aron ang uban mahimong magpuyo diha 
sa kagawasan.  Para kanato kinsa mao ang mga hinatagan 
niining duha ka harianong mga sakripisyo, kita dili gayud 
mahikalimot sa pasidungog nga angay sa atong Ginoo ug 
Manluluwas Jesu-Kristo ug sa waykahadlok nga kalalakihan 
kinsa magpalit sa kagawasan pinaagi sa sundalonhong 
kadaugan.
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Kalugpongan
__________________________

anghelanong away Ang wahikit-ing dimakita nga gubat tali sa 
Dios ug Satanas, gipasilaub pinaagi sa una-sa-kasaysayang 
rebolusyon ni Satanas.  Sa dihang ang Dios misentensiya 
ni Satanas ngadto sa waykatapusang paghukum, si Satanas 
miapelar sa sentensiya, nagpasangil sa Dios sa inhustisya; 
ang Dios mitubag pinaagi sa pagbuhat sa tawhanong 
kaliwat sa pagsulbad sa anghelanong away, nagpakita sa 
Iyang perpektong integridad ug grasya diha sa tawhanong 
kasaysayan bisan pa sa satanasnong pagsupak.
Armageddon Ang katapusang gerra sa katapusang 
kampanya sa katapusang gubat sa tawhanong kasaysayan 
nga mahitabo didto sa patag sa Esdraelon duul sa siyudad 
sa Megiddo hain ang mga puwersa sa mibalik nga Ginoong 
Jesu-Kristo magpildi sa mga puwersa sa hentil nga mga 
imperyo nga mihugup alang sa gubat sa pagpuo sa Israel.
categories Ang hermeneutical nga prinsipyo sa pagtandi sa 
Kasulatan diha sa Kasulatan sa pagtino sa klasipikasyon sa 
doktrina.
divine nga katukuran, mga balaod sa Mga prinsipyong 
gimando sa Dios para sa kalungtaran, kalig-on, pagpanalipod, 
ug pagpalungtad sa tawhanong kaliwat, mga magtotoo ug 
mga dimagtotoo pareho, atol sa tawhanong kasaysayan.
divine nga mga institusyon Upat ka nagtukod nga mga 
prinsipyo para sa tanang katawhan nga gimando sa Dios 
ug gidumala pinaagi sa mga balaod sa divine nga katukuran 
para sa pagpalungtad, kalig-on, panalipod, ug kagawasan 
sa tawhanong kaliwat: 1. ang tagsatagsa; 2. kaminyoon; 3. 



pamilya; 4. ang nasudnong linalang.  Ang matag institusyon 
maoy gihan-ay pinaagi sa usa ka nahiangay nga awtoridad; 
1. kabubut-on; 2. bana; 3. mga ginikanan; 4. gobyerno.
edad sa kaakohan Ang punto sa pagkahibalo-sa-Dios sa 
dihang ang usa ka tawo nagaila sa posibilidad sa pagkaanaa 
sa usa ka labawng makagagahum ug makahimo sa pagsabut 
sa Ebanghelyo.  Gikan niini nga takna ang matag usa maoy 
responsable ngadto sa Dios para sa positibo ug negatibo nga 
kabubut-on.
FLOT Usa ka sundalonhong sinugpong para sa ‘Forward 
Line Of Troops [Nag-unang Linya Sa mga Tropa]’ gigamit 
isip usa ka kasugpong para sa divine nga depensang linya 
sa pangsulbad-sa-problema nga kahimanan naporma gikan 
sa doktrina sa Bibliya nga nagliyok diha sa toong lingin nga 
kabahin sa kalag; ang pagpanalipod sa Dios para sa magtotoo 
batok sa pagsulong sa tanang malimbungon nga mga kaaway 
sa espirituhanong kinabuhi. 
ikalimang liyok sa disiplina Kagun-uban sa usa ka nasod 
isip usa ka resulta sa apostasiya, ang kinatas-ang pagsalikway 
sa bibliyanhong mga prinsipyo.
isagogics Ang interpretasyon sa Kasulatan sulud sa dugukan 
sa iyang makasaysayanong himutangan o mapanagnaong 
kakahimtangan.
Kalisdanan Usa ka gidugayon sa pito ka literal ka mga tuig 
nga nagakompleto sa Kapanahonan sa Israel, diha-dayon 
sunud sa Pagsakgaw sa Simbahan ug magtapos pinaagi sa 
Ikaduhang Pag-abut ni Kristo.
Kapanahonan sa Simbahan Ang karon nga dispensasyon 
sa tawhanong kasaysayan nga misugod niadtong adlaw sa 
Pentekostes (A.D. 30), singkwenta ka mga adlaw human sa 
paglansang ni Jesu-Kristo, ug nagatapos uban sa pagbanhaw 
o ang Pagsakgaw sa Simbahan.
kinabubut-ong responsibilidad Ang divine nga balaod nga 
nagahimo sa matag tawhanong linalang nga adunay tuluba-
gon para sa iyang mga desisyon ug mga aksiyon atubangan 
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sa Kinatas-ang Hukmanan sa Langit.
kinaiyang makasasala Ang sentro sa rebelyon sa tawo 
ngadto sa Dios.  Ang kinaiyang makasasala maoy gibalhin sa 
genetic isip usa ka laktod nga resulta sa unang sala ni Adan, 
ug human niadto nagapuyo diha sa selyulang estraktura sa 
tawhanong lawas sa matag tawhanong linalang gawas ni 
Jesu-Kristo.
ligdong-nga-gugma Usa ka diemosyonal nga pangpadasig 
sa kalag naangkon pinaagi sa pagpuno sa Balaang Espiritu 
ug labing-daghang doktrina diha sa kalag.  Ang ligdong-nga-
gugma maoy gipakita diha sa personal nga gugma para sa 
Dios ug dipersonal nga gugma para sa tanang katawhan.  Kini 
maoy usa ka panghunahuna nga nagapaila sa espirituhanong 
hamtong nga magtotoo kinsa adunay integridad ug kapasidad 
para sa kinabuhi, kalipay, ug personal nga gugma nga mga 
relasyon.
mahinungdanong-kahimtang Hamtong nga mga magtotoo 
nga nagpuyo sulud sa usa ka nasudnong linalang kansang 
espirituhanong pag-abante nagatukod sa sinaligang nasod 
nga kahimtang ug nagagarantiya sa iyang pagpalungtad 
diha sa matag henerasyon.  Kining dimakita nga mga bayani 
magsangkap sa kauswagan ug pagpatunhay niana nga nasod 
pinaagi sa panalangin sa asosasyon. 
Milenyo Usa ka literal nga gidugayon sa usa ka libo ka 
mga tuig nagsugod human sa Ikaduhang Pag-abut ni Jesu-
Kristo hain Siya motuman sa tanang dikondisyonal nga mga 
kasabutan sa Israel, mohari diha sa trono ni David, ug motukod 
sa tibuuk-kalibutang kalinaw ug perpektong kalikupan.
pagkahimugso-pag-usab Espirituhanong pagkatawo o 
pagka “tawo pag-usab” nga mahitabo diha sa takna sa 
kaluwasan.
Pagsakgaw Ang pagbanhaw sa tanang buhi ug patay nga 
Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo gikan sa 
kalibutan sa pagtagbo sa Ginoo didto sa kahanginan ug 
mahimo nga Pangasaw-onon ni Kristo.  Ang Pagsakgaw 
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mahitabo sa katapusan sa Kapanahonan sa Simbahan diha-
dayon sa wala pa ang Kalisdanan nagasugod.
pagtoo-pahulay Ang sukaranong teknik sa magtotoo para sa 
pag-angkon sa mga saad sa Dios ug pagsagol kanila uban 
sa pagtoo sa paghimo og kalinaw sa kalag taliwala sa mga 
kalisud o mga kauswagan sa kinabuhi.
pangsulbad-sa-problema nga kahimanan Napulo ka 
divine nga mga kasulbaran magamit sa matag nag-abante 
nga magtotoo; ang katingbanan sa tanan nga ang Dios 
nagasangkap para sa Kapanahonan sa Simbahan nga 
magtotoo sa pagtuman sa Iyang plano ug sa paghimaya 
Kaniya; ang bugtong paagi hain ang doktrina sa Bibliya 
mahimong maaplay diha sa kinabuhi sa magtotoo.  Ang 
matag tawhanong problema mahimong masulbad pinaagi 
sa paggamit niining napulo ka kahimanan: rebound, ang 
pagpuno sa Balaang Espiritu, ang pagtoo-pahulay nga 
pagbansaybansay, pagkasinati sa grasya, pagkasinati sa 
doktrina, usa ka personal nga kasigurohan sa dadangatan, 
personal nga gugma para sa Dios nga Amahan, dipersonal 
nga gugma para sa tanang katawhan, pag-ambit sa kalipay 
sa Dios, ug okupasyon uban ni Kristo.   
rebound Ang grasya nga pagsangkap para sa karnal nga 
magtotoo sa pagbawi sa pagpuno sa Balaang Espiritu pinaagi 
sa paghingalan sa personal nga mga sala sa pribado ngadto 
sa Dios nga Amahan; ang paagi sa pagpabalik sa fellowship 
sa magtotoo uban sa Dios sa pagpadayon sa espirituhanong 
kinabuhi.   
sinaligang nasod Usa ka nasudnong linalang hain ang 
usa ka pihong gidaghanon sa espirituhanong hamtong nga 
mga magtotoo nakaporma og usa ka mahinungdanong-
kahimtang igo sa paglahutay sa nasod ug pinaagi nga ang 
Dios nagapalambo sa Iyang plano para sa katawhan.  Ubus 
sa divine nga panalangin ang Dios sa tinong nagapanalipod 
niini nga representanteng nasod aron ang mga magtotoo 
makatuman sa divine nga mga sugo sa pagwali sa ebanghelyo, 
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komunikasyon ug pagkapiniyalan sa doktrina sa Bibliya, ug 
pagpadala og mga misyonero sa laing dapit.
Yahweh Ang Ginoo gipadayag diha sa Karaang Testamento 
ubus sa sagradong Tetragrammaton.  Yahweh o Jehovah mao 
ang ngalan hain ang Israel miila sa Ikaduhang Persona sa 
Trinidad.  Sa laing mga konteksto, ang Yahweh nagapasabut 
ngadto sa Dios nga Amahan o ang Balaang Espiritu.  Tungud 
sa dakong pagtahod ang mga Hudiyo wala gayud militok niini 
nga ngalan; hinoon, ang Ginoo maoy gitawag og Adonai.  
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SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

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