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USA KA HUNI-SA-UPAT
KA MGA BUANG
Wala gayuy labi pang maanindot nga
tunog sa tibuuk kalibutan kay sa upat ka
tawo nga nagsagol sa ilang mga tingog sa
tukmang panagduyog. Sukwahi, ang labing
masulub-ong mga pagminatay maggikan
sa mga tingog nga nagkasungi tungud sa
kayabag sa tunog. Kana mao ang hunisa-upat ka mga buang nga gihulagway
diha sa mosunud nga mga parapo: tulo
ka myembro dili makamao mokanta, dili
makamao mopabagay, apan ang ikaupat
nagamugna sa maayo-kaayong kabagay

sa tingog sa tanan!
ANG UNANG MYEMBRO niining huni-sa-upat
mao ang ateyistang buang.
Ang buang miingon sa iyang kasingkasing, “Wala gayuy Dios.”
(Salmo 14:1a)
Ang karaang Hebreyo nga pinulongan walay kalainan tali sa kasingkasing ug sa
salabutan isip usa ka tinubdan sa panghunahuna. Sa hustong tin-aw-nga-pagpasabut niining bersikuloha mabasa, “Ang
buang nakahukum diha sa iyang hunahuna,
wala gayuy Dios.” Unsa ba kining “hunahunaa” nga nagaingon og wala gayuy Dios?
Usa ka waypulus nga butang gitawag og
tawhanong salabutan, usa ka hunahuna
uban sa iyang piho nga mga limitasyon diin
wala nagaila sa Dios ug busa nagaingon,
“walay Dios.”
Adunay tulo ka paagi sa panabut alang
sa pag-angkon og tawhanong kahibalo.
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Ang una nailhan isip rasyonalismo, ang
pagpangita og kahibalo pinaagi sa katarungan lamang. Ang ikaduha, empirisismo,
mao ang pagpangita og kahibalo pinaagi sa
obserbasyon ug eksperimento. Ang ikatulo
pagtoo, ang “kasigurohan sa mga butang
nga gilauman, ang hugut-nga-pagtoo sa
mga butang nga dili makita” (Mga Hebreohanon 11:1). Bisan pa og pagtoo ang
labing kasagaran gigamit nga paagi sa
panabut sa kalibutan sa adlaw-adlaw nga
kasinatian, ang nagluwas nga pagtoo diha
ni Ginoong Jesu-Kristo talagsaon kaayo.
Ang buang nga ateyista nagagamit og
sayup nga paagi sa pagpakisayod bahin
sa Dios; siya nagagamit og rasyonalismo
imbis sa pagtoo. Hinonoa, pagtoo mao
ang bugtong kasangkapan alang sa pagutingkay ngadto sa mga kamatuuran sa
eternidad, ang bugtong dalan paingon sa
pagkahibalo bahin sa Dios, ang bugtong
paagi labot sa waykatapusang kaluwasan.
Ang Kasulatan sa tino nagaingon,
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Too diha ni Ginoong Jesus, ug
ikaw maluwas. (Mga Buhat 16:31)
Gisulat sa atubangan sa pabilyon sa
karaan nga Hind’s Head Hotel didto sa
Bray, England mao ang kinulit-nga-panultihon: “Ang kahadlok mituktuk sa pultahan.
Ang pagtoo mitubag. Walay tawo didto.” Kini
nahasulat panahon sa labing-mangiub nga
panahon sa England, ang gerra sa Dunkirk,
ug nagarepresentar sa gahum sa nasudnong pagtoo. Ang gahum sa tagsatagsa
ka pagtoo nga gitumong sa tino ngadto sa
gipakatawo sa waykaparehas nga Anak
sa Dios, ang Ginoong Jesu-Kristo, nagatukod og usa ka waykatapusang relasyon
uban sa Dios. Ang buang nga ateyista
nagakinahanglan sa maong pagtoo nga
“nagagikan sa pagpaminaw, ug pagpaminaw sa pulong ni Kristo” (Mga Taga-Roma
10:17). Pagtoo mao ang sulbad alang niining problema sa buang. Adunay usa ka
pangutana nga kinahanglan ipangutana
diha niining buanga: Unsa man ang iyang
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himoon bahin sa Juan 3:36?
Siya nga nagatoo diha sa Anak
adunay waykatapusang kinabuhi;
apan siya nga wala nagatoo
diha sa Anak dili makakaplag sa
kinabuhi, kundili ang kaligutgut
sa Dios nagapabilin diha kaniya.
(Juan 3:36, gikorihiang paghubad)
ANG IKADUHANG MYEMBRO niining huni-saupat mao ang adunahan nga buang.
“Ang yuta sa usa ka piho nga adunahang tawo maoy mabungahon
kaayo. Ug siya misugod sa pagisip sa iyang-kaugalingon, nagingon, ‘Unsa man ang akong
buhaton, tungud kay ako walay
butanganan sa pagtipig sa akong
mga abut?’ Ug siya miingon, ‘Kini
maoy akong himoon: Akong gubon ang akong mga kamalig ug
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tukoron ang masdako, ug didto
akong tipigan ang tanan nakong
bugas ug akong kabtangan. Ug
ako moingon sa akong kalag,
“Kalag, ikaw adunay daghang
kabtangan nga gigahin sulud sa
daghang katuigan nga umaabot;
ikaw magmakalma, kaon, inum
ug magmalipayon.”’ “Apan ang
Dios miingon ngadto kaniya, ‘Buang ka! Karon mismong gabhiona ang imong kalag kuhaon
gikan kanimo; ug niining-tungura
kinsay manag-iya sa unsay imong
naandam?’” (Lukas 12:16b–20)
Kining tawhana adunahan sa materyal nga
kabtangan, apan ang iyang sayup nga panabut sa bililhong-butang mipahimo kaniyang usa ka buang. Ang iyang daotan nga
pilosopiya sa pagkaon, pag-inum, ug pagmalipayon dili makatagbaw sa dimausab
nga mga panginahanglan sa usa ka makiangayon ug matarong nga Dios. Ang pag6

tukod og masdakong mga kamalig alang
sa pagtipig sa iyang kalibutanon nga
katigayunan dili makasulbad sa problema
sa iyang waykatapusang kaugmaon.
Bisan kon adunay kasibot o wala batia,
ang matag tawo nakapahimutang sulud sa
iyang hunahuna og usa ka sukdanan sa
barahanong-pamatasan. Ikaw ba nakahunahuna gayud sa imong-kaugalingon,
“Pananglitan ang akong balay nasunog ug
ako makadala lamang og usa o duha ka
mga artikulo gikan sa nagdilaab nga kalayo?
Unsa man nga kabtangan diin ako maningkamot sa pagsalbar?” Kini nga matang sa
panghunahuna nagapaila sa ubus-sa-tanlag nga kaugmaran sa usa ka sukdanan sa
barahanong-pamatasan.
Ang sukdanan sa barahanong-pamatasan sa matag tawo nagalakip sa materyal
ug pilosopiyanhon nga mga konsiderasyon. Apan, ang kadaghanan sa katawhan
adunay usa ka sayup nga sukdanan sa barahanong-pamatasan tungud kay sila magsalikway sa espirituhanong mga butang.
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Mao kana ang sugilanon sa tawo kinsa
nanag-iya sa usa ka awto ug nangandoy
sa pagpalit sa pipila ka dayandayan alang
sa iyang kotse, bisan og siya kulang sa
gikinahanglan nga kuwarta. Siya mibaligya
sa iyang kotse aron nga siya makapalit
sa mga dayandayan. Sa ingon-niana, ang
katawhan magbaligya sa ilang mga kalag
aron sa pag-angkon sa mga dayandayan
sa kinabuhi.
Ikaw ba gayud nakakita og usa ka masuso nga may usa ka papel de bangko sa
iyang kamut? Ang usa ka papel de bangko
adunay piho nga balor sa salapi, apan alang
sa masuso kini usa lamang sa daghang
dulaan. Diin maylabot ang espirituhanong
mga butang, kadaghanan sa katawhan
maoy mga masuso nga may usa ka papel
de bangko sa ilang kamut.
Usa sa labing masugyoton nga mga
dibuho ni George Frederick Watts giulohan
og, Sic Transit. Hinubad gikan sa Latin,
sic transit gloria mundi nagakahulugan og,
“Nan ang himaya sa kalibutan mahanaw.”
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Ang lumalabay nga himaya gihubit diha sa
tumang kasayon. Ibabaw sa usa ka andas
nagahigda ang usa ka gibukotan nga pigura.
Mahilum ang tanan sulud niining lawak sa
kamatayon. Ang taas, pinahigda nga mga
linya sa dibuho maghatag og impresyon
sa hilabihang kahilum; ang kasingkasing
mismo mihunong sa pagpitik. Dinhi, ang
kinabuhi natapos na hangtod sa hangtod.
Unsa man, unya, ang sangputanan sa kinabuhi? Unsa man ang kahulugan sa kamatayon? Kini ang mga pangutana nga
ang wamaglihok nga pigura nagasilsil diri
kanato. Diha sa palibot kita makakita sa
tanan nga ang kalibutan nakapasidungog
alang kaniya: dinayandayanan-og-balhibo
nga yelmo, taming, bangkaw, ug puthawngguwantis magtimaan sa manggugubat. “Siya nahigugma,” nagaingon ang rosas; “Siya
mipanaw,” nagaingon ang kinhason. “Siya
gikapasidunggan,” nagaingon ang balhibo
nga kupo diin kaniadto midayandayan kaniya. Siya wala magkulang sa kabangkaagan,
tungud kay sa palibot niya anaa ang su9

bing sa musikero ug ang libro sa iskolar
maghulagway nga siya nahubog sa tam-is
nga bino sa kinabuhi. Karon nga siya patay
na, ug kining tanan nga mga butang palibot
kaniya wamagamit ug waypulus. Ang kamatayon nagatapos sa mga dayandayan sa
kinabuhi. Atubangan sa masakmitong kamut sa kamatayon ang materyal ug taphaw
nga mga butang sa kinabuhi mangadunot.
Adunay usa ka pangutana nga atong
ipangutana niining buang kinsa magtukod
og masdakong mga kamalig,
“Kay unsay kaayohan niini sa
usa ka tawo nga maangkon ang
tibuuk kalibutan, ug mapildi iyang
kalag?” (Markos 8:36)
ANG IKATULONG MYEMBRO niining huni-saupat mao ang bagag-nawong nga buang.
Ang mga buang dimanumbaling
sa sala. (Mga Proberbio 14:9a)
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Kini nga buang wala nagahunahuna og
kasaypanan sa sala. Sala, kadtong impeksyon nga nakapapukan sa tawo gikan pa
sa sinugdanan sa panahon, maoy usa ka
makamatay nga mananakod-nga-sakit diin nakatuhup sa matag tipik sa atong pagkatawo, nagguba sa atong espirituhanong
kusog ug sa waykatapusang kinabuhi nga
kaunuran sa atong mga kalag. Ang sala
nagadala sa pusutpusut nga paghukum sa
Dios diri kanato ug walay igong salipdanan
sa tawhanong pilosopiya ug pangatarungan nga usa ka depensa batok sa Iyang
divine nga paghukum.
Ang Kasulatan nagapresentar og tulo ka
mahinungdanong kamatuuran mahitungud
sa sala. Una, ang sala unibersal.
Kay ang tanan nakasala ug kulangan sa himaya sa Dios. (Mga
Taga-Roma 3:23)
Sa pagkatinuud, wala gayuy usa
ka matarong nga tawo ibabaw sa
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kalibutan kinsa sa wayhunong
nagabuhat og maayo ug kinsa
wala gayud makasala. (Ecclesiastes 7:20)
Ikaduha, ang sala nahukman sa usa ka
makiangayon ug matarong nga Dios.
Kay ang bugti sa sala mao ang
kamatayon. (Mga Taga-Roma
6:23a)
Busa, maingon nga pinaagi sa
usa ka tawo ang sala misulud
sa kalibutan, ug ang kamatayon
pinaagi sa sala, ug tungud-niini
ang kamatayon mikaylap sa tanang katawhan, tungud kay ang
tanan nakasala. (Mga TagaRoma 5:12)
Ikatulo, ang sala natul-id pinaagi sa nagpanghimayad nga kamatayon ni Ginoong
Jesu-Kristo ibabaw sa Krus sa Kalbaryo.
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Apan ang Dios nagapadayag sa
Iyang kaugalingon nga gugma
alang kanato, tungud kay bisan
og kita mga makasasala pa, si
Kristo namatay [ingon nga usa ka
puli] alang kanato. (Mga TagaRoma 5:8)
Kini kinahanglan mahingpit,
Busa karon wala nay pagsilot
alang niadtong kinsa anaa ni
Kristo Jesus. (Mga Taga-Roma 8:1)
Mao nga, kita mangutana sa bagag-nawong
nga buang og usa ka pangutana: Unsang-paagiha siya makaayad sa kamahinungdanon kaayo sa usa ka kaluwasan?
ANG IKAUPAT NGA MYEMBRO niining upat
mao ang Kristohanong buang.
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Kita mga buang alang kang Kristo. (1 Mga Taga-Corinto 4:10a)
Kini nga pamahayag nahasulat sa usa ka
tawo nga ginganlan og Pablo. Kinsa si
Pablo? Siya kanhi mao si Saul sa Tarsus,
usa ka tawo kinsa nakabaton sa tanang
bintaha sa kinabuhi nga naglakip sa katigayunan, edukasyon, pagkainila, ug abilidad. Apan usa ka adlaw, naglakaw diha
sa abog nga dalan sa Damascus, si Saul
mihimamat ni Ginoong Jesu-Kristo. Sugod
niadtong higayona siya nahimong Apostol
Pablo, usa ka tawo kinsa migugol sa tibuuk
niyang kinabuhi alang sa pagsangyaw sa
Ebanghelyo sa grasya sa Dios nga mao
ang pagtoo lamang diha ni Ginoong JesuKristo. Samtang si Pablo mipanaw libot
sa kalibutan tungud sa pagpangalagad sa
Ginoo, siya misinati og daghang dimaantos
nga mga kakulian—gipanitan pinaagi sa
mamahit nga mga tunok gikan sa Romanhong latigo, nabun-og gumikan sa mga
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bato nga gibuno gikan sa kinaugalingongkamatarong sa Hudiyo nga mga kamut,
nag-utaw-utaw taliwala sa kalawran sulud
sa usa ka adlaw ug usa ka gabii og gamay
nalang nga mahiagum gikan sa kamatayon,
gitulis, gigutum, giuhaw, gitugnaw, walaysaput, ug naluya. Nganong si Pablo usa ka
buang, andam sa pagsagubang niining mga
butanga? Tungud kay siya nakaamgo nga
adunay Dios; tungud kay siya nakaamgo sa
kalaksot sa sala; tungud kay siya nakaabut
ngadto sa krus sa Kalbaryo; tungud kay siya
nakakaplag sa waykatapusang kinabuhi,
ug tungud kay siya nakakab-ot sa panaguyon sa kasadya ug kalinaw diha sa iyang
kinabuhi. Ug kini usab tinuud diha sa mga
Kristohanon karong-panahona! Alang kanato, si Ginoong Jesu-Kristo mao ang bugtong gihimugso nga Anak kinsa namatay
ibabaw sa Krus sa Kalbaryo tungud sa
atong mga sala, nabanhaw gikan sa mga
patay, ug karon nagalingkod diha sa toong
kamut sa Dios og nagpataliwala alang sa
atong kaayohan.
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Alang sa Kristohanon,
Ang Dios nagapahimo sa tanang
butang sa pag-alayon alang sa
kaayohan niadtong kinsa maghigugma sa Dios. (Mga Taga-Roma
8:28a)
Ang matag panghitabo sa kinabuhi adunay
usa ka sumbanan ug katuyoan. Ang kinabuhi napuno “sa kalinaw sa Dios, nga nagalabaw sa tanang pagsabut” (Mga TagaFilipos 4:7a)
Sud-onga ang kalanggaman sa
kahanginan, sanglit sila dili magpugas, dili usab sila mag-ani,
ni magtigum sulud sa mga kamalig, ug bisan pa ang inyong
langitnong Amahan nagapakaon
kanila. (Mateo 6:26a)
Atol sa usa ka pagpamomba gikan sa
Japanese nga mga barko iggugubat duul
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sa kabaybayonan sa Guadalcanal, usa ka
myembro sa First Marine Division ang mitinguha sa pagpasalipod sa usa ka gahong. Samtang nagdagan paingon sa gahong siya nakakita og nag-inusarang langgam nga nagbatog ibabaw sa usa ka troso
sa kahoy nga palmera og waypagpakabana sa dako-kaayong kaguliyang gumikan
sa Japanese nga pagpamomba. Nakulong
sulud sa iyang salipdanan nga luna, nagkurog ang kaugatan diha sa pag-ulbo sa
matag bomba, ang Marino misugod sa pagsud-ong sa kapalaran sa alaot nga langgam nga naladlad ngadto sa unos sa solidong tingga. Pipila ka oras ang milabay
sa dihang ang Japanese mibiya na ug siya
migawas gikan sa iyang salipdanan, usa ka
masulub-ong eksena sa kagun-uban ang
mitagbo sa iyang mga mata. Nagbuy-od sa
palibot diha sa mangil-ad nga mga postura
sa kamatayon mao ang kadaghanan sa
ilang kanhi mga kauban. Diin daghan sa
mga trak ang mibarog sa miagi, diyutay
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lamang sa nabalog ug nalubag nga mga
lugas sa puthaw ang hinayhinay nga nagkaugdaw taliwala sa kadaot. Ang mga panimalay nangapapas, ang kakahoyan nangalarut; ang talan-awon sa pagkatinuud
nangausab isip usa ka resulta sa Hapones
nga pagkanyonaso. Bisan pa sa kagubanan ug kagun-uban, ang mao gihapon
nga langgam nagbatog ibabaw sa mao
gihapong troso nga walay maskin usa ka
balhibo ang nagum-os. Sa mao ra nga paagi si Ginoong Jesu-Kristo nagakaput sa
Kristohanon latas sa pagpamomba sa
kinabuhi nga malinawon.
“Di ba ang duha ka balinsasayaw
mahalin sa usa ka sentimo? Ug
hinonoa walay usa kanila ang
matagak ngadto sa yuta nga nahamulag gikan sa Amahan. Apan
sa tukma ang mga buhok sa
imong ulo tanan inihap. Busa ayaw kahadlok; ikaw labi pa ka18

bililhon kay sa daghang mga
balinsasayaw.” (Mateo 10:29–
31)
Alang sa Kristohanon, ang pundasyon
sa katigayunan, salabutan, ug gahum sa
tawo waykasigurohan, apan ang pundasyon sa Dios, Jesu-Kristo, maoy malungtaron, dimatarog, waykatapusan. Ang mga
pag-ataki sa salabutanong mga anay dili
makalumpag niini nga pundasyon; ang
dagkong-bagyo sa yutan-ong kahingawa dili
makadaog batok niini; ang asido sa biaybiay
dili makatunaw niini; ang pagbaha sa paghukum sa Dios sa sala dili makaasdang
niadtong kinsa magtoo diha ni Jesu-Kristo.
Kay walay tawo ang makapahimutang og usa ka pundasyon
gawas sa usa nga gikapahimutang, nga mao si Jesu-Kristo. (1
Mga Taga-Corinto 3:11)
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Nan, ania ang upat ka buang alang sa
imong konsiderasyon: ang ateyista, ang
adunahan, ang bagag-nawong, ug ang
Kristohanon. Ang pangutana alang kanimo
mao, “Asa man ka mihaum sulud niining
huni-sa-upat?”
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DOKTRINAL NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA
Doktrina sa Bibliya, ang unud sa pagtulon-an nga gikuha
gikan sa literal nga interpretasyon sa mga Kasulatan, mao
ang sukdanan sa espirituhanong kamatuuran. Ang pagtoon
sa Bibliya nagasangkap og espirituhanong pampabaskog
alang sa Kristohanon (Mateo 4:4).
Ang kamahinungdanon sa doktrina sa Bibliya pagahatagan gayud og importansiya (Salmo 138:2). Ang Dios
nagasugo sa Kristohanon aron sa pag-usab espirituhanon (Mga Taga-Roma 12:2). Kini nga kausaban nagakinahanglan og 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).
Sulud sa daghang katuigan ang doktrinal nga mga klase
sa Bibliya nga gitudlo ni R. B. Thieme, Jr., nakasangkap
sa espirituhanong pagkaon alang sa iyang kongregasyon.
Ang mga publikasyon ug audio ug video nga mga pagrekord
sa iyang mga pagtudlo maangkon nga walay bayad o
obligasyon. Alang sa pag-order ug kasayuran, palihug
sulat o tawag sa Ministries o bisitaha ang website. Usa
ka katalogo (sa English) sa doktrinal nga mga pagtoon sa
Bibliya ang ihatag pinaagi sa paghangyo.
R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
P. O. BOX 460829
HOUSTON, TEXAS 77056-8829
www rbthieme org
713-621-3740

PALISIYA SA PINANSIYAL
Wala gayuy bayad alang sa bisan unsang materyal
gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries. Bisan-kinsa
nga nagatinguha og pagtulon-an sa Bibliya makaangkon
sa among mga publikasyon ug audio ug video nga walay
obligasyon. Dios ang nagasangkap sa doktrina sa Bibliya.
Tinguha namo sa pagpadayag sa Iyang grasya.
Ang R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries usa ka ministeryo
sa grasya ug nagalihok sa hingpit ubus sa boluntaryong
mga kontribyusyon. Kon ang kamapasalamaton alang
sa Pulong sa Dios nagapadasig sa usa ka magtotoo sa
paghatag, siya adunay pribilihiyo sa pagtabang alang sa
pagsangyaw sa doktrina sa Bibliya.

MAHITUNGUD SA TAGSULAT
Si ROBERT B. THIEME, JR. (1918–2009) nagapabiling
usa ka makahuluganong tingog sa Kristiyanismo sa
tibuuk kalibutan. Ang iyang makugihon, mapatin-awong
pagtudlo pinasikad sa orihinal nga mga lengguwahe sa
Kasulatan sumala sa makasaysayanong konteksto diin
ang Bibliya nahasulat. Ang iyang modernong sistema
sa bokabularyo, mga ilustrasyon, ug bibliyanhong mga
kategoriya sa tin-aw nagpahayag sa dimasayup nga mga
kamatuuran sa Pulong sa Dios. Si Thieme nakarekord
og labaw pa sa napulog-usa kalibo ka oras sa mga
sermon ug nakamantala og labaw pa sa usa ka gatos ka
libro nga naglukup hapit sa Bibliya.
Si Thieme migraduwar didto sa University of Arizona
(Phi Beta Kappa) ug Dallas Theological Seminary
(summa cum laude). Ang iyang pagtungha sa seminaryo nahunong tungud sa pagpangalagad militar
sa Kalibutanong Gubat II diin siya misaka sa ranggo
nga tenyente koronel sa Kwerpo sa Kasundalohan sa
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