


Ang mga posas sa kangitngit nagrepresentar 
sa espirituwal nga kamatayon nga nag-ulipon 
sa matag myembro sa tawhanong kaliwatan 
sa panahon sa lawasnong pagkatawo.

Busa, sama ra nga pinaagi sa usa 
ka tawo ang sala misulud dinhi sa 
kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi 
sa sala, ug busa ang kamatayon 
mikuyanap sa tanang katawhan, 
tungud kay ang tanan nakasala.  

Mga Taga-Roma 5:12

Bugtong ang kahayag lamang sa kalibutan, 
Jesu-Kristo, ang makabugto sa mga gapos 
sa pagkaulipon ug magpagawasnon kanato 
gikan sa merkado sa ulipon sa sala.
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Pasiuna
__________________________       

 Sa dili pa ikaw magsugod sa pagtoon sa Bibliya, kon ikaw 
usa ka magtotoo diha kang Ginoong Jesu-Kristo, siguroha 
nga imo nang gihinganlan ang imong mga sala sa pribadong 
pamaagi ngadto sa Dios nga Amahan.

Kon isugid ta ang atong [nahibaloan] mga sala, 
Siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo 
kanato sa atong [nahibaloan] mga sala ug sa 
paghinlo kanato gikan sa tanang [wamahibaloi, o 
nahikalimtan na nga mga sala] dipagkamatarong. 
(1 Juan 1:9)

Ikaw anaa na dayon sulud sa fellowship uban sa Dios, napuno 
diha sa Balaang Espiritu, ug andam na sa pagkat-on sa doktrina 
sa Bibliya nga gikan sa Pulong sa Dios.

“Ang Dios espiritu, ug kinsa kadtong nagasimba 
Kaniya kinahanglan magasimba diha sa [ang 
pagpuno sa] espiritu ug [biblikal] kamatuuran.” 
(Juan 4:24) 

 Kon ikaw wala pa sa kinaugalingon nga mitoo diha ni 
Ginoong Jesu-Kristo isip imong Manluluwas, ang isyu dili ang 
pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtoo lamang 
diha ni Kristo lamang.

“Siya nga motoo sa Anak may kinabuhi nga 
waykatapusan; apan siya nga dili mosunud [ang 
sugo sa pagtoo] sa Anak dili makakita sa kinabuhi, 
hinoon magapabilin ang kaligutgut sa Dios diha 
kaniya.” (Juan 3:36)



ANG PULONG SA DIOS buhi ug labing gamhanan, 
mas hait pa kay sa bisan unsang duhay-sulab nga 
espada, naglagbas bisan pa ngadto sa nagpahimulag 

sa kalag ug sa espiritu, ug sa mga lutahan ug sa kinauyokan, 
ug maoy usa ka kritiko sa mga panghunahuna ug mga 
tinguha sa kasingkasing. (Mga Hebreohanon 4:12) 

Ang tibuuk nga Kasulatan sa Dios-gipaginhawa, ug 
maganansyahon alang sa doktrina, alang sa pagbadlong, 
alang sa koreksiyon, alang sa pagpanudlo ngadto sa 
pagkamatarong; aron ang tawo sa Dios basin ra mahimong 
hamtong, sa hingpit gisangkapan ngadto sa tanang maayong 
mga buhat. (2 Timoteo 3:16-17)

Pagtoon aron pagpakita sa imong kaugalingon nga aprobado 
ngadto sa Dios, usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan 
nga maulaw, sa husto nga nagbahinbahin sa pulong sa 
kamatuuran. (2 Timoteo 2:15)



INTRODUKSIYON

PAGPAYUHOT SA ULIPON maoy usa ka malamboong 
patigayon sa kinatibuk-an nga karaang kalibutan.  Ang mga 
tigpatigayon miuswag pinaagi sa pagbinayloay sa katawhan 
(Ezekiel 27:13).  Mga tawhanong binuhat mao ang kasangkapan 
nga may bili sa pagbaligya.  Isip mga eksklusibong kabtangan 
sa ilang mga agalon, ang mga ulipon gihikawan sa tanang 
katungud ngadto sa ilang kaugalingong mga kinabuhi.  Didto sa 
Roma ang naandang buhat miabut sa institusyonal nga estado.
 Gikan sa ikatulong siglo B.C. paabante, ang mga 
ulipon nagbaha didto sa Roma gikan sa tanang mga dapit, 
ang kadaghanan isip mga binihag gikan sa kadaogan sa 
panggubatan.  Dul-an katunga sa usa ka milyon ang naggikan 
sa Caesar’s Gallic nga mga Pakiggubat lamang.1  Aron sa 
pagdumala sa padayong pagsaka sa gidaghanon, dagko 
kaayong mga merkado sa ulipon ang gitukod.  Gibaligya sa 
dimabangbang nga gidaghanon sama sa mga hayup nga 
mopas-an og bug-at nga dad-onon, daghan ang nagpuyo sa 
daotang kahimtang ubus sa mabangis nga mga agalon.
 Ang Bibliya nagmantala sa hitabo niining linuug nga 
kahimtang ug naghulagway giunsa ang institusyon sa 
pagpadayon niadtong karaang kalibutan.  Ang amahan 

1. Michael Grant, The World of Rome (New York: Mentor Books, 1960), 130-31.



makabaligya sa iyang anak nga lalaki o babaye ngadto sa 
pagkaulipon (Exodo 21:7; Deuteronomio 15:12).  Kon ang usa 
ka tawo mamatay nga utangan, ang iyang pamilya pwedeng 
pagahimoon nga ulipon sa iyang mga giutangan (2 Mga Hari 
4:1).  Pagkaulipon mao ang silot para sa pihong krimen sa 
pagpanglungkab (Exodo 22:3).  Ang mga ulipon mao ang mga 
binihag sa gubat (Deuteronomio 20:10-18).  Ang kaanakan sa 
mga ulipon matawo diha sa tawhanong kaulipnan, parihang 
mapintas ug dikapanalipod nga panghitabo ang nahiaguman 
sa ilang mga ginikanan.  Uban sa diyutay nga paglaum para sa 
kagawasan, sila gitagana nga magpuyo ug posibleng mamatay 
isip mga ulipon.2

 Pagkakaron, kita nagtoo sa atong-kaugalingon nga 
gawasnon, apan kita nangatawo diha sa dimaiskapohang 
pagkaulipon—naulipon sa sala.  Isip mga myembro sa tawhanong 
kaliwatan kita nagpuyo diha sa usa ka merkado sa ulipon sa 
sala, waymahimo sa paghaw-as sa atong-kaugalingon.  Kita 
misulud sa kalibutan nga anaay usa ka kinaiyang makasasala, 
nahimulag gikan sa Dios ug waygahum sa pagtukod og usa ka 
relasyon uban Kaniya.  Kita wala gayuy katakus sa paghaw-
as sa atong-kaugalingon gikan sa pagkabilanggo sa atong 
napanunud nga kaulipnan.  Apan ang maloloy-ong plano sa 
Dios para sa katawhan nagpadala sa usa ka manluluwas, usa 
ka manunubos—ang Ginoong Jesu-Kristo—aron sa pagpalit sa 
atong kagawasan gikan sa merkado sa ulipon sa sala.

ANG KINAIYA SA DIOS

 Kinsa nga Dios ang nagpalit sa atong kagawasan?  Siya 
ang bugtong Dios (Deuteronomio 6:4) nga anaa diha sa tulo ka 
managbulag ug managlahi nga mga personalidad—Dios nga 

2. Geoffrey W. Bromiley, ed. The International Standard Bible Encyclopedia (Grand 
Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), s.v. “Slavery,” by S. S. Bartchy. 
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Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Balaang Espiritu.  Kon 
ugaling ang Dios ihulagway diha sa Kasulatan isip usa, kana sa 
kanunay nagpasabut sa pareho nga perpektong esensiya nga 
kinaiyanhong napanag-iya sa tanang tulo ka mga myembro sa 
kinaiya sa Dios.3

 Ang matag persona sa kinaiya sa Dios nagbuhat sa 
usa ka managlahing aspeto sa divine nga plano para sa 
pagpagawasnon sa katawhan.  Ang Amahan mao ang 
magbubuhat sa matubsanong plano; ang Anak mao ang 
tigpatuman sa plano, atong Manluluwas pinaagi sa Iyang 
ligdong nga buhat didto sa krus; ug ang Balaang Espiritu mao 
ang tigpadayag sa plano, ang persona nga pinaagi kaniya ang 

3. Esensiya nagpasabut sa kinaiyahan sa usa ka tawo, og unsang klase kana tawhana. 
Tan-awa sa R. B. Thieme, Jr., The Trinity (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 2003, 
5-19).  Human-niini, ang mga panimaan sa akong mga libro mokutlo lamang sa tigsulat, 
titulo, petsa sa publikasyon (diha sa unang panimaan) ug panid (mga panid).
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gahum sa katubsanan gitugyan.  Busa, ang Dios usa diha sa 
esensiya apan tulo diha personalidad.

Ang Konperensiya sa Milabay nga Eternidad

 Sa milabay nga eternidad ang tulo ka mga myembro sa 
kinaiya sa Dios mihimo sa usa ka konperensiya aron sa 
pagtugot sa matubsanong plano.  Ang divine nga kamandoan 
natukod (Mga Buhat 2:23; Mga Taga-Efeso 1:4, 11; 3:11; 1 
Pedro 1:2)4 pinaagi sa omniscience sa kinaiya sa Dios kinsa 
nasayod sa dungang-hitabo sa tanan nga mahibaloan.  Wala 
gayuy bisan usa ka higayon nga ang Dios wala makahibalo 
sa tanang butang.  Siya nasayod nga ang unang tawo, Adan, 
makahimo sa desisyon aron makasala og maglaglag sa tibuuk 
tawhanong kaliwatan ngadto sa merkado sa ulipon sa sala.

Busa, sama ra nga pinaagi sa usa ka tawo [Adan] 
ang sala misulud dinhi sa kalibutan, ug ang 
[espirituwal] kamatayon pinaagi sa sala, ug busa 
ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan 
[gipasa ngadto sa mga kaliwatan ni Adan], tungud 
kay ang tanan nakasala [diha ni Adan].  (Mga 
Taga-Roma 5:12)5

  
Ang Dios nagtan-aw paubus sa mga koridor sa panahon ug 
nakakita sa matag tawhanong binuhat nga natawo patay 
espirituhanon, naulipon sa iyang kinaiyang makasasala, uban 
sa waypaglaum, nahimulag gikan sa Dios ug gitagana para 
sa waykatapusang pagsilot.  Ang plano sa Dios nagtanyag sa 

4. Thieme, Integrity of God (2005), 296-327.
5. Ang tanang mga Kasulatan niini nga libro gikutlo gikan sa New American Standard 
Bible (NASB).  Ang kinorsetihang komentaryo nagpadayag sa pagpalapad sa NASB nga 
paghubad og gitudlo sa Bibliyanhong panudlo nga mga pakigpulong (abilabol diha sa MP3 
CD nga gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas).
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tawo og usa ka kapilian—ang alternatibo tali sa waykatapusang 
pagsilot ug waykatapusang kinabuhi, tali sa pagkaulipon ug 
kagawasan.

Ang Plano

 Ang maloloy-ong plano sa Dios para sa espirituhanong 
kagawasan naglakip sa tulo ka mga bahin.6  Bahin uno, 
kaluwasan, gihatag pinaagi sa Dios nga Anak, Jesu-Kristo.  
Gipakatawo sa usa ka ulay, Siya mao ang dimokunhod nga 
Dios ug tinuud nga pagkatawhanon og nahiusa diha sa usa 
ka persona sa kahangturan (Mga Taga-Filipos 2:5-11).  Siya 
nagpuyo sa usa ka perpekto, waysala nga kinabuhi nga gitapos 
sa Iyang pagpalansang, pagkabanhaw, ug pagsaka ngadto sa 
langit.  Para niadtong kinsa mitoo diha ni Jesu-Kristo pinaagi 
sa pagtoo lamang, wala nay waykatapusang pagsilot, bugtong 
espirituhanong kagawasan (Mga Taga-Roma 6:17-18) ug 
waykatapusang kinabuhi (Juan 3:36).

Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, 
nga Iyang gihatag ang Iyang bugtong gipanamkon 
nga [talagsaong gipakatawo] Anak, nga si bisan 
kinsa ang nagtoo diha Kaniya dili mahanaw, apan 
makaangkon sa waykatapusang kinabuhi.”  (Juan 
3:16)

 Bahin dos, gidisenyo para sa magtotoo dinhi sa panahon, 
magsugod sa higayon sa kaluwasan ug magpadayon sa tibuuk 
niya nga kalibutanong kinabuhi.  Ang Dios nga Balaang Espiritu 
nagpuyo ug nagpuno sa matag Kapanahonan sa Simbahan 
nga magtotoo para sa katuyoan sa paggahum, espirituhanong 

6. Thieme, The Plan of God (2003).
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pagtubo, ug ang produksiyon sa divine nga kamaayo.7

 Bahin tres, gidisenyo para sa magtotoo para sa eternidad, 
magsugod sa higayon nga ang magtotoo mamatay ug 
moatubang diha sa Ginoo.  Ang magtotoo diha ni Jesu-Kristo 
nagbyahe gikan sa merkado sa ulipon paingon sa palasyo 
(Juan 14:2).  Ang langit sa kahilabihan ang kaanindot daw dili 
mahulagway (Pinadayag 21-22).

ANG TAWHANONG DILEMA

 Sa sinugdan ang unang lalaki ug babaye gihimo nga 
perpekto walay sala o ang kinaiyang makasasala.8  Sa 
wamahibaloi nga gidugayon sa panahon sila nagmalipayon 
sa fellowship uban sa Dios didto sa Hardin.  Unsa man ang 
hinungdan nga sila nahimulag gikan sa Dios (Mga Taga-Efeso 
4:18)?  Ang ilang sala sa wapagsunud sa gipadayag nga 
kabubut-on sa Dios (Genesis 2:17; 3:6).  Ang ilahang negatibong 
kabubut-on ngadto sa kamandoan sa Dios nagbunga sa 
kinaiyang makasasala ug espirituhanong kamatayon nga 

7. Ang pagpuyo sa Espiritu naghatag sa usa ka permanenteng relasyon uban sa Dios 
pagkahuman sa kaluwasan (1 Mga Taga-Corinto 3:16).  Ang pagpuno sa Espiritu mao ang 
temporaryong fellowship nga gideterminar pinaagi sa atong karnalidad ug espirituwalidad.  
Kon kita makasala kita makabawi sa kahimtang sa pagpuno lamang pinaagi sa paggamit 
sa rebound nga paagi.  Divine nga kamaayo mao ang panghunahuna, mga pulong, o 
mga binuhatan nga natuman sa higayon nga ang magtotoo napuno sa Espiritu, ubus sa 
pagdumala sa Balaang Espiritu.  Tan-awa sa Thieme, Rebound and Keep Moving! (1993), 
8, 17-18.
 Ang Kapanahonan sa Simbahan misugod sa circa A. D. 30 sa adlaw sa Pentekostes, 
ug matapos sa ditinong adlaw nga umaabut sa higayon nga ang Simbahan pagabanhawon 
o pagasakgawon.  Tan-awa sa Thieme, The Divine Outline of History: Dispensations and 
the Church (1999), 63-66.
8. Ang kinaiyang makasasala mao ang usa ka mahinungdanong kabahin sa matag 
tawhanong binuhat nga nagpuyo diha sa selyulang estraktura sa tawhanong lawas.  Ang 
kinaiyang makasasala orihinal nga nakuha ni Adan sa iyang pagkalaglag ug maoy sunud 
nga gipasa pinaagi sa gene sa tanang katawhan pinaagi sa pakighilawas.  Ang resulta mao 
ang parehang espirituhanong kamatayon ug hingpit nga kadaotan sa tanang katawhan, 
gawas lang ni Jesu-Kristo.  Ang kinaiyang makasasala gilangkuban sa usa ka lugar sa 
kalig-on, usa ka lugar sa kahuyang, mga hilig paingon sa legalismo, o antinomiyanismo, ug 
pangibog nga mga sundanan. 
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nakapaguba sa ilang fellowship uban sa Dios.
 Human sa ilang wapagsunud si Jesu-Kristo miduul ni 
Adan ug Eba didto sa Hardin.  Ilang gitagoan ang ilang-
kaugalingon luyo sa tabon sa kinaugalingong-pagkamaayo, nga 
girepresentahan pinaagi sa ilang tapis nga mga dahon sa igos 
(Genesis 3:7).  Unta sila dili kinahanglan motago sa luyo niining 
taphaw nga babag.  Sila mga dinakpan na sa sala ug sa silot 
sa sala—kabahin sa usa ka labing dako nga babag nga gitukod 
taliwala kanila ug sa Dios niadtong higayon nga sila mirebelde.  
Isip kaliwat ni Adan kitang tanan natawo og nakaposas luyo sa 
susamang babag.9

ANG BABAG

 Kita patay sa espirituwal, waygahum sa pagduul sa Dios 
pinaagi sa atong kaugalingon.  Usa ka dimaagian ug dimalapsan 
nga babag ang nag-ali kanato.  Gikan sa pagkalaglag ni Adan 
hangtod sa katapusan sa panahon walay tawhanong binuhat 
ang makalingkawas sa babag.  Tungud sa desisyon ni Adan nga 
makasala, ang hustisya sa Dios mitukod sa babag—bugtong ang 
Dios ang makawagtang niini.  Walay tawhanong paningkamot 
ang makapagawasnon kanato gikan sa atong pagkabilanggo.  
Dili igsapayan kon unsa ang atong mga abilidad, mga talento, 
mga pamatasan, nilihokan, mga kabtangan, o bisan unsa 
nga laing hinungdan, kita waykatakus.  Kita nahimutang luyo 
sa babag, nahimulag gikan sa Dios.  Gawas lang sa divine 
nga interbensiyon, kitang tanan moatubang sa pagsilot ug 
waykatapusang pagkahimulag gikan sa Dios.
 Ang kamatuuran nga kining babag maoy anaa gayud usa ka 
daotang balita.  Pinaagi sa usa ka buhat sa wapagsunud, ang 
tawo natanggong luyo sa babag ug nahimong ulipon ngadto sa 

9. Thieme, The Barrier (2003).
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usa ka kinaiya sa sala.  Apan pinaagi sa makaluwas nga buhat 
ni Jesu-Kristo didto sa krus, ang Dios miabli sa usa ka agianan 
sa paglabang sa babag aron sa paghatag og kagawasan gikan 
sa merkado sa ulipon sa sala.  Kini mao ang Ebanghelyo—ang 
pinakamaayong balita!

Ang Grasya Nakakita sa usa ka Paagi

Si Jesus misulti kaniya, “Ako ang dalan, ug ang 
kamatuuran, ug ang kinabuhi; walay usa nga 
makaadto sa Amahan, kundili pinaagi Kanako.”  
(Juan 14:6, mga italiko gidugang) 

 Ang “kamatuuran” mao ang Ginoong Jesu-Kristo.  Si Jesus 
nag-ingon nga nagpasabut, Kon ikaw nakaila Kanako, Ako 
magpagawasnon kanimo.  Ikaw kinahanglang mahimong 
gawasnon.  Pag-ila ni Jesu-Kristo magsugod niini

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

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

Grasya mao ang libreng gasa sa Dios sa waymerito nga 
pabor—ang tanan nga ang Dios gawasnon mobuhat para sa 
katawhan nga nagbase sa makaluwas nga buhat ni Jesu-Kristo 
didto sa krus.  Pagtoo mao ang waymerito nga desisyon aron 
motoo diha ni Kristo.
 Ang kagawasan gihatag ngadto sa usa ka tawo kinsa 
nagtoo diha ni Jesu-Kristo mao ang mahinungdanong kalainan 
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sa pagkaulipon niadtong kinsa nagsalikway Kaniya.  Ang 
relihiyosong mga legalista sa Israel naghatag sa usa ka maayo 
kaayong ehemplo sa pagkaulipon sa sala tali sa kalainan sa 
kagawasan diha ni Kristo.

Ang Upat ka mga Pagpangulipon

Si Jesus tungud niana misulti niadtong mga 
Hudiyo kinsa mitoo Kaniya, “Kon kamo mosunud 
diha sa Akong pulong, nan kamo maoy tinuud 
nga Akong mga disipulo; ug kamo makahibalo 
sa kamatuuran, ug ang kamatuuran makahimo 
ninyong gawasnon.”  (Juan 8:31-32)  

 Si Jesus nagsulti niini nga mga pulong sa mga magtotoo sa 
dihang usa ka grupo sa mga estambay nagsugod og paglantugi 
diha Kaniya.  Kini nga mga tig-aninaw mao ang mga Pariseyo 
ug mga eskriba, mga myembro sa relihiyosong herarkiya sa 
Israel. Sila sa kanunay nagsinamok sa atong Ginoo, gibantayan 
matag kahigayonan aron sa pagsaway ug pagbugalbugal 
Kaniya.  Sila wala makapugong niini nga kahigayonan para sa 
pagsaway: si Jesus nag-angkon sa pagsulti sa Pulong sa Dios 
(Juan 8:28b).  Ang Iyang kamatuuran mao ang kagawasan 
gikan sa pagkaulipon sa sala ug tawhanong panglantaw.  Ang 
wanagtoong mga Pariseyo nasayup sa pagsabut sa Iyang 
kahulugan.

Sila mitubag Kaniya.  “Kami mao ang mga 
kaliwatan ni Abraham, ug wala gayud maulipon 
ni bisan kinsa; naunsa man kini nga Ikaw misulti, 
‘Ikaw mahimong gawasnon’?”  (Juan 8:33) 

 Ang relihiyosong mga tigsupak ni Jesus mapasigarbohong 
mitubag:  “Kami mao ang mga kaliwatan ni Abraham.”  Ang mga 
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Pariseyo mapasigarbohong nanghambog sa ilang kaliwatan.  
Sila mapahitas-on mahitungud sa ilahang gigikanan.  Wala 
ba sila nagagikan sa usa sa pinakabantugang mga alagad sa 
Ginoo?  Dili pa ba igo ang pruweba sa ilahang espirituhanong 
pagkabililhon? 
 Ang mga Pariseyo ug mga eskriba nagsalig sa ilahang 
genetic nga relasyon diha ni Abraham.  Sigurado ang langit 
dili gayud mosalikway sa kaliwatan ni Abraham.  Ang sunud 
nga magarbohong pamahayag nagpakita sa ilahang hiwi nga 
panglantaw sa katinuuran:  “Kami…wala pa gayud maulipon ni 
bisan kinsa.”
 Niadtong panahon nga ilang giproklamar kini nga kahiwian 
sila mismo ginsakpan sa upat ka managlahing mga sistema sa 
pagkaulipon:

1. Sila naulipon sa ilahang kaugalingong kadunut diha 
sa Balaod ni Moses.  Ang Balaod wala gayud gihatag 
isip usa ka agianan sa kaluwasan (Mga Taga-Galacia 
2:16), apan gihatag aron sa pagpakita nga ang tawo 
usa ka makasasala ug nagkinahanglan sa usa ka 
manluluwas.10  Hinoon kini nga relihiyosong mga Hudiyo 
makutihong mituman sa balaod para sa kaluwasan ug, 
isip sangputanan, nangahimong ulipon ngadto sa usa ka 
sistema sa legalismo—kaluwasan pinaagi sa mga buhat.

2. Sila nangaulipon ngadto sa usa ka relihiyosong sistema.  
Ang Palestine nausab ngadto sa panaghiusa sa Judaism 
ug gobyerno—usa ka makuyaw nga kumbinasyon sa 
pagtulon-an sa simbahan ug pamulitika.  Ang tanang mga 
tawo nga midumili sa pagsunud ngadto sa relihiyosong 
sistema mahimong mga sinalikway.  Ang nag-unang 
katuyoan sa Balaod ni Moses isip usa ka lagda sa 
kagawasan maoy nawagtang.

10. Thieme, The Blood of Christ (2002), 11-14.
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3. Sila nangaulipon ngadto sa Imperyo Romano.  Isip usa 
ka probinsiya sa Roma, ang Judea mibarog diha sa anino 
sa Romanong agila.  Ang mga kasundalohan ni Tiberius 
nagmartsa agi sa kadalanan sa Jerusalem maoy usa ka 
pagpahinumdum sa kanunay sa ilang pagkabinilanggo.

4. Ug sa katapusan, sila nahimutang diha sa espirituhanong 
pagkaulipon sa sala.   

 Unsa kadako ang kahigayonan para ni Ginoong Jesu-Kristo 
sa pagpakaulaw sa makalipat nga pamahayag nga dipalang 
gayud dugay gisulti niining mga legalista.  Unsa naman ang 
upat ka gatos ka katuigan sa pagkaulipon didto sa Egypt?  Unsa 
naman ang kapitoan ka katuigan sa pagkabinilanggo didto sa 
Babylon?  Kon ang mga Hudiyo wala gayud maulipon ni bisan 
kinsa, unsaon man nila sa pagpasabut ang kasundalohan sa 
Roma nga nagkampo sa Jerusalem?
 Ang sagad makita mao ang pagkaulipon ngadto sa ilang 
kaugalingong legalismo.  Himoon natong pananglitan ang 
mga gipangdili sa Sabbath!  Ubus niining legalistang mga 
pagpangdili, ang usa ka baril nga nagtulo dimahimong tapakan, 
bisan pa kon ang pinakalaming bino mawagtang.  Kon ang usa 
ka tawo madunggaban sa panahon sa Sabbath, ang iyang 
samad dimahimong tambalan ug ang kasagarang mahitabo siya 
makabsan sa dugo og mamatay.  Walay kalihukan ang gitugotan 
sa panahon sa Sabbath. Kini ang hingpit nga pagkaulipon sa 
rilihiyon.
 Ang mga pagpangdili sa Sabbath nga makita diha sa 
Mishnah ug sa Talmud, ang mga librong nagsulud sa unud sa 
gisulat nga balaodnong pamulong sa mga Hudiyo, maoy halapad 
ug daghang mga higayon nga kataw-anan.  Pananglitan, sa 
panahon sa Sabbath ang usa ka Hudiyo maoy gidid-an sa 
pagluto og itlog pinaagi sa pagtabon niini og init nga balas.  Sa 
tin-aw nga pangisip ang mga tawo maghimo gayud og mga 
pagsulay aron makalikay sa balaod batok sa pagluto panahon 
sa Sabbath.  Kon ikaw uban sa usa ka caravan nga magbyahe 
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og Byernes gikan sa usa ka lungsod paingon sa lain ug moabut 
sa inyong gipadulngan sakto ra gayud pagsawup sa adlaw, 
ikaw makahimo sa pagluag sa bakus sa imong kabayong mula, 
apan ang kargamento nganha sa kabayong mula dimahimong 
haw-ason gawas lang kon kini mahagbong sa yuta.  Sa ingon 
anang hitabo ang putos kinahanglan magpabilin sa yuta hangtod 
mahuman ang Sabbath.
 Layo ra sa tinuud nga maluwas pinaagi sa Balaod ni Moses, 
ang mga Hudiyo binilanggo ngadto sa Balaod; sila ulipon diha 
sa ilahang relihiyosong mga pangulo; sila mga ulipon ngadto sa 
Imperyo Romano.  Si Jesus, bisan pa man, maloloy-ong wala 
mihisgot sa bisan asa niining mga panghitabo.  Siya mitutok 
diha sa pinakamahinungdanong isyu—ang Ebanghelyo. Bisan 
pa og ang sinugdanan sa Ebanghelyo mao ang Mga Taga-
Roma 3:23, “Kay ang tanan nakasala ug napakyas sa pagkab-
ot [wakaigo sa marka] sa Himaya [perpektong pagkamatarong] 
sa Dios,” si Jesus wala gayud himoang isyu ang mga sala sa 
mga Pariseyo.11

 Kon ikaw usa ka magtotoo ni Ginoong Jesu-Kristo ug 
nagtinguha nga ang uban makakaplag ni Kristo isip 
Manluluwas, ayaw gayud paghisgot sa ilang mga kasaypanan, 
ilang daotang mga naandan, ilang mga kapakyasan.  Ikaw 
adunay mga depekto usab.  Ayaw pag-ugmad og usa ka 
‘masbalaan-pa-ko-nimo’ nga kinaiya.  Ang usa ka arogante, 
kinaugalingong-kamatarong nga magtotoo nagpahanap 
sa kinaunahang bahin nga may kalabutan sa kaluwasan.  
Ang bugtong isyu diha sa pagsaksi mao nga si Jesu-Kristo 
nagpakamatay isip usa ka puli para sa imong mga sala ug para 
sa akong mga sala.

Apan ang Dios nagpakita sa Iyang kaugalingong 
gugma ngari kanato, tungud niana samtang kita 

11. Thieme, Witnessing (1992), 16-20.
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mga makasasala pa, si Kristo nagpakamatay para 
kanato [isip atoang puli].  (Mga Taga-Roma 5:8)12         

 Si Jesu-Kristo Mismo mipamatuud niini nga punto niadtong 
Siya nakig-atubang niining mga relihiyosong mga dimagtotoo.  
Siya wala maghisgot ngadto kanila mahitungud sa ilang kaulipon 
ngadto sa Imperyo Romano—usa ka politikanhong isyu; ang 
ilahang dimadawat nga pagkamatarong—usa ka personal 
nga isyu; o ang Balaod ni Moses—usa ka relihiyosong isyu.  
Siya unta makahimo sa pagpaklaro pag-ayo sa kada usa niini, 
apan hinoon Siya mihisgot sa sukaranan sa kaulipon sa tibuuk 
tawhanong kaliwatan—sala.

ANG SOLUSYON SA SALA

Unsa Ang Sala?

 Ang tawo nahimugso dinhi sa kalibutan nga may tulo ka 
mga pagpika batok kaniya:  ang orihinal nga sala ni Adan 
giimpyut diha sa paghimugso; ang tawo napanunud sa kinaiya 
sa pagpakasala ug ang tawo nakahimo sa personal nga mga 
sala.  Ang unang personal nga sala, ang orihinal nga sala ni 
Adan, giimpyut o opisyal nga gipahamtang ngadto sa tibuuk 
tawhanong kaliwatan.  Tungud kay si Adan mirepresentar sa 
tawhanong kaliwatan, kita magbarog ug matumba uban kaniya.

Kay pinaagi sa wapagsunud sa usa ka tawo ang 
kadaghanan nahimong mga makasasala.  (Mga 

12. Si Kristo gipuli ang Iyang-kaugalingon didto sa krus para sa atong mga sala (2 Mga 
Taga-Corinto 5:14).  “Para kanato” diha sa Griyego mao ang preposisyon (huper), gihubad 
og “para sa katungud ni” o “isip usa ka puli,” dugangan sa genitive plural of advantage gikan 
sa pulingalan (ego).  H. E. Dana ug Julius R. Mantey, A Manual Grammar of the Greek New 
Testament (Toronto: The Macmillan Company, 1955), 111-12. 
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Taga-Roma 5:19a) 
     
 Pinaagi sa lawasnong pagkahimugso, atong napanunud 
ang usa ka kinaiyang makasasala.13  Ang kabubut-on ni Adan 
mao ang sad-an.  Si Adan wamisunud sa Dios didto sa Hardin 
pinaagi sa pagkaon sa ginadiling prutas (Genesis 3:6-8).  Si 
Adan mipili nga makasala og pinaagi niana nakakuha sa usa ka 
kinaiyang makasasala nga iyang gipasa pinaagi sa kaliwatan 
ngadto sa tanang katawhan.  Mao kini ang gipasabut ni David 
niadtong siya misulat, “Ako nahimugso diha sa pagkadaotan” 
(Mga Salmo 51:5).  Tungud kay gipakatawo pinaagi sa natural 
nga pakighilawas, si David nakapanunud sa usa ka kinaiyang 
makasasala nga maoy nakahimo niyang usa ka makasasala.
 Ang sangputanan, ang katawhan nahimulag gikan sa Dios 
(Genesis 3:2-3; cf. Mga Taga-Roma 5:12).  Ang presensiya 
sa usa ka kinaiyang makasasala sa tanang mga myembro sa 
tawhanong kaliwatan mao ang hinungdan nga kini imposible 
para ni bisan kinsa nga makaabut ngadto sa perpektong 
pagkamatarong sa Dios. 
 Ang kinaiyang makasasala mao ang gigikanan sa tentasyon 
sa personal nga sala; ang atoang kabubut-on mao ang 
hinungdan sa personal nga sala.  Personal nga sala mao ang 
wapagsunud sa Dios ug sa Iyang dayag nga kabubut-on—
bisan unsang panghunahuna, pamaba, o dayag nga kalihukan 
nga nahisupak sa karakter ug mga sukaranan sa Dios.  Ang 
mga sala maoy direktang pagbatok sa Dios, bisan pa og sila 
nahilambigit sa pagbuhat og sayup batok sa usa ka tawo o sa 
uban (Mga Salmo 51:4).  Ang Bibliya nagpaila sa personal nga 
mga sala pinaagi sa nagkadaiyang kangalan:

1. Napakyas sa pagkab-ot (Mga Taga-Roma 3:23)

13. Ang pulong sala sa kinatibuk-an naghulagway sa kinaiyang makasasala kon gamiton 
diha sa Kasulatan isip usa ka tinagsang pungan (Mga Taga-Roma 7:14).
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2. Mga kalapasan—pagrebelde batok sa o pagtunub sa 
Balaod (Mga Salmo 51:1)

3. Pagbuhat sa dipagkamatinumanon—kaugalingong-
kabubut-on kaysa kabubut-on sa Dios (Joshua 22:20)

4. Mga paglapas (Mga Taga-Efeso 2:1)
5. Waybalaod ug pagrebelde—kapakyasang may 

kalambigitan ngadto sa Balaod ni Moses (1 Timoteo 1:9-
10)

6. Waypagtoo—ang bugtong sala nga dimapasaylo (Juan 
8:24; 16:9)

 Sa pikas nga bahin, pinaagi sa ulay nga pagkatawo, si Jesu-
Kristo miabut dinhi sa kalibutan nga walay giimpyut nga sala 
ug walay usa ka kinaiyang makasasala.  Dugang-niini, Siya 
nagpuyo sa usa ka kinabuhing gawasnon gikan sa personal nga 
sala aron nga may katakus isip usa ka perpektong Manunubos 
sa katawhan.

Sulud sa Merkado sa Ulipon

 Gawas lang ni Jesu-Kristo, ang matag myembro sa 
tawhanong kaliwatan gipakatawo sulud sa merkado sa ulipon 
sa sala.  Inilang biblikalong mga bayani sama nila ni Abraham, 
Moses, David, Daniel, ug apil pa si Apostol Pablo.  Relihiyosong 
mga inila sama nila ni Mohammed, Buddha, Mahatma Gandhi, 
tanang mga santo papa ug mga patriyarka, ingon man usab ang 
bilyones nga ubang dili kaayo ilado nga katawhan gipakatawo 
ang tanan nga mga ulipon.  Diigsapayan ang estado kon unsa o 
kinsa diha sa mga mata sa kalibutan, ang matag-usa gipakatawo 
diha sa sulud sa merkado sa ulipon.  Si Jesus nagpahibalo sa 
mga Pariseyo sa ilahang pagkaulipon sa sala.

Si Jesus mitubag kanila, “Sa pagkatinuud, sa 
pagkatinuud, Ako magasulti kaninyo, ang matag-
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usa nga kinsa makabuhat og sala mao ang ulipon 
sa sala.”  (Juan 8:34)     

 “Makabuhat” maoy usa ka participle nga gikan sa Griyego 
nga punglihok (poieo).  Sa dihang si Jesus mitan-aw ngadto 
sa mga mata niining mga kinaugalingong-kamatarong nga 
panatiko ug misulti ginamit ang dramatik present tense nga 
poieo, Siya nipakugang niining relihiyosong mga pangulo:  
“Kamo nag-ingon nga kamo wala gayud maulipon ngadto ni 
bisan kinsa?  Apan Ako nagsulti nga kon kamo nakabuhat og 
sala (usa ka unang klase sa kondisyonal nga kabihayag—ug 
kamo anaa), kamo maoy usa ka ulipon sa sala.”

GIKAN SA MERKADO SA ULIPON NGADTO SA KINABUHING WAYKATAPUSAN

 Unya Siya mihimo og lain nga mahinungdanong pamahayag:
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“Ug ang ulipon [dimagtotoo] dili magpabilin diha sa 
panimalay sa kahangturan; ang anak [magtotoo] 
magapabilin sa kahangturan.”  (Juan 8:35)

Ang mga ulipon walay katungud sa pagpuyo diha sa ilahang 
agalong panimalay.  Kita dili makapuyo diha sa panimalay kon 
kita anaa sa merkado sa ulipon.  Ang “palasyo” diha sa dayagram 
sa taas nagrepresentar og kinabuhing waykatapusan.  Aron sa 
pagpuyo sa kahangturan niana nga panimalay kita kinahanglan 
nga mahimong “mga anak sa Dios” (Juan 1:12).
 Kita wala gipakatawo isip mga anak sa Dios apan 
gipakatawong ulipon diha sa sala.  Kita dili na gayud 
makalingkawas gikan sa pagkaulipon bisan unsaon pa kay sa 
kita makatabang nga ipakatawong lalaki o babaye.  Ang usa 
ka ulipon walay mga katungud o mga pribilihiyo, walay mga 
kabtangan o puhunan; siya waykatakus aron sa pagpagawasnon 
sa iyang-kaugalingon.  Kon siya ugaling magawasnon, usa ka 
tawo nga kinsa daan nang gawasnon ang gikinahanglan sa 
pagpagawas kaniya.

“Kon tungud niana ang Anak maghimo kanimo nga 
gawasnon [usa ka unang klaseng kondisyonal nga 
kabihayag—ug Iyang gihimo], ikaw mamahimong 
gawasnon sa dimalalis nga paagi.”  (Juan 8:36) 

Ang punto maoy pinakasayon:  Bugtong ang gawasnong tawo 
ang makapalit sa kagawasan sa usa ka tawong anaa sa merkado 
sa ulipon.  Tungud kay ang usa ka tawo nga gipanganak dinhi 
sa kalibutan nga gawas sa merkado sa ulipon sa sala mao 
ang pagkatawhanon ni Jesu-Kristo, Siya lang ang bugtong 
gawasnong tawo kinsa makatubus kanato sa kahangturan.  Sa 
bisan unsang pagpalit, hinoon, nagdala og usa ka presyo.
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Ang Presyo sa Katubsanan

“Apan kana nga propeta o kana nga tigdamgo sa 
mga damgo pahamtangan sa kamatayon, tungud 
kay siya nagapanambag sa pagrelde batok sa 
GINOO imong Dios kinsa midala kaninyo gikan sa 
yuta sa Ehipto ug mitubus [padah] kaninyo gikan 
sa balay sa pagkaulipon, aron sa pagdani kaninyo 
gikan sa dalan nga diin ang GINOO imong Dios 
nagmando kaninyo sa paglakaw.”  (Deuteronomio 
13:5a)

“Akong gipapas ang imong mga kalapasan sama 
sa usa ka bagang panganod, ug ang imong mga 
sala nahisama sa usa ka mabug-at nga yamog. 
Balik ngari Kanako, kay Ako ang nagtubus [gaal] 
kanimo.” (Isaias 44:22)   

 Ang pulong “tubus” nagpasabut “aron paliton o sa pagpalit.”  
Ang Dios mitubus, gaal, diha sa Isaias 44:22 “pinaagi sa 
pagbayad sa tinong kantidad.”14  Ang Dios mipalit sa Israel 
gikan sa pagkaulipon sa parehong lawasnon ug espirituhanon.  
Iyang ‘gilukat’ ang mga Hudiyo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto 
(Deuteronomio 13:5).15 Ang lawasnong kagawasan nga gipalit 
sa Dios para sa Iyang ‘piniling katawhan’ didto sa Egypt 
nagpakita sa espirituhanong kagawasan nga Iyang pagapaliton 
pinaagi sa pagsakripisyo sa Iyang Anak.  Didto sa krus ang 
Dios “mipapas sa imong mga kalapasan.”  Siya mihatag sa 
espirituhanong katubsanan dili lamang para sa Israel apan 

14. Francis Brown, S. R. Driver, ug Charles A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the 
Old Testament (Oxford: Clarendon Press, 1951), 145.
15. Lukat mao ang kahulugan sa Hebreohanong punglihok padah diha sa Deuteronomio 
13:5 nga nag-apil sa ‘nag-unang ideya sa pagbayad,’ bisan paman nga walay presyo aron 
paliton ang gibutang o gibayad ni bisan kinsa.  Ibid., 804.
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para kanatong tanan.

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

Si Kristo mitubus [agorazo] kanato gikan sa tunglo 
sa Balaod, nahimong usa ka tunglo para kanato 
[huper dugangan sa genitive of advantage gikan 
sa ego, atoang puli]—kay kini mao ang nahisulat, 
“TINUNGLO ANG MATAG-USA KINSA NAGBITAY DIHA 
SA USA KA KAHOY.”  (Mga Taga-Galacia 3:13)

 
 Kining duha ka Griyegong mga pulong diha sa Bag-
ong Kasulatan, lutroo ug agorazo, nagsibo ngadto sa 
Hebreohanon nga mga pulong padah ug gaal.  Lutroo ug 
iyang mga kalangkuban nagpaklaro sa ideya sa pagpalit o 
lukat pinaagi sa pagbayad sa kantidad (Marcos 10:45; Tito 
2:14).  Agorazo ug iyang mga kalangkuban nagpasabut og 
“sa pagtubus o pagpalit sa usa ka kagawasan sa ulipon.”16 

Busa, ang pulong tubus nagdala sa usa ka kritikal nga pagsabut 
og may kalambigitan ngadto sa merkado sa ulipon sa sala. 
 Ang Ginoo lamang ug walay bisan usa ang makatubus 
sa katawhan.  Ang presyo nga gibayad aron sa pagtubus sa 
mga makasasala gikan sa merkado sa ulipon sa sala mao ang 
mapulihong kamatayon ni Kristo didto sa krus.  Ang Dios nga 
Amahan giimpyut ngadto sa Dios nga Anak “ang kadaotan 
[mga sala] kanatong tanan” (Isaias 53:6b).  Tungud kay si 
Kristo gihukman para sa tanang mga kasal-anan sa katawhan, 
ang katubsanan abilabol sa tibuuk tawhanong kaliwatan.  Ang 
mga sala dili na usa ka babag sa atong kaluwasan.  Karon 

16. William F. Arndt ug F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament 
(Chicago: University of Chicago Press, 1979), 12.
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ang si bisan kinsa makadawat sa kaayohan sa katubsanan—
ang kapasayloan sa tanang wapaykaluwasan nga mga 
sala—pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang (Mga 
Hebreohanon 9:22).17  Mga Hebreohanon 9:11-14, Pinadayag 
1:5, ug daghan pa nga laing mga sinulat ang nagpasabut nga 
si Kristo natapos na sa pagtubus kanato.  Si Job miingon, “Ako 
nasayod nga ang akong Manunubos buhi” (Job 19:25b).  Diha 
sa Mga Taga-Galacia 3:13 “ang tunglo sa Balaod” nagpasabut 
ngadto sa Balaod ni Moses, ang mga lagda nga kusganong 
nagpamatuud nga ang matag tawhanong binuhat usa ka 
makasasala.  Walay bisan usa ang makatuman sa matag 
balaod sa kabalauran ni Moses.

Diha Kaniya [pinaagi kaniya] kita adunay 
katubsanan pinaagi sa Iyang dugo [ang makaluwas 
nga buhat ni Kristo didto sa krus], [nagresulta diha] 
sa kapasayloan sa atoang mga kalapasan, sumala 
sa kadagaya sa Iyang grasya.  (Mga Taga-Efeso 
1:7)  

KWARTA DILI MAKAPALIT SA KATUBSANAN 

 Ang mga pamaagi sa imong katubsanan maoy gipaklaro 
diha sa 1 Pedro.

Sa kasayuran nga kamo wala gitubus pinaagi sa 
madunut nga mga butang sama sa pilak o bulawan 
gikan sa inyong waykapuslanang [waysulud] paagi 

17. Wapaykaluwasang mga sala wala napasaylo didto sa krus, apan nianang higayon sa 
kaluwasan. Bugtong ang silot sa sala ang gitangtang sa makausa ug para sa tanan didto 
sa krus. Ang mapulihong kamatayon ni Kristo nagpatuman sa katubsanan, apan dili sa 
kapasayloan. Tan-awa sa Thieme, The Barrier, 4-6.
 Human-sa-kaluwasang mga sala wala mapasaylo didto sa krus apan pinaagi sa 
rebound teknik. Tan-awa sa Thieme, Rebound and Keep Moving!
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sa kinabuhi nga napanunud gikan sa inyong mga 
katigulangan.  (1 Pedro 1:18) 

“Kasayuran” mao unta ang inyong mahimong sanglitanan 
tungud kay ang kahibalo sa doktrina mao ang pinakataas nga 
prayoridad diha sa Kristohanong kinabuhi.  Ang Dios naghimo 
og kasangkapan para sa matag magtotoo aron masayran ug 
masabtan ang matag doktrina diha sa Pulong sa Dios.18  Ang 
usa ka magtotoo dili mauyon ngadto sa grasya sa Dios o mag-
uswag ngadto sa espirituhanong pagkahamtong nga nabulag 
gikan sa pagkasabut sa doktrina sa Bibliya.  Ang 1 Pedro 
1:18-19 nagmando nga ang magtotoo masayod sa doktrina sa 
katubsanan.19 
 Una, usa ka negatibo:  Kita “wala gitubus diha sa madunut 
nga mga butang”—mga palaliton nga dili molungtad.  Kini ang 
gihulagway sa labing tukma isip “pilak o bulawan,” mahimong 
ipamalit niadtong karaang kalibutan.
 Ang kwarta makapalit sa daghang mga butang apan ang 
kwarta dili makapalit og kalipay, gugma, o mga higala.  Labaw sa 
tanan, ang kwarta dili makapalit og kaluwasan.  Ang kwarta dili 
makapagawasnon ni bisan kinsa gikan sa merkado sa ulipon sa 
sala, ni ang materyalistik nga mga kabtangan makapagawasnon 
kanato gikan sa usa ka waybili, waykapuslanan nga kinabuhi.
 Sa dipihong kadaghanon sa mga siglo sa legalistang 
tradisyon ang gipatuman ngadto sa Israel ang usa ka sistema 
sa kaluwasan ug espirituwalidad pinaagi sa mga buhat nga 
maoy hingpit ang kasukwahian diha sa parehong Pulong sa 
Dios ug palisiya sa grasya sa Iyahang plano.20  Ang Israel 
adunay mahimayaong napanunud sa grasya gikan sa Karaang 
Kasulatan nga nahugawan pinaagi sa rilihiyon ug legalismo.

18. Thieme, The Trinity, 35-39.
19. Tan-awa sa Pakapin sa Basahon A.
20. Thieme, The Barrier, 22-25; Giving: Gimmick or Grace? (1990); Rebound and Keep 
Moving!
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 Ikaduha, usa ka positibo:  si Pedro tin-aw nga nagpahayag 
sa kantidad sa paglukat para sa pagpalit sa atong kagawasan.

Apan sa bililhong dugo, sama sa usa ka nating 
karnero nga waybuling o waymansa, ang dugo ni 
Kristo.  (1 Pedro 1:19)

RITUWAL NAGPADAYAG SA KAMATUURAN SA 
KATUBSANAN
     
 Ang mga Hudiyo kinsa nakadawat niining maayong balita 
nakasabut nga waykalibog sa katandian nga gihimo ni Pedro 
tali ni Jesu-Kristo ug ang sa pamayhon perpektong panghalad 
nga nating karnero nga gigamit ngadto sa Levitikanhong mga 
paghalad.  Kini nga karnero inosente ug dili angayang mamatay.  
Apan, aron masubay diha sa Karaang Kasulatan nga rituwal, 
pagpatay niini ang kinahanglan.

“Ug siya [ang maghahalad] magbutang sa iyang 
kamut ngadto sa ulo [timailhan] sa iyang ighahalad 
ug ihawon kini ngadto sa ganghaan sa tolda sa 
tigumanan, ug ang mga anak ni Aaron, ang mga 
pari, magabisbis sa dugo palibot ngadto sa altar.” 
(Levitico 3:2)       

 Pinaagi sa pagbutang sa iyang kamut ngadto sa ulo sa 
nating karnero, ang usa kinsa nagdala sa ihalad simbolikanhong 
mibalhin sa iyang mga sala ngadto sa nating karnero.  Sa dihang 
ang maghahalad mipatay sa nating karnero ug ang pari mikuha 
ug mibisbis sa dugo, ang katawhan miobserbar ug nakat-onan 
ang doktrina sa katubsanan.  Ang pagsakripisyo mipahibalo 
ug mihulagway sa umaabut nga panghimayad ni Kristo para 
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sa mga sala.21   Ang dugo sa nating karnero mirepresentar sa 
kantidad nga pagabayran ni Kristo para sa atoang katubsanan 
gikan sa merkado sa ulipon sa sala. 

Ang tanang mga butang maoy gihinloan sa dugo, ug 
kon sa walay pagpatulo sa dugo wala [nagresulta] 
gayuy kapasayloan.  (Mga Hebreohanon 9:22b)

Kini nga rituwal nagpadayag sa usa ka importanteng prinsipyo:  
Ang buhat ni Kristo didto sa krus maoy gipadayag sa matag 
kapanahonan (Tito 2:11).
 Ang pagsakripisyo sa nating karnero usa ka 
makahuluganong himan sa pagpanudlo.  Tungud kay 
ang Manunubos wala paman miabut, ang nating karnero 
mirepresentar sa Manluluwas.  Ingon sama  kainosente sa 
nating karnero nga simbolohanong mipas-an sa mga sala, 
mao usab ang nating karnero sa Dios sa umaabut nga adlaw 
mobayad sa kantidad sa katubsanan para sa tanang mga sala 
pinaagi sa Iyang kamatayon (Isaias 53:7-11).  Ang kantidad 
sa pagpalit dili mao ang Iyang literal nga dugo, tungud kay 
Siya wala namatay gumikan kay nahutdan og dugo didto sa 
krus, dili usab mao ang Iyang lawasnong kamatayon, tungud 
kay Iyang nahuman ang buhat sa kaluwasan sa wala pa Siya 
mamatay sa lawasnon (Juan 19:30).22  Ang kantidad sa pagpalit 
sa kaluwasan mao ang dugo ni Jesu-Kristo—usa ka kaamgid 
ngadto sa iyang mapulihong espirituhanong kamatayon.  Si 
Kristo nahimulag gikan sa ug gibiyaan sa Amahan didto sa krus 
(Mga Salmo 22:1; Marcos 15:34) sa higayon nga Iyang gipas-
an ang atong mga sala (1 Pedro 2:24).  Ang Iyang misunud 
nga lawasnong kamatayon ang timaan sa kahumanan sa Iyang 

21. Panghimayad mao ang tanang nabuhat para sa atong kaluwasan pinaagi sa 
pangsakripisyong kamatayon ni Jesu-Kristo didto sa krus.  Panghimayad naglakip sa 
katubsanan, panag-uli, ug pagpakig-uli.
22. Tan-awa sa Pakapin sa Basahon B; ingon usab sa Thieme, The Blood of Christ.
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kaluwasan nga buhat didto sa krus ug maoy gikinahanglan sa 
Iyang pagkabanhaw.
 Ang nating karnero gikinahanglang “waymansa” o perpekto 
tungud kay diha sa kaamgid kini nagrepresentar ni Jesu-
Kristo kinsa maoy waysala.  Ang perpekto nga nating karnero 
simbolikanhong mipas-an sa mga sala diha sa Karaang 
Kasulatan nga rituwal. Diha sa Bag-ong Kasulatan, ang 
bililhong dugo ni Kristo nahimong usa ka teknikal nga terminong 
naghulagway ngadto sa pagsakripisyo ni Kristo para sa mga 
kasal-anan sa tibuuk tawhanong kaliwatan.
 “Ang Nating Karnero sa Dios” nagtubus o naglukat sa 
kagawasan gikan sa sala (Juan 1:29).  Si Jesu-Kristo miabli 
og dako sa mga ganghaan sa merkado sa ulipon.  Apan 
ang kabubut-on sa matag ulipon kinahanglang motubag sa 
pagpagawas.  Ang mga ulipon modesider sa pagbiya o sa 
pagpabilin diha sa merkado sa ulipon.  Kon si bisan kinsang 
ulipon mopili sa pagbiya pinaagi sa pagtoo lamang diha ni 
Kristo lamang, siya nagpili sa “pagdangop diha Kaniya.”

Ang GINOO nagtubus sa kalag sa Iyang mga 
sulugoon; ug wala niadtong kinsa midangop diha 
Kaniya ang masilotan.  (Mga Salmo 34:22)        

Ang kaluwsan maoy libre!  Ang katubsanan maoy libre!  Ang 
rason sa kaluwasan nga libre tungud kay adunay usa ka tawo 
nga mibayad sa kantidad.  Aduna gayuy usa aron mobayad.

Ang Abli nga Pultahan

 Aduna gayuy pipila ka higayon sa imong kinabuhi nga ikaw 
nagsalig diha sa usa ka sistema sa pagpanabut nga gitawag 
og pagtoo.  Ikaw basin moingon, “Ako usa ka rasyonalista; Ako 
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usa ka empirisista.”23  Apan ikaw wala nagsugod sa pagkaplag 
sa kalibutan pinaagi sa pangatarungan o kasinatian.  Ikaw 
nagsugod isip usa ka bata sa paggamit sa pagtoo nga maoy 
imong sukaranon nga sistema sa pagpanabut.  Ikaw giingnan 
nga ang langit asul, ang sagbot berde.  Ang iro maoy usa ka 
iro ug ang iring maoy usa ka iring tungud kay adunay usa nga 
mipaila nila para kanimo.  Ang imong magtutudlo miingon, 
“Adunay usa ka lugar nga gitawag og England.”  Ikaw wala 
makaadto didto ni makakita sa nasud.  Ikaw mitoo anaa gayuy 
England tungud kay ikaw misalig sa awtoridad ug kamatinud-
anon sa imong magtutudlo.  Ikaw mahimong magdumili sa 
pagtoo kaniya, apan wala nimo buhata.  Imong gidawat ang 
mga kamatuuran diha sa pagtoo.  Kini mao ang paagi sa matag-
usa nga magsugod ang proseso sa pagkat-on, tungud kay ang 
pagtoo mao ang sukaranong sistema sa pagpanabut. 
 Pinaagi sa pagtoo kita nagdawat o nagsalikway unsa ang 
gipangtudlo sa Bibliya.  Pinaagi sa pagtoo kita nagdawat o 
nagsalikway nga si Kristo mipalit sa atong kagawasan gikan 
sa merkado sa ulipon sa sala, nga ang mga posas sa sala 
nangaguba, ug nga ang pultahan paingon sa kagawasan maoy 
karon abli.  Kita makatoo niining mga kamatuuran gibase diha 
sa awtoridad ug kamatuud sa dimasayup nga Pulong sa Dios.
 Bisan pa si Kristo miabli sa pultahan, kita tingali mopili aron 
mopuyo diha sa merkado sa ulipon sa kahangturan.  Ang pagbiya 
gikan sa merkado sa ulipon sa sala nanginahanglan sa usa ka 
buhat sa positibong kabubut-on nganhi sa atong kabahin:  Kita 
mobiya pinaagi sa atong kaugalingong desisyon.  Kana mao 
ngano ang Kasulatan nag-ingon “too.” Ang kaluwasan libreng 
gihatag pinaagi ni Jesu-Kristo, apan kita kinahanglang modawat 
niini pinaagi sa pagtoo lamang.

Apan sama ka daghan sa midawat Kaniya, ngadto 

23. Thieme, The Plan of God, 2.
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kanila Iyang gihatag ang katungud aron 
mamahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto 
kanila kinsa motoo diha sa Iyang ngalan. (Juan 
1:12)   

“Ako ang pultahan; kon si bisan kinsang tawo 
mosulud pinaagi Kanako, Siya maluwas gayud, ug 
mosulud ug mogawas, ug makakita og sibsibanan.”  
(Juan 10:9)

 Ingnon ta nga ang usa ka tawo nag-obserba sa usa ka grupo 
sa katawhan nga nagpuyo diha sa usa ka merkado sa ulipon 
kansang mga posas ang tanan gitangtang.  Siya nagpahibalo 
kanila, “Kamo gawasnon na.  Lakaw na!”  Sila mitubag, “Posasi 
kami pag-usab.  Kami dili gusto nga mobiya!”  Busa sila 
nagpabilin nga kinadinahan, sama ra usab sa daghang mga 
dimagtotoo nga nagpabiling kinandadohan diha sa mga kadena 
sa negatibong kabubut-on.
 Si Jesu-Kristo mao ang pultahan sa kagawasan gikan sa 
merkado sa ulipon.  Sa higayon nga atong makita kanang abli 
nga pultahan, ang tanan natong buhaton mao ang paggawas 
gikan sa pagkaulipon.  Sa kasagaran, adunay pagkalibog 
niining puntoha.  Unsa kadaghan sa makadasig nga mga 
testimonya nga atong nadunggan pinaagi sa maayog-katuyoan 
pero mipasalaag sa mga Kristohanon kinsa nanghinaot aron 
mapahayag ‘ang kasinatian’ sa higayon sa kaluwasan?  Ang 
testimonya sa kasagaran naglakip sa usa ka dramatik nga 
yugto.  Ang hitabo mahimong sama sa mosunud: “Didto ako, 
mibiya sa akong sakyanan sa kahanginan human naigo sa 
pagtira gikan sa kaaway nga pagpabuto sa ubus.   Sa dihang 
ang parasyut naabli ang akong kinabuhi mikilab diha mismo 
sa akong mga mata.  Ako nahinumdum sa Kasulatan nga ang 
akong inahan kanunay nga gikutlo:

26 MERKADO SA ULIPON SA SALA



“Siya kinsa nagatoo diha Kaniya maoy dili 
pagahukman; siya kinsa wala mitoo hinukman 
nang daan, tungud kay siya wala mitoo diha sa 
ngalan sa bugtong gipanamkon nga Anak sa Dios.”  
(Juan 3:18)       

Ako miingon, ‘Oh Dios, ako nagatoo diha ni Kristo.’  Samtang 
ako nagalutaw sa kalibutan, ako mibati nga naluwas ug nasayod 
ako nga malabngan ang mapait nga kaagi.  Ako dihay hilabihang 
kalinaw sa hunahuna.  Akong nabati ang kahibulungang 
hilabihan!”
 Ang laing magtotoo nga makadungog niini nga 
mahimayaong kasinatian siguro moingon, “Karon hunong 
sa makadiyot.  Ako misalig ni Kristo, usab, apan ako wala 
makabaton nahisama niadtong usa ka makapangangha nga 
kasinatian.  Ako wala makabati og kahibulungan.  Ako dihay 
hangover niadtong higayona ug pagkahuman ako wala makabati 
og kaarang-arang.  Ako tingali wala gayud sa tinud-anay nga 
naluwas tungud kay wala nako mabati ang iyang nabati.”  Ug 
unya ang laing magtotoo tingali maghunahuna, “Sa dihang ako 
mitoo diha ni Kristo ako wala gayud makaangkon og usa ka 
madan-agong sidlak.  Ako wala makaangkon sa kulbahinam 
nga kasinatian. Ako naglingkod lamang diha sa simbahan.  
Tingali ako dili siguro usa ka Kristohanon gayud!”
 Asa dapita ang Bibliya nag-ingon nga ikaw kinahanglan 
adunay usa ka madan-agong sidlak, usa ka emosyonal nga 
pagsaka, o usa ka makapaukay sa balatian nga kasinatian aron 
lamang maluwas?  Unsa ang imong nabati paingon ngadto sa 
pultahan maoy dimahinungdanon; unsa ang mahinungdanon 
mao nga ikaw moagi sa pultahan.  Ang kulbahinam nga mga 
panghitabo maoy opsiyonal, dili minando.  Puntinga kon unsa 
ang gibuhat ni Kristo.  Kana mao ang makwenta.  Si Kristo 
mihimo sa kwentada didto sa krus.  Wala nay nahabilin nga 
angayang buhaton pero sa pagdawat sa Iyang kamaloloy-on.
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 Aduna lamang usa ka pultahan, bugtong usa ka agianan 
paingon sa Dios (Juan 14:6).  Giunsa nato pag-abut ngadto sa 
pultahan tingali managlahi, pero kitang tanan kinahanglan nga 
moagi sa pultahan.  Kita mosulud pinaagi sa pagtoo lamang 
diha ni Jesu-Kristo.  Unsa ang atong nabati pagkahuman 
tingali magdepende sa atong kahimsog, atong personalidad, 
atong kahimtang sa ekonimiya, o sa bisan unsang pipila ka 
mga hinungdan.  Ang kaluwasan, hinoon, nagdepende lamang 
sa usa ka hinungdan:  “Too diha ni Ginoong Jesus, ug ikaw 
maluwas” (Mga Buhat 16:31).
 Kon kita kinahanglan nga mobati og kahibulungan o bisan 
kalainan aron maluwas, nan kitang tanan nagkinahanglan 
sa usa ka emosyonal nga kasinatian.  Pero kana dili mao 
ang hisgutanan.  Ang pagdepende sa atong mga emosyon 
nagsalikway sa katinuuran ni Kristo nga nagpakamatay aron 
sa pagpagawasnon kanato.  Kita walay mahimo aron sa pag-
angkon sa atong espirituhanong kagawasan.  Si Kristo ang 
mihimo niining tanan!
 Kon ang usa ka tawo makadawat sa kagawasan sa 
kinabuhing waykatapusan pinaagi sa emosyonalismo, nan 
ang kaluwasan mahimong limitado lamang ngadto kinsa 
makahimo sa usa ka emosyonal nga kasinatian.  Apan, kon 
ang kaluwasan mao ang dilimitado, abli ngadto sa tanan—nga 
kini mao gayud—nan ang pagdawat sa kaluwasan maoy abli 
ngadto sa tanan.  Ang yawe mao ang pagtoo, usa ka pagpanag-
iya sa matag myembro sa tawhanong kaliwatan.  Ang pagtoo 
kinahanglan adunay usa ka hingtungdan—Jesu-Kristo.  Pagtoo 
diha ni Kristo mao ang bugtong gikinahanglan sa tanan aron 
makalabang sa pultahan ngadto sa kinabuhing waykatapusan.

Usa para sa Tanan

 Atong susihon kining bayad para sa sala nga gitawag og 
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“dilimitadong panghimayad.”24  Usa ka teyolohikal nga termino, 
dilimitadong panghimayad yanong nagpasabut nga si Kristo 
namatay isip usa ka puli para sa mga sala sa matag tawo—
milabay, karon, ug sa umaabut.

Kay ang gugma ni Kristo ang nagkontrolar kanato, 
og nagahukum niini, nga ang usa ka tawo namatay 
[isip usa ka puli] para sa tanan, busa ang tanan 
namatay; ug Siya namatay para sa tanan, nga sila 
kinsa nabuhi dili na gayud mabuhi para sa ilang-
kaugalingon, apan para Kaniya kinsa namatay ug 
nabanhaw pagbalik para sa ilang katungud.  (2 
Mga Taga-Corinto 5:14-15) 

Sa paghingalan, nga ang Dios anaa diha ni 
Kristo nagpasiuli sa kalibutan ngadto sa Iyang-
kaugalingon, og wala nag-isip sa ilang mga 
kalapasan batok kanila.  (2 Mga Taga-Corinto 
5:19a)

Nga si Kristo “namatay para sa tanan” mao ang gideklarar sa 
makaduha diha sa mga bersikulo 14 ug 15.  Diha sa usa ka 
higayon sa takna ang tanan nga mga sala sa matag tawo kinsa 
sukad kaniadto natawo mao ang gipas-an pinaagi ni Jesu-
Kristo:  Siya midala kanila diha sa Iyang kaugalingong lawas.

Ug Siya sa Iyang-kaugalingon mipas-an [midala] 
sa atong mga sala diha sa Iyang lawas didto sa 
krus, nga kita tingali mamatay sa sala ug mabuhi 
sa pagkamatarong; kay pinaagi sa Iyang mga 
samad kamo nangaayo.  (1 Pedro 2:24)

24. Tan-awa ang Pakapin sa Basahon C.
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 Ayaw punting diha sa mga sala ni bisan kinsa pa niining 
higayona.  Hunahunaa lamang ang imong kaugalingong 
mga sala. Unsa nga mga sala ang imong nabuhat sa 
nangagi?  Unsa ka daghan sa mga sala nga imong gibuhat 
pagkakaron?  Unsa nga mga sala ang imong pagabuhaton sa 
umaabut?  Makahinumdum ka ba sa imong unang sala?  Kon 
ikaw matinud-anon sa imong-kaugalingon, ikaw kinahanglan 
moangkon sa dimaihap nga mga sala og walay katapusan nga 
makita.  Imo tingaling mapanaminan, “Ako wala makabuhat 
nga sama kadaghan nianang mga salaa.  Ako sa tinud-anay 
usa ka maayong tawo.” Tingali ikaw wala makahibalo kon 
unsay makapahimo nga sala, apan kana dili makapalingkawas 
kanimo sa taga.25  Ang punto mao nga ang matag sala nga 
imong mabuhat gayud mao ang gipas-an pinaagi ni Kristo 
samtang Siya nagbitay didto sa krus.

Itutok ang atong mga mata ngadto ni Jesus, ang 
tigmugna ug tighingpit sa pagtoo, kinsa para sa 
kalipay nga gipahimutang Kaniya giantos ang krus, 
og giwalay bili ang kaulaw [sa pagpas-an sa mga 
sala].  (Mga Hebreohanon 12:2a)  

 Ikaw mao ang kalipay nga gipahimutang atubangan ni 
Kristo.  Siya mismo ang mibayad para sa imong mga sala.  
Siya mibuhat sa samang butang para sa matag myembro 
sa tawhanong kaliwatan.  Ikaduhang Pedro 2:1 nagpahayag 
nga si Kristo bisan pa nagpakamatay para sa mga mini nga 
mga magtutudlo.  Ang atong Manluluwas walay bisan usa 
nga gisalikway; ang pagbayad kompleto na.  Kana mao ang 
dilimitadong panghimayad.

Ug Siya sa Iyang-kaugalingon mao ang pagpakig-

25. Thieme, Rebound and Keep Moving!, 15-17.
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uli para sa atong mga sala; ug dili para sa atoa 
lamang, apan usab para niadtong anaa sa tibuuk 
kalibutan.  (1 Juan 2:2)

Kita mipunting sa atong paglaum ngadto sa buhi 
nga Dios [Jesu-Kristo], kinsa mao ang Manluluwas 
sa tanang katawhan, hilabi na gayud sa mga 
magtotoo.  (1 Timoteo 4:10b)

 Dilimitadong panghimayad adunay usa ka direktang 
aplikasyon ngadto sa kinabuhi sa tanan kinsa midawat sa 
pagbayad ni Jesu-Kristo.  Kon kita molakaw pagawas sa 
pultahan sa merkado sa ulipon pinaagi sa pagtoo lamang ni 
Kristo lamang, kita dili na kinahanglan nga maulipon pa sa 
kinaiyang makasasala.  Ang pagkontrol sa atong kinabuhi 
pinaagi sa kinaiyang makasasala mao ang nabuntog pinaagi 
sa pagpuno sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Efeso 5:18), ang 
tinubdan sa gahum para sa Kristohanong kinabuhi.  Atong 
mabakwi ug mamintinar ang pagpuno sa Balaang Espiritu 
pinaagi sa paghingalan sa atong mga sala ngadto sa Dios nga 
Amahan (1 Juan 1:9).26

Ang Katapusang Paghukum

 Diha sa pagtoon sa paghulagway niini nga makapalisang 
nga paghukum hinumdumi ang usa ka butang:  Ang pulong 
sala wala gayud hisgoti.  Ang sala dili usa ka isyu sa bisan hain 
sa kaluwasan o ang Katapusang Paghukum.  Ang kompleto 
nga pagbayad nahimo na para sa sala; ang mapulihong buhat 
ni Kristo mitangtang sa sala nga babag tali sa Dios ug tawo.  
Dilimitadong panghimayad naghatag sa tanang tawhanong 

26. Ibid., 12-13, 18-24.
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binuhat sa agianan aron makabenepisyo sa katubsanan ni 
Kristo.  Ngano, man, aduna gayuy daghan nga mobalibad sa 
pagtunub diha sa pultahan sa kagawasan gikan sa kinaiyang 
makasasala ug espirituwal nga kamatayon?  Sila mipili 
aron nga mosalig diha sa ilang kaugalingong maayong mga 
binuhatan kay sa grasya sa Dios.  Ang biblikal nga kasayuran 
sa Katapusang Paghukum naghulagway sa ilang kabuang.
 Ang Iyang imbitasyon ngadto sa tibuuk tawhanong kaliwatan 
mao ang, “Biyai ang merkado sa ulipon sa sala.”  Unsaon?  
Pinaagi sa pagtoo diha ni Kristo kinsa mibayad sa silot para sa 
atong mga sala ug ang mga sala sa tibuuk kalibutan.  Si Kristo 
mao ang atong puli; busa, depende lamang sa Iyang buhat.  Sa 
kaulahian, ang matag myembro sa tawhanong kaliwatan mag-
atubang niini nga isyu:  Magdepende ka ba sa buhat ni Kristo—
katubsanan ug dilimitadong panghimayad—o magdepende ka 
ba diha sa imong kaugalingong tawhanong mga buhat, ang 
imong maayong mga binuhatan?
 Daghang katawhan nagtoo sa maayong mga binuhatan 
nga mao ang basehanan sa kaluwasan.  Kini nga Satanasong-
dinasig nga bakak gipanghimo pinaagi sa tanang pamaagi sa 
nangalibog nga katawhan ug relihiyosong mga organisasyon, 
naglakip sa atong-gitawag nga mga ebanghelyohanon.  Ikaw 
tingali nakadungog sa usa ka ebanghelista nga nagtudlo 
mahitungud sa Katapusang Paghukum, dramatikanhong 
nagsaway sa diyutay nga makitang mga sala.  Siya nagsinggit, 
“Ikaw ba nahinumdum niadtong daotang mga sala nga imong 
nabuhat!  Ang Dios motawag kanimo aron sa pagkwenta!”  
Adunay mga kulismaot ug mga agulo taliwala sa mga naminaw 
ug uban sa usa ka tiningub nga panghupaw sila naghunahuna, 
“Ako nakabuhat niadto!”
 Wala nay molabaw pa gikan sa kamatuuran!  Ang Dios dili na 
maghisgot pa sa dimagtotoong mga sala didto sa Katapusang 
Paghukum.  Ang balaod sa double jeopardy kinahanglang 
maaplikar—ikaw dili makasohan sa makaduha para sa 
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susamang krimen.  Tungud kay ang matag sala gihukman na 
didto sa krus (1 Pedro 2:24), ug tungud kay si Kristo mao ang 
maghuhukum didto sa Katapusang Paghukum (Juan 5:22), 
Siya dili makahisgot niadtong nahuman na sa paghukum.

Ug akong nakita ang usa ka dako nga puting 
trono ug Siya [Jesu-Kristo] kinsa milingkod didto, 
kang kansang presensiya ang kalibutan ug langit 
nangahanaw, ug walay lugar nga nakita para 
kanila.  (Pinadayag 20:11)       

 Diha sa Kasulatan ang puti nagrepresentar og 
pagkamatarong.  Diha sa Iyang unang pagkanaog si Kristo, 
kinsa wala makasala sa kinaugalingon, mao ang gihukman para 
sa atong mga sala.  Apan didto sa dako nga puting trono Siya 
mao ang matarong nga maghuhukum.  Ang bugtong katawhan 
ang mosulay aron sa pag-eskapo gikan niining paghukum mao 
ang mga dimagtotoo—ang katawhan kinsa wala mitoo diha 
ni Kristo isip Manluluwas sa panahon sa ilang pagkinabuhi.27  

Sila banhawon aron sa pagbarog atubangan Kaniya diha sa 
paghukum.

Ug akong nakita ang mga patay [patay sa 
espirituhanon nga mga dimagtotoo], ang bantugan 
ug ang kubus, nagbarog atubangan sa trono, ug 
ang mga libro gipang-ablihan; ug laing libro [usa 
ka lahi nga matang] mao ang giablihan, nga mao 
ang libro sa kinabuhi; ug ang mga patay gihukman 
gikan sa mga butang nga nahisulat diha sa mga 
libro, sumala sa ilang mga binuhatan [erga, “mga 
buhat”].  (Pinadayag 20:12)    

27. Ang Dios nagpasalig nga ang matag myembro sa tawhanong kaliwatan adunay patas 
nga kahigayonan sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo isip Manluluwas.  Tan-awa sa Thieme, 
Heathenism (2001). 
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 Sa panahon sa paghukum nga eksena adunay duha ka 
koleksiyon sa mga libro.  Ang usa mao ang libro sa kinabuhi 
nga naglakip sa ngalan sa matag tawo kinsa mitoo diha ni 
Kristo.  Ang talagsaong aspeto sa libro sa kinabuhi mao nga sa 
kinaunahan ang tanang mga myembro sa tawhanong kaliwatan 
gipanglista.  Bisan pa, kon si bisan kinsa ang mamatay nga 
wala nagtoo diha ni Kristo isip Manluluwas, ang iyang ngalan 
pagapapason (Mga Salmo 69:28; Pinadayag 3:5; cf. 1 Juan 5:5).  
Ang ikaduhang koleksiyon sa mga libro mao ang libro sa mga 
buhat, nagtapun-og ang gidaghanon nga gilistahan sa tanang 
“binuhatan” o “mga buhat” sa wanagtoong mga myembro sa 
tawhanong kaliwatan.
 Hibaloi nga ang mga dimagtotoo kinsa gipangbanhaw, 
gitawag og ang mga “patay,” mao ang pagahukman sumala sa 
ilang mga buhat, dili sumala sa ilang mga sala.  Dinhi niini nga 
konteksto ang mga buhat wala magpasabut og personal nga 
sala tungud kay ang mga sala sa tanang katawhan mao ang 
giimpyut ngadto ni Kristo didto sa krus ug humana gihukman.  
Busa, ang mga sala dili mao ang basehan para sa pasangil 
didto sa Katapusang Paghukum.  Ang pagpahamtang og silot sa 
dimagtotoo mao ang gibase lamang ngadto sa tawhanong mga 
buhat, ang bugtong ‘maayo’ nga mga binuhatan nga nahibiling 
abli para sa pagsusi ug paghukum.  Ngano?  Kon ang usa ka 
dimagtotoo nagsalikway sa buhat ni Kristo, siya anaa lamang 
sa iyang maayong mga buhat aron nga masaligan isip usa ka 
puli.  Kini nga mga buhat dili gayud makatupong sa perpektong 
pagkamatarong sa Dios. 

Kay ang tanan kanato nangahimong susama sa 
usa kinsa maoy mahugaw, ug ang tanan natong 
matarong nga binuhatan susama sa usa ka 
mahugaw nga saput.  (Isaias 64:6a)        
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ANG KASO NI CHARLIE BROWN

 Brown, C., ang nagbarog atubangan sa maghuhukum didto 
sa langit, ang Ginoong Jesu-Kristo.  Ang anghelanong tig-
alagad mipakli ngadto sa B’s diha sa libro sa kinabuhi apan 
nasayran nga ang ngalan ni Charlie gipapas na; siya namatay 
nga wala nagtoo diha ni Kristo isip Manluluwas.  Bisan pa, usa 
ka makapadaning gidaghanon sa maayong mga buhat ang 
natala para ni Charlie diha sa libro sa mga buhat.
 Si Charlie Brown ang nailhan isip usa ka malampusong 
magpapatigayon.  Pinaagi sa makugihong buhat ug inutok 
nga pagdumala siya nakatapok sa usa ka katigayunan.  
Siya adunay malumong-kasingkasing ug manggihatagon, 
naghatag og dakong mga kantidad sa kwarta ngadto sa 
daghang mga karidad, ingon man usab sa pagsuporta sa 
daghang laing mahinungdanon nga katuyoan. Siya dili gayud 
makalimot sa pobre ug nanginahanglan.  Siya miapil sa usa 
ka simbahan ug migasto sa usa ka bag-ong katukuran.  Si 
Charlie nahimong usa ka bantugang tigdumala sa iyang 
komunidad ug nagmalamposon sa daghang mapuangurong 
mga paningkamot.  Gikan sa tawhanong panglantaw siya mao 
ang tinuud nga kahibulungan.  Ang iyang listahan sa maayong 
mga buhat hataas ug talagsaon.
 Usa ka milyon duha ka gatos og setentay-singko ka libo og 
tulo ka gatos ug baynte-kwatro ka maayong mga buhat ang 
natala diha sa libro sa mga buhat ubus sa ngalan ni Charlie 
Brown.  Unsa ka makasinang kasayuran!  Si Charlie tinud-
anay nga naningkamot sa pagbuhat!  Siya usa ka talagsaong 
magbubuhat-og-maayo.  Diha sa panghunahuna ni Charlie kini 
nga kahibulungang pagtigum sa maayong mga binuhatan mas 
bug-at pa sa bisan unsang mga kapakyasan.  Sigurado ang 
langit moabli og dako ug si Charlie pagadawaton uban ang mga 
kayabkayab ug mga buwakbuwak.
 Ang kaalaotan para ni Charlie, ang tanang maayong mga 
binuhatan dinhi sa kalibutan dili makaabli sa pultahan sa langit.
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Siya miluwas kanato, nga dili basehanan ang 
mga binuhatan nga atong gibuhat diha sa 
pagkamatarong, apan pinasubay ngadto sa Iyang 
kalooy, pinaagi sa paghugas sa pagkatawo-pag-
usab ug pagbag-o pinaagi sa Balaang Espiritu 
[espirituwal nga pagkatawo].  (Tito 3:5)    

Ang iyang basahon sa panguwenta sa 1,275,324 nga mga 
binuhatan og ang tanan mitapo sa tawhanong dimadawat nga 
pagkamatarong, maynus-R.  Ang iyang paningkamot wala 
makatangtang sa iyang utang sa Dios; siya nagpabiling pakyas 
sa pag-abut sa pagkamatarong sa Dios, plas-R.  Kon si Charlie 
maoy mokwalipikar aron mogugol sa eternidad uban ang Dios, 
siya kinahanglan makaangkon og plas-R.  Ang katawhan 
makadawat sa pagkamatarong sa Dios sa usa lamang ka paagi:  
pinaagi sa impyutasyon sa higayon nga siya motoo diha ni Kristo 
isip Manluluwas (1 Mga Taga-Corinto 1:30).

Kay unsa man ang gisulti sa Kasulatan? “UG SI 
ABRAHAM MITOO SA DIOS, UG KINI MAOY GIISIP 
[giimpyut o paangkon] NGADTO KANIYA SAMA SA 
PAGKAMATARONG.”  (Mga Taga-Roma 4:3) 

Apan ngadto sa usa kinsa wala nagbuhat, apan 
nagatoo diha Kaniya kinsa nagmatarong sa 
daotan, ang iyang pagtoo maoy giisip sama sa 
pagkamatarong.  (Mga Taga-Roma 4:5)

Para ni Charlie ug sa matag dimagtotoo didto sa Katapusang 
Paghukum ni Kristo kini maoy ulahi na ang tanan.  Ang 
transaksiyon gikan sa kaulipnan ngadto sa kagawasan 
kinahanglan pagaatimanon samtang siya buhi pa.
 Kini mao ang kahimtang sa papel sa balanse ni Charlie nga 
makita diha sa libro sa mga buhat kumpara sa kang Joe Brown, 
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usa ka magtotoo kansang papel sa balanse nagpabilin diha sa 
libro sa kinabuhi.



Tungud kay si Kristo namatay isip usa ka puli para sa tanang mga 
sala didto sa krus, ang mga sala gitangtang na gikan sa lumbay 
sa pautang.  Ang maayong mga buhat ni Charlie nalista usab 
diha sa lumbay sa pautang.  Sila pabiling ilista og apil ngadto sa 
maynus-R. Ang maynus-R dili gayud makabaton og fellowship 
uban ang perpektong pagkamatarong sa Dios.  Si Charlie 
nanginahanglan sa plas-R diha sa lumbay sa paangkon.  Kon 
si Charlie mitoo lamang gayud diha ni Kristo pinaagi sa pagtoo 
lamang kay sa pagsalikway Kaniya, ang iyang kwentahanan 
mabalanse unta.  Ang libro sa panguwenta ni Charlie maoy 
pula gayud.  Siya makadawat sa paghukum nga base diha sa 
iyang kaugalingong maayong mga buhat.
 Walay magtotoo, naglakip na ni Joe Brown, nga mopakita 
ngadto sa Katapusang Paghukum.  Ang langit magaabli kaniya 
base diha sa pagpaangkon sa plas-R sa higayon sa kaluwasan 
og gisulat diha sa libro sa kinabuhi.  Ang iyang tawhanong 
maayong mga buhat pagagun-obon pinaagi sa kalayo ngadto 
sa lingkuranan sa paghukum ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 
3:11-15).28

 Kon ang mga ebanghelista ug mga pastor maoy tukma sila 
unta mosulti, “Ang matag maayong binuhatan nga si bisan 
kinsang dimagtotoo nga nabuhat ang pagadad-on didto sa 
Katapusang Paghukum aron pamatud-an nga, sama ka maayo 
sa ilang kapadulngan, sila maoy dili igo ang kamaayo para sa 
Dios.  Ang bugtong buhat nga makaabli sa pultahan sa langit 
mao ang buhat ni Jesu-Kristo didto sa krus—katubsanan ug 
dilimitadong panghimayad.”  Ang bugtong pagkamatarong 

28. Dihadiha dayon mosunud sa pagkabanhaw (Pagsakgaw) sa Simbahan, ang tanang 
mga magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan maoy pagasul-oban sa binanhaw nga mga 
lawas para sa usa ka ebalwasyon sa ilang mga kinabuhi dinhi sa kalibutan.  Mga binuhatan 
sa tawhanong kamaayo—kahoy, dagami, uhut—maoy gun-obon pinaagi sa kalayo; mga 
binuhatan sa divine nga kamaayo—bulawan, pilak, bililhong mga bato—mopabilin (1 Mga 
Taga-Corinto 3:12).  Divine nga kamaayo maoy matuman pinaagi sa usa ka magtotoo 
nga napuno uban sa Balaang Espiritu.  Ang mga magtotoo maoy gantihan didto sa langit 
pinasikad sa divine nga kamaayo (1 Mga Taga-Corinto 3:14).

38 MERKADO SA ULIPON SA SALA



nga ang Dios makadawat mao ang Iyang kaugalingong 
pagkamatarong, plas-R, giimpyut sa higayon sa pagtoo lamang 
ni Kristo lamang. 

Ang Dimapasaylo nga Sala

 Adunay usa lamang nga sala para nga si Kristo dili 
magpakamatay—kini dili ang hikog; kini dili ang pagtawag sa 
imong igsoon og usa ka buang (Mateo 5:22).  Pagsalikway 
ni Jesu-Kristo isip Manluluwas mao ang usa ka dimapasaylo 
nga sala.  Si Kristo dili magpakamatay para sa pagsalikway 
sa Iyang-kaugalingon.  Siya mao ang bugtong agianan 
sa kaluwasan, ug ang pagbaliwala Kaniya naglaglag sa 
dimagtotoo ngadto sa waykatapusang pagkahimulag gikan sa 
Dios ug waykatapusang paghukum.

“Ug walay kaluwasan diha ni bisan kinsa; kay 
wala gayuy laing ngalan nga ubus sa langit nga 
gihatagan sa tibuuk katawhan, nga pinaagi kaniya 
kita kinahanglang maluwas.”  (Mga Buhat 4:12)

“Siya nga kinsa nagtoo diha sa Anak adunay 
kinabuhing waykatapusan; apan siya nga kinsa dili 
mosunud sa Anak dili gayud makakita sa kinabuhi, 
hinoon ang kaligutgut sa Dios magapabilin diha 
kaniya.” (Juan 3:36)   

 Si Charlie Brown nakabuhat sa dimapasaylo nga sala.  Siya 
pagabanhawon uban ang tanang mga dimagtotoo sa katapusan 
sa tawhanong kasaysayan.  Human sa Katapusang Paghukum 
moabut ang iyang makalilisang nga silot.

Ug ang dagat mipagawas sa mga patay [mga 
dimagtotoo] nga maoy anaa niini, ug ang 
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kamatayon ug Hades mipagawas sa mga patay 
nga maoy anaa kanila; ug sila maoy gipanghukman 
[Katapusang Paghukum], ang matag usa kanila 
pinasikad sa ilang mga binuhatan [erga, maayong 
mga buhat].  Ug ang kamatayon ug Hades 
gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.  Kini mao 
ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo.  
Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa ang dili makit-an 
nga nahisulat diha sa libro sa kinabuhi, siya maoy 
itambog ngadto sa linaw nga kalayo.  (Pinadayag 
20:13-15)

 Para ni bisan kinsang tawo nga magsalikway ni Kristo isip 
Manluluwas, ang iyang ngalan pagapapason sa libro sa kinabuhi 
ug siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo sa kahangturan.

Diin ang ILANG ULOD DILI MAMATAY, UG ANG KALAYO 
DILI MAPALONG.  (Marcos 9:48)

“Ug kini [mga dimagtotoo] mopadulong ngadto sa 
waykatapusang silot, apan ang matarong [mga 
magtotoo] ngadto sa waykatapusang kinabuhi.”  
(Mateo 25:46)

“Siya nga kinsa nagtoo diha Kaniya maoy dili 
hinukman; siya nga kinsa wala nagtoo hinukman 
nang daan, tungud kay siya wala man mitoo diha 
sa ngalan sa bugtong gipanamkon nga [talagsaong 
pagkatawo] Anak sa Dios.”  (Juan 3:18)

Ang nag-unang lagda nga nadiskubrihan gikan sa atong pag-
usisa sa Katapusang Paghukum mao:  Ang bugtong sala para 
nga ang usa ka dimagtotoo nagdawat og paghukum mao 
ang dimapasaylo nga sala—pagsalikway ni Jesu-Kristo isip 
Manluluwas.  Ang personal nga mga sala maoy dili gayud usa 
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ka isyu; sila maoy naareglo na didto sa krus.

ANG SILOT SA SALA NASULBAD

Kay ang mga bayad sa sala mao ang kamatayon, 
apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios 
mao ang kinabuhing waykatapusan diha kang 
Kristo Jesus nga atong Ginoo.  (Mga Taga-Roma 
6:23)

Busa, maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala 
misulud diha sa kalibutan, ug kamatayon pinaagi 
sa sala, ug busa ang kamatayon mikuyanap sa 
tanang katawhan, tungud kay ang tanan nakasala.  
(Mga Taga-Roma 5:12)

Adunay usa ka paagi nga murag husto ngadto sa 
usa ka tawo, apan ang iyang katapusan mao ang 
kamatayon.  (Mga Proberbio 14:12)

    
 Kon ang “kamatayon” maoy gihisgutan, sa wayduhaduha 
ikaw naghunahuna sa lawasnong kamatayon; apan, ang 
lawasnong kamatayon dili mao ang silot sa sala. 

“Apan gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa 
daotan dili kamo mokaon, kay sa higayon nga kamo 
mokaon gikan niini kamo siguradong mamatay [sa 
literal, “pagkamatay kamo mamatay”].”  (Genesis 
2:17)

Kon ang silot sa sala mao ang lawasnong kamatayon, nan 
si Adan ug Eba nangamatay unta sa lawasnon niadtong sila 
mikaon sa prutas didto sa Hardin.  Atong nasayran gikan sa 
Kasulatan (Genesis 3:6-5:5) nga sila nabuhi sa daghan pang 
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katuigan human sa ilang orihinal nga pagsupak.  Ang silot, 
hinoon, mas grabe pa kadaotan—espirituhanong kamatayon.  
Si Adan ug Eba wala na silay katakus sa pagbaton og fellowship 
uban ang Ginoo.
 Sa dihang ang Ginoo mipakita didto sa Hardin human 
si Adan ug Eba mikaon sa prutas, ilang gitagoan ang ilang-
kaugalingon.  Ang Dios diha sa Iyang grasya mibugto sa kahilum 
ug mitawag ngadto kanila, “Asa man kamo?” (Genesis 3:9).  
Syempre, ang Dios nasayod sa tino asa gayud sila dapita—Siya 
maoy omniscient.  Ang Dios nangutana sa pangutana tungud 
kay Siya gusto nga si Adan ug Eba makasabut nganong anaa 
sila sa ilang nahimutangan.
 Si Adan mitubag gayud dayon, sa hinangal namasangil.  
“Buyno, Dios, kining tanan Imong sayup.  Imong gihatag kanako 
ang babaye ug siya mihatag kanako sa prutas; busa, kini Imong 
sayup ug iyang sayup” (Genesis 3:12).  Si Adan nagsulay 
sa paglikay sa responsibilidad para sa iyang kaugalingong 
desisyon pinaagi sa ‘pagpasa sa pasangil.’  Unya ang Ginoo 
mibalhin ngadto sa babaye nga kinsa mireklamo, “Kini dili 
gayud akoang sayup; kini niining binuhi nga Imong gihatag 
kanako—ang serpente” (b. 13).  Sa imong makita, ang pagpasa 
sa pasangil maoy dili usa ka bag-ong inobasyon.  Apan si Adan 
ug Eba padulong makakaplag nga sila responsable ngadto sa 
Ginoo para sa ilang desisyon (Genesis 3:16-19).
 Si Adan ug Eba niadtong panahona maoy patay sa 
espirituhanon tungud sa ilang sala sa pagsupak.  Sa katapusan 
sila mangamatay sa lawasnon.  Hinoon, ang Dios diha sa 
Iyang grasya magahatag sa mga pamaagi para kanila aron 
matawo-pag-usab o ‘natawo pag-usab’ sa panahon sa ilang 
tibuuk kinabuhi.  Natawo pag-usab maoy espirituhanong 
pagkahimugso, susama og kahulugan diha sa kaluwasan 
pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang og nagresulta 
diha sa waykatapusang kinabuhi.  Ang Genesis 3:15 nagtagna 
sa pag-abut sa Manluluwas, ang paagi sa kaluwasan ni Adan 
ug Eba.  Ang Mga Salmo 22 nagpasabut giunsa ni Kristo 
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pagbayad ang silot sa sala ug pagtangtang sa isyu sa tawhanong 
espirituhanong kamatayon.

Ang mga Pag-antos sa Pagbayad

Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo Ako?  Layo 
gikan sa akong pagtubus mao ang mga pulong sa 
akong pagmulo.  (Mga Salmo 22:1)

 Si Jesu-Kristo mibungat niini nga mga pulong didto sa krus 
(Mateo 27:46; Marcos 15:34).  Siya mikutlo niini nga Kasulatan 
para sa atong benepisyo.  Si Jesus tinong nasayod gayud 
ngano ang Amahan mibiya Kaniya.  Ang Amahan mibiya Kaniya 
aron ang mga sala sa katawhan maimpyut ngadto Kaniya ug 
mahukman didto sa krus.  Kini mituman sa katuyoan nga diin Siya 
gipakatawo dinhi niining kalibutana.  Hilabihan ka makalilisang 
kini nga paghukum ngadto sa waysala nga pagkatawo ni Kristo 
nga Siya mipakita sa Iyang paghingutas pinaagi sa kanunay 
nga pagbalikbalik niini nga salmo ni David. Ang Hebreohanon 
nga pulong para sa “paghingutas,” (sheagah), nagpasabut 
nga ang atong Ginoo misinggit gikan sa kasakit sa divine nga 
paghukum.
 Aron sa pagtamud nganong si Jesu-Kristo misinggit, atong 
kinahanglang klarohon unsa gayud ang nahitabo sa atong Ginoo 
sa wala pa ang Iyang paghingutas didto sa Golgotha (“ang 
bungo,” ang lugar sa kamatayon).  Si Jesus bag-o pa lamang 
miagwanta sa unum ka dimakiangayon nga mga pagsulay.29  
Ang katawhan tinuyong namakak mahitungud Kaniya ug bisan 
pa niana si Jesu-Kristo mipabiling nagpakahilum.  Siya wala 
gayud misupak sa gamagama nga mga pasangil (1 Pedro 2:23).  
Sa dihang ang korte mikompleto na sa pagkuha sa testimonya, 
ang usa ka pasangil dili unta angayan ipadayon tungud kay ang 

29. Thieme, King of Kings and Lord of Lords (2004), 1-27. 
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mini nga mga saksi wala magkauyon.
 Apan, ang kasuko batok sa perpektong Dios-tawo 
dimabangbang.  Ang mga myembro sa korte nagpulipuli sa 
pagmakmak, pagtunglo, pagbiaybiay, ug pagluwa ngadto 
Kaniya (Mateo 26:67; Marcos 14:65).  Si Jesu-Kristo naigo 
dose-dosena ka beses.  Sa Isaias 52:14 nagsulti kanato nga 
Siya hilabihan gayud nga bun-oga nga ang hitsura sa Iyang 
nawong mahimong dili na gayud mailhan pa.
 Sa kaulahian, ang mga Romano mihubo Kaniya kutob sa 
hawak, mibangan sa Iyang mga kamut ibabaw sa Iyang ulo, ug 
milatigo Kaniya, sa literal mipanit Kaniya nga buhi gamit ang 
usa ka latigo.  Ang Romanong kasundalohan migamit sa usa ka 
mastix, usa ka latigo nga ilang butangan og hait nga mga piraso 
sa bukog, puthaw, ug mga tipak—bisan unsa nga makasamad.
 Bisan pa sa mga kalisang niini nga niluug ug dimakiangayong 
pagtagad, si Jesu-Kristo wala gayud misulti bisan gamay, wala 
gayud mipasaka sa Iyang tingog aron sa pagsinggit sa kasakit, 
wala nagpahiuyon sa ilohikal nga deliryo.  “Sama sa usa ka 
karnero nga hilum atubangan sa mga tigpang-alut, busa Siya 
wala gayud moabli sa Iyang baba” (Isaias 53:7b; cf. Mga Buhat 
8:32).  Pagkahuman sa mga pangulata, isip maoy Romanhong 
naandan, sila mipahid og asin ngadto sa lab-as ug madugong 
likod ni Jesus aron motang-on ang samad.  Sila mipadayon sa 
pagbugalbugal Kaniya (Marcos 15:17-22); sila midala Kaniya 
ngadto sa lugar sa kamatayon ug milansang Kaniya didto sa 
krus.
 Samtang Siya nagbitay didto sa krus, ang kasakit 
dimaagwanta.  Ang Iyang kabukogan misugod sa pagbulag 
diha sa mga lutahan.  Siya sa waypaglungang natuuk gikan 
sa nagyunyung kabug-at sa Iyang kaugalingong lawas.  Siya 
mao ang imahen sa tortyur.  Apan wala bisan kausa Siya 
misinggit—wala hangtod sa udtongtutuk sa dihang ang adlaw 
nagpaibabaw.  Sa kalit lamang ang bungtod natabonan diha sa 
divine nga kangitngit (Marcos 15:33).  Ubus niadtong pagtabon, 
mga pagsinggit migawas gikan sa baba ni Jesus.  Wala sa 
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naunang pagsumbag, pagsagpa, pagbakak, tortyur, o kasakit 
nga nakaingon aron Siya mosinggit.
 Ngano, pagkahuman ni Kristo sa hilum miagwanta sa mga 
oras sa tortyur, sa katapusan Siya nagtugot sa pagsinggit niining 
panahona?  Unsa ang dimaisip sa kalit nga kabalhinan ang 
nakahimo Niya nga mosinggit?  Ang imong mga sala, akong 
mga sala, ug ang nangagi, karon, ug umaabut nga mga sala 
sa tibuuk kalibutan maoy gibubu ngadto Kaniya.  Kini mao ang 
wahibaw-i nga pag-antos nga nakaaghat sa Iyang pagsiyagit.  
Ang Dios nga Amahan mibiya Kaniya.  Si Jesus nawagtangan 
sa fellowship uban ang Dios nga Amahan ug namatay sa 
espirituhanon.  Ngano? Tungud kay “ikaw balaanon” (Mga 
Salmo 22:3).
 Ang pagkabalaan sa Dios naghiusa sa Iyang pagkamatarong 
ug hustisya.  Ang pagkamatarong sa Dios mibungat og 
pakigbulag tali Kaniya ug ang mga sala nga giimpyut ngadto ni 
Kristo.  Ang Dios nga Amahan mimando sa Iyang perpektong 
hustisya ngadto kang Kristo, sa pag-impyut sa tanang 
tawhanong mga sala ngadto Kaniya ug paghukman Kaniya isip 
usa ka puli para sa katawhan. 

Siya [Dios nga Amahan] mihimo Kaniya [Jesu-
Kristo] kinsa nasayod nga walay sala aron 
mahimong sala para sa atong katungud [isip 
atong puli], aron kita basin ra mamahimong 
pagkamatarong sa Dios diha Kaniya [sa dihang 
kita motoo ni Kristo].  (2 Mga Taga-Corinto 5:21)

 
 Diha sa Mga Salmo 22:6 si Kristo nag-ingon, “Apan Ako usa 
ka ulod.”  Adunay daghang Hebreohanong mga termino para 
sa ulod, apan kini nga pulong (tolaat) adunay usa ka tinong 
kahulugan.  Ang dugo sa tolaat maoy tapukon para sa paghimo 
sa mapulang tina sa karaang kalibutan.  Ang mga kupo sa mga 
hari maoy mansahan niini nga talagsaon ug bililhong tina.  Ang 
Mga Salmo 22:6 naghulagway ni Jesu-Kristo isip ulod, gidugmok 
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didto sa krus tungud sa atong mga sala.  Isip usa ka resulta sa 
Iyang pagkadugmok, kita nga kinsa mitoo ang makasul-ob sa 
mga kupo sa mga hari.  Ang nabanhaw nga Jesu-Kristo mao 
ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo (1 Timoteo 6:15; 
Pinadayag 17:14; 19:16) ug ang mga magtotoo makaambit sa 
Iyang pagkaharianon sa kahangturan (2 Timoteo 2:11-12).
 Ang unang unum ka mga bersikulo sa Mga Salmo 22 
naglangkub sa usa ka hulagway sa buhat ni Kristo didto sa krus 
nga mitangtang sa utang para sa silot sa sala.  Mao kini gitawag og 
panghimayad.  Si Kristo namatay sa espirituhanon—nahimulag 
ug gibiyaan sa Amahan—aron ikaw ug ako mahimong dili 
na mahimulag gikan sa Dios pag-usab.  Laing bersikulo sa 
pagbayad mao ang makita diha sa Bag-ong Kasulatan:

Ang pagpawalay bili sa sertipiko sa utang nga 
naglakip sa mga kamandoan batok kanato ug nga 
diin mabatukon kanato; ug kini Iyang gikuha sa 
agianan, og gilansang kini ngadto sa krus.  (Mga 
Taga-Colosas 2:14)

 Usa sa mga pinaka hinungdanong mga kaamgiran diha sa 
Bibliya mao ang “ang pagpawalay bili sa sertipiko sa utang.”  
Ang Griyego nga pulong “sertipiko sa utang,” (cheirographon), 
maoy usa ka legal nga termino para sa pinansiyal nga 
obligasyon.  Ang Dios ang mitangtang sa atong obligasyon.  
Ang pangutana mao, Unsa man atong utang sa Dios isip mga 
myembro sa tawhanong kaliwatan?  Kita utangan Kaniya sa 
perpektong pagkamatarong, absolutong pagkamatarong, 
plas-R.  Makabayad ba kita niina?  Dili!  Kita dili gayud makaabut 
niana nga obligasyon.  Ang atong mga kabtangan maoy 
kanunay nga kulangan.  Kita anaa diha sa merkado sa ulipon 
sa sala, nagkaplag sa atong-kaugalingon diha sa susamang 
sitwasyon sa kang Charlie Brown.  Kapin sa usa ka milyon 
nga maayong mga binuhatan maoy dili pa igo.  Sila idugang 
ngadto sa maynus-R, ug ang maynus-R dili gayud makabayad 
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sa atong utang.
 Usa ka tawo kinahanglang mobayad; pagbayad kinahanglang 
mahitabo.  Ang bersikulo 14 nag-ingon, sa literal, “Pagbuhat sa 
makausa ug para sa tanan nga giwagtang ang utang.”  Akong 
gihubad ang pamulong “makausa ug para sa tanan” tungud kay 
ang Griyegong aorist participle (exaleipsas) nagrepresentar 
sa usa ka punto sa takna nga maoy gipadayon isip usa ka 
nagpadayong lihok.  Ang makasaysayong hitabo didto sa krus 
nahitabo kapin kun kulang A.D. 30, apan ang iyang kaepektibo 
nagkab-ot sa matag-usa diigsapayan sa takna diin nga sila 
nanimuyo.
 “Gikuha” maoy anaa diha sa perfect tense.  Si Kristo mikuha 
sa silot sa sala pagawas sa agianan kaniadtong miagi og may 
resulta nga ang atong utang permamente nang gitangtang.  Ang 
Dios mikanselar sa utang pinaagi sa paglansang niini ngadto 
sa Iyang krus.

KRISTO GITANGTANG ANG BABAG  

 Ang tawo anaa sa pikas bahin sa babag ug ang Dios anaa sa 
pikas.  Ang tawo dili gayud magawasnon gikan sa merkado sa 
ulipon sa sala nga wala ang Dios nga magtangtang sa babag.30 
Atong hunahunaon ang babag ingon nga gilangkuban sa unum 
ka mga tisa.

1. Ang unang tisa diha sa babag, sala, gitangtang pinaagi 
sa katubsanan ug dilimitadong panghimayad.

2. Ang ikaduhang tisa, ang silot sa sala, gitangtang pinaagi 
sa pagbayad.

3. Lawasnong pagkatawo.  Ang tawo natawo buhi sa 
lawasnon apan patay sa espirituhanon, nahimulag gikan 

30. Thieme, The Barrier.
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sa ug waykatakus sa pagbaton og fellowship uban 
sa Dios.  “Ug kamo nangamatay diha sa inyong mga 
kalapasan ug mga sala” (Mga Taga-Efeso 2:1).

4. Dimadawat nga pagkamatarong sa tawo.  Dili igsapayan 
unsa kamaayo tingali ang tawo, ang iyang tawhanong 
pagkamatarong sa hingpit dimadawat gayud sa Dios.  
“Kay ang tanan kanato nahimong sama sa usa kinsa  
maoy mahugaw, ug ang tanan natong matarong nga 
binuhatan susama sa usa ka mahugaw nga saput” (Isaias 
64:6a).

5. Karakter sa Dios, Iyang divine nga esensiya.  Ang tawo 
dili gayud makatupong ngadto sa divine nga mga hiyas sa 
perpektong Dios.  Walay bisan usa nga sama ka maayo 
sa Dios. “WALAY BISAN USA NGA NAGBUHAT OG MAAYO, 
WALA GAYUD BISAN USA” (Mga Taga-Roma 3:12b).

6. Ang posisyon sa tawo diha ni Adan.  “Kay isip diha 
ni Adan ang tanan mamatay” (1 Mga Taga-Corinto 
15:22a).  Ang kalaglagan ni Adan ug ang misunud nga 
espirituhanong kamatayon wala lamang midiskwalipikar 
sa tanang katawhan gikan sa fellowship uban sa Dios, 
apan usab milimita sa gitas-on sa lawasnong kinabuhi sa 
tawhanong kaliwatan.

Kini nga mga tisa mao usab ang gitangtang pinaagi sa buhat ni 
Kristo didto sa krus.  Busa bugtong ang atong kinaiya ngadto ni 
Kristo ang nagdeterminar sa atong waykatapusang kaugmaon.  
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Wala kitay mahimo sa pag-impluwensiya o pagdeterminar 
niana nga kaugmaon.  Si Kristo lamang ang nakapagawasnon 
kanato gikan sa merkado sa ulipon sa sala.

Ang Dios nagpadayag sa Iyang kaugalingong 
gugma alang kanato, pinaagi niini nga bisan sa 
mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay 
para kanato [isip atong puli].  (Mga Taga-Roma 
5:8)

 Ang matag tawhanong binuhat gipalit gikan sa merkado sa 
ulipon sa usa ka labing dakong kantidad—ang kamatayon ni 
Kristo.  Ang matag usa kanato kinahanglan mogamit sa atong 
kabubut-on aron modawat o mosalikway sa libreng gasa ni 
Kristo.  Usa ka desisyon sa pagtoo ug kita molakaw pagawas sa 
pultahan sa merkado sa ulipon isip usa ka myembro sa pamilya 
sa Dios sa kahangturan (Juan 1:12; Mga Taga-Galacia 3:26).

KAGAWASAN UG 
ESPIRITUHANONG PAGTUBO

 Pagkahuman sa kaluwasan ang atong mga desisyon 
wala pa matapos.  Ang Kristohanong kinabuhi maoy usa ka 
serye sa mga desisyon.  Isip mga magtotoo kita makagamit 
sa atong kagawasan diha sa positibo o negatibong mga 
pamaagi.  Ang positibong kabubut-on ngadto sa biblikal nga 
kamatuuran maoy usa ka maayong desisyon nga nagresulta 
diha sa espirituhanong pagtubo pinaagi sa wayhunong nga 
pagpaminaw, pagkat-on, ug paggamit sa doktrina sa Bibliya sa 
atong mga kinabuhi.  Ang negatibong kabubut-on ngadto sa 
biblikal nga kamatuuran maoy usa ka daotang desisyon nga 
nagresulta diha sa wayhunong nga karnalidad, kontrol sa kalag 
pinaagi sa kinaiyang makasasala, ug rebersiyonismo—ang 
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kagub-anan sa Kristohanong kinabuhi.31

 Karon, minilyon ka mga Kristohanon ang waypagtagad o 
negatibo sa Pulong sa Dios.  Sila wala makasabut o naglihok 
diha sa divine nga panglantaw, ang abilidad aron mohunahuna 
ug mohimo sa mga desisyon gikan sa usa ka lig-ong sukaranan 
sa doktrina sa Bibliya.  Kini nga mga magtotoo nagkonsiderar 
lamang sa tawhanong panglantaw ug maoy dali takdan sa 
daghang bakak nga mga doktrina ug mga tomotomo.  Bisan 
og sila makalikay sa silot sa sala pinaagi sa pagtoo diha ni 
Kristo, diyutay sa ilang kinabuhi ang gigamit nga napuno uban 
ang Balaang Espiritu o pagkat-on sa doktrina sa Bibliya.  Sila 
nagpabiling wamotubo, “mga masuso diha ni Kristo” (1 Mga 
Taga-Corinto 3:1).
 Sa usa ka bahin, ang pinaka miserableng katawhan sa 
kalibutan mao ang Kristohanon nga kinsa mipili aron isalikway 
ang doktrina ug wala magtubo espirituhanon.  Sa laing 
bahin, ang pinakamalipayon ug pinaka lig-ong katawhan sa 
kalibutan mao usab ang Kristohanon—kadtong kinsa naghimo 
sa positibong desisyon aron “mosunud diha sa Akong pulong” 
(Juan 8:31).  Sila sa kanunay naghandum aron masayod sa 
kamatuuran.

“Ikaw makahibalo sa kamatuuran, ug ang 
kamatuuran ang makahimo kanimong gawasnon.”  
(Juan 8:32)  

 Kini nga bersikulo klarong gipasundayag didto sa pinaka 
iladong establisemento sa University of Texas didto sa Austin, 
The Tower.  Apan, ang Juan 8:32 wala mopaila sa akademikong 
nakab-ot o pilosopiyanhong kahibalo.  Kining mga paggukod, 
bisan og dalaygon, dili gayud makapagawasnon.  Ang 

31. Thieme, God the Holy Spirit vs. The Sin Nature (2013), 21-27; Thieme, Reversionism 
(2000).
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kamatuuran maoy usa ka kasayuran ngadto sa perpektong mga 
sumbanan sa Pulong sa Dios.  Si Jesus nag-ila sa kamatuuran 
ingon nga ang doktrina sa Bibliya nga konektado diha sa 
bahin dos sa divine nga plano—ang tinubdan sa divine nga 
panglantaw para sa magtotoo dinhi sa panahon.  Ang kahibalo 
sa doktrina sa Bibliya ug ang pagpuno sa Balaang Espiritu nag-
umentong nagpagawasnon sa magtotoo gikan sa pagkontrolar 
sa kinaiyang makasasala ug sa kanunay nagpalapad sa iyang 
espirituhanong kagawasan aron moserbisyo sa Ginoo.  Si Kristo 
ang nagpagawasnon kanato aron nga kita mahimong mogamit 
sa atong kagawasan aron moabante ngadto sa espirituhanong 
pagkahamtong ug aron mohimaya Kaniya.

Kini maoy para sa kagawasan nga si Kristo 
nagpagawasnon kanato [gikan sa merkado sa 
ulipon sa sala]; busa [magtotoo] padayon sa lig-
ong pagbarog [espirituhanong pagtubo pinaagi sa 
doktrina sa Bibliya] ug ayaw na pagpagapos pag-
usab ngadto sa usa ka kaulipnan [ang pagkaulipon 
sa kinaiyang makasasala diha sa karnalidad ug 
rebersiyonismo].  (Mga Taga-Galacia 5:1)   
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Pakapin sa Basahon A
__________________________________

ANG DOKTRINA SA KATUBSANAN

I. Kagikanan sa pulong sa katubsanan
A. Usa ka linangkub nga Griyegong pulong (antilutron), 

nagpasabut “ang puli sa salapi para sa usa ka ulipon 
o usa ka piniriso,” busa, ang pagbayad para sa usa 
ka ulipon o piniriso aron magawasnon, gihubad 
“paglukat.”

B. Kaparehang mga pulong mao ang:
1. (lutrotes)—manunubos, manluluwas;
2. (lutrosis)—katubsanan, pagluwas;
3. (lutroo)—aron buhian para sa usa ka paglukat, o 

aron motubus;
4. (agorazo)—aron motubus, aron mopalit;
5. (exagorazo)—aron motubus, aron mopalit gikan sa 

usa ka merkado sa ulipon, aron mapagawasnon.
II. Kahubitan:  Ang makaluwas nga buhat ni Jesu-Kristo 

didto sa krus diin ang tanang katawhan maoy gipalit 
gikan sa merkado sa ulipon sa sala nga diin sila maoy 
natawo nga patay sa espirituhanon ug giluwas ngadto sa 
kagawasan sa grasya.  Ang katubsanan maoy matinuud 
sa dihang ang usa ka tawo maoy natawo pag-usab 
pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.

III. Si Jesu-Kristo mao ang bugtong kuwalipikadong 



Manunubos (Mga Hebreohanon 1:3):
A. Pinaagi sa birheng pagkatawo (Mateo 1:23; 1 Timoteo 

3:16);
B. Pinaagi sa waysayup sa Iyang pagkatawo (Isaias 

53:9; Juan 8:46; 19:4; 2 Mga Taga-Corinto 5:21; Mga 
Hebreohanon 4:15; 7:26-28).

IV. Si Jesu-Kristo nagpakita sa positibong kabubut-on sa 
panahon sa Pagkatawhanon.
A. Ang katubsanang buhat ni Kristo didto sa krus maoy 

usa ka lihok sa Iyang kaugalingong kabubut-on (Lucas 
22:42).

B. Si Kristo maoy matinumanon sa plano sa Amahan 
(Mga Taga-Roma 5:19; Mga Taga-Filipos 2:8).

V. Ang dugo sa hayup mao ang mga pamaagi sa pagtudlo 
sa doktrina sa katubsanan diha sa Karaang Kasulatan 
(Exodo 12:7; 12-13; Mga Hebreohanon 9:22).

VI. Ang dugo ni Kristo mao ang salapi sa pagtubus o kantidad 
sa pagpalit sa katubsanan (Mga Taga-Efeso 1:7; Mga 
Taga-Colosas 1:14).
A. Ang “salapi sa ginharian” (1 Pedro 1:18-19) nga diin 

ang pagpalit nahitabo.
B. Naghulagway pinaagi sa pagrepresentar nga kaamgid 

sa makaluwas nga buhat ni Kristo didto sa krus, o 
ang Iyang espirituhanong kamatayon, nga diin Siya 
gihukman para sa atong mga sala (2 Mga Taga-
Corinto 5:21; 1 Pedro 2:24).

VII. Ang kalag sa magtotoo maoy gitubus diha sa kaluwasan 
(Job 19:25-26).

VIII. Pagsilot pinaagi sa Balaod ni Moses maoy naresolbar 
pinaagi sa katubsanan (Mga Taga-Galacia 3:10, 13).

IX. Mga resulta sa katubsanan:
A. Kapasayloan sa mga sala (Isaias 44:22; Mga Taga-

Efeso 1:7; Mga Taga-Colosas 1:14; Mga Hebreohanon 
9:12-15).

54 MERKADO SA ULIPON SA SALA



B. Basehanan para sa hustipikasyon (Mga Taga-Roma 
3:24).

C. Basehanan para sa sangtipikasyon (Mga Taga-Efeso 
5:25-27).

D. Basehanan para sa waykatapusang kabilin sa 
magtotoo (Mga Hebreohanon 9:15).

E. Basehanan para sa estratehiyanhong kadaugan ni 
Kristo diha sa anghelanong away (Mga Taga-Colosas 
2:14-15; Mga Hebreohanon 2:14-15).

F. Katubsanan sa kalag diha sa kaluwasan magdala 
ngadto sa katubsanan sa lawas diha sa pagkabanhaw 
(Mga Taga-Efeso 1:14).

G. Katubsanan sa lawas mao ang kinatas-ang kahimtang 
sa harianong pamilya sa Dios sa kahangturan (Mga 
Taga-Roma 8:23; Mga Taga-Efeso 4:30).

X. Katubsanan maoy kalambigitan sa pagkatigpataliwala ni 
Kristo (1 Timoteo 2:5-6; Mga Hebreohanon 9:14-15). 
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Pakapin sa Basahon B
__________________________________

ANG DOKTRINA SA DUGO

I. Dugo sa hayup gihubit
A. Ang dugo mao ang dapit sa kinabuhi sa hayup 

(Levitico 17:10-14).
B. Diha sa Karaang Kasulatang landongang 

pagsimba, ang dugo sa kahayupan maoy gigamit 
sa pagrepresentar sa katubsanan, ang makaluwas 
nga buhat ni Kristo didto sa krus  (Mga Hebreohanon 
9:18-22).

C. Gikan sa mga panapton sa panit diha sa Genesis 3:21 
ngadto sa Lebitikalong mga paghalad sa Levitico 1-5, 
ang dugo sa hayup maoy gigamit sa pagrepresentar 
sa gihulagway nga dugo ni Kristo.

II. Dugo sa hayup isip usa ka nagrepresentar nga kaamgid
A. Samtang ang dugo sa hayup maoy matuud ug literal, 

kini wala magrepresentar sa literal nga dugo ni Kristo 
nga gipatulo didto sa krus.  Si Kristo wala namatay 
tungud kay nakabsan sa dugo.  Ang dugo sa hayup 
nagrepresentar sa espirituhanong kamatayon ni 
Kristo didto sa krus (Mga Taga-Colosas 1:20; Mga 
Hebreohanon 10:19; 13:20; 1 Pedro 1:2).

B. Usa ka tinuud nga katandian mao ang usa ka literal 



nga kamatayon kompara ngadto sa usa ka literal nga 
kamatayon.

C. Diha sa tinuud nga kaamgid, ang lawasnong 
kamatayon sa hayup mao ang ikompara ngadto sa 
lawasnong kamatayon ni Kristo.

D. Busa, ang sakripisyo sa hayup mao ang usa ka 
nagrepresentar nga kaamgid nga diin ang lawasnong 
kamatayon sa hayup didto sa altar nagrepresentar 
sa espirituhanong kamatayon ni Kristo didto sa krus 
(duha ka mga kamatayon ni Kristo didto sa krus—
Isaias 53:9).

E. Ang kaamgid nagkinahanglan nga ang dugo ni Kristo 
pagasabton nga mapalandungon.

III. Ang lawasnong kamatayon ni Kristo
A. Ang lawasnong kamatayon ni Kristo didto sa krus 

nahitabo pinaagi sa usa ka lihok sa Iyang kaugalingong 
kabubut-on, dili gumikan nga nakabsan og dugo (Juan 
10:18).

B. Pagkahuman sa Iyang buhat didto sa krus natapos, si 
Kristo miginhawa sa Iyang katapusang ginhawa nga 
diin iyang gibungat ang mga pulong sa Mga Salmo 
31:5 ug Lucas 23:46.

C. Paghuman miginhawa niining katapusang han-ay sa 
mga pulong, si Kristo wala na miginhawa pagbalik 
(Mateo 27:50; Marcos 15:37; Lucas 23:46; Juan 
19:30).

D. Si Kristo nahuman na gikompleto ang Iyang 
kaluwasang buhat para kanato sa dihang Siya 
namatay sa lawasnon.

E. Busa, ang dugo ni Kristo maoy parte sa usa ka 
pagrepresentar nga katandian tali sa lawasnong 
kamatayon sa sakripisyong hayup ug ang 
espirituhanong kamatayon ni Kristo sa dihang Siya 
nagpas-an sa atong mga sala didto sa krus (2 Mga 
Taga-Corinto 5:21; 1 Pedro 2:24).
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IV. Ang dugo sa sakripisyong mga hayup maoy usa ka 
palandong nga nagtudlo ngadto sa kamatuuran sa krus 
(Mga Hebreohanon 9:12-24). 

V. Ang dugo ni kristo naghulagway sa makaluwas nga buhat 
ni Kristo didto sa krus pinaagi sa upat ka mga doktrina sa 
soteriology:
A. Pagbayad (Pinadayag 1:5)
B. Katubsanan (Mga Taga-Efeso 1:7; Mga Taga-Colosas 

1:14; Mga Hebreohanon 9:12; 1 Pedro 1:18-19)
C. Hustipikasyon (Mga Taga-Roma 5:9)
D. Sangtipikasyon (Mga Hebreohanon 13:12)

VI. Ang dugo ni Kristo diha sa pagbayad mao ang basehanan 
para sa rebound nga paagi:
A. Paghalad para sa sala (Levitico 4)—rebound uban 

ang empasiya ngadto sa wamahibaloi nga mga sala 
sa magtotoo

B. Paghalad para sa kalapasan (Levitico 5; 6:7)—
rebound uban ang empasiya sa nahibaloan nga mga 
sala sa magtotoo

C. Bag-ong Kasulatan nga kaatbang (1 Juan 1:7; 9)
VII. Ang tinuud nga kahulugan sa dugo ni Kristo maoy 

gipahimutang diha sa mga direksiyon sa mga doktrina sa 
soteriology:
A. Katubsanan—suludnon
B. Panag-uli—tawhanon
C. Pagpakig-uli—pagka Dios
D. Ang sala ang mibulag sa duha ka mga partido—Dios 

ug tawo.  Ang tigpataliwala (Mga Hebreohanon 9:15) 
nagsulbad sa problema sa sala pinaagi sa katubsanan.  
Isip maoy Manluluwas, si Jesu-Kristo nag-uli sa tawo 
ug nagpasig-uli sa Dios. 

E. Busa, ang dugo ni Kristo maoy susama sa katubsanan, 
panag-uli, ug pagpakig-uli.
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Pakapin sa Basahon C
__________________________________

ANG DOKTRINA SA
DILIMITADONG PANGHIMAYAD

I. Kahubitan
A. Ang epektibong buhat ni Kristo didto sa krus tungud 

og alang sa katawhan.
B. Panghimayad isip usa ka pungan nga nagpasabut 

og panag-uli human sa pagsupak o kontrobersiya, ug 
naglakip sa pagtagbaw o pag-ayo nga gibuhat para 
sa sayup o kadaot.

C. Ang punglihok adunay daghang managsamang mga 
kahulugan, sama sa “aron mahiusa, aron mahisubay, 
aron paghimo sa pag-ayo o pag-amenda, aron 
paghulip para sa kasaypanan o mga kakulangon, 
aron sa pasig-uli.”

D. Diha sa Karaang Kasulatan, ang kahulugan sa 
panghimayad maoy managsama sa Hebreohanon 
nga punglihok (kapar) “sa pagpalabay, sa pagtabon.”

II. Diha sa Karaang Kasulatang panahon, ang mga 
pagpanghalad sa hayup maoy gigamit aron matabonan 
ang sala. 
A. Ang mga pagsakripisyo sa hayup mirepresentar 

sa pagpakig-uli sa Dios nga Amahan pinaagi sa 



paghukum ni Kristo kinsa mitabon o mitangtang sa 
atong mga sala pinaagi sa Iyang espirituhanong 
kamatayon didto sa krus (Mga Salmo 103:3; Juan 
1:29) ug pinaagi niana nihimo og panag-uli tali sa 
tawo ug sa Dios (Mga Taga-Colosas 1:20-21).

B. Busa, ang panghimayad diha sa Karaang Kasulatan 
nagpasabut sa paggamit sa mga pagsakripisyo sa 
hayup aron morepresentar sa makaluwas nga buhat 
ni Kristo.  Ang mga pagpanghalad sa hayup dili gayud 
sa tinuud makabayad para sa mga sala.

C. Ang duha ka mga konsepto sa panghimayad (Karaan 
ug Bag-ong mga Kasulatan) maoy gidala og dungan 
diha sa Mga Taga-Roma 3:23-26.

III. Panghimayad maoy dilimitado
A. Sa dihang si Kristo gihukman didto sa krus para sa 

mga sala, Siya mibayad para sa mga sala sa tibuuk 
tawhanong kaliwatan—dili lamang para sa pinili (Mga 
Taga-Roma 5:6; 2 Mga Taga-Corinto 5:14-15, 19, 1 
Timoteo 2:6; 4:10; Tito 2:11; Mga Hebreohanon 2:9; 
1 Juan 2:2).

B. ‘Limitadong panghimayad,’ ang teyolohiyang konsepto 
nga si Kristo namatay lamang para sa mga magtotoo, 
nagsumpaki sa Kasulatan.

IV. Dilimitadong panghimayad nagtangtang sa sala gikan 
sa pagpasangil sa dimagtotoo ngadto sa Katapusang 
Paghukum.
A. Sa dihang si Jesu-Kristo namatay isip usa ka puli didto 

sa krus, Siya gihukman para sa tanang mga sala sa 
tawhanong kaliwatan.

B. Didto sa krus, ang tawhanong kamaayo maoy 
gisalikway aron pagahukman sa kaulahian.

C. Ang tawhanong kamaayo maoy mahimong kabahin 
sa pagpasangil sa dimagtotoo ngadto sa Katapusang 
Paghukum (Pinadayag 20:12-15).

D. Tungud kay ang mga sala gihukman na didto sa 
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krus, ubus sa balaod sa double jeopardy sila dili na 
pwedeng hisgutan pa sa Katapusang Paghukum.

E. Dilimitadong panghimayad nagtabon lamang sa mga 
sala.

V. Ang dimagtotoo maoy pasanginlan didto sa Katapusang 
Paghukum tungud kay siya wala motoo diha ni Kristo 
samtang dinhi pa sa kalibutan (Juan 3:18, 36).
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Kalugpongan
__________________________________

dilimitadong panghimayad Ang paghukum ni Kristo didto sa 
krus para sa mga sala sa tibuuk tawhanong kaliwatan.

dimadawat nga pagkamatarong Ang tawhanong mga 
sukdanan maoy paigo lamang diha sa pagkompara o kabanay 
ngadto sa ubang katawhan, apan maoy hingpit nga dipaigo kon 
ikompara ngadto sa absoluto o perpektong mga sukdanan sa 
Dios.

divine nga kamandoan Ang waykatapusan, balaan, maalam, 
ug kinalabwang kamandoan nga katuyoan sa Dios, nakasabut 
sa inusa sa tanang mga butang nga anaa na o padulong pa 
diha sa ilang mga hinungdan, mga kapadulngan, kondisyones, 
mga sumusunud, mga relasyon, ug nagdeterminar sa ilang 
tinong umaabut.

espirituhanong kamatayon Pagkahimulag gikan sa Dios sa 
higayon sa lawasnong pagkatawo.  Ang impyutasyon sa silot 
sa orihinal nga sala ni Adan ngadto sa naporma pinaagi sa 
kaliwatan nga kinaiyang makasasala sa pagkatawo nagresulta 
sa matag tawo nga nahimugso nga buhi sa lawasnon, apan 
patay sa espirituhanon.

katubsanan Ang makaluwas nga buhat ni Jesu-Kristo didto 
sa krus nga pinaagi diin ang tanang katawhan maoy gipalit 
gikan sa merkado sa ulipon sa sala nga diha sila nangatawo ug 
gidala ngadto sa kagawasan sa grasya.  Ang katubsanan maoy 
nahitabo sa dihang ang usa ka tawo maoy natawo pag-usab 



pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang. 

kinaiyang makasasala Usa ka mahinungdanong kabahin 
sa matag tawhanong binuhat nga nagpuyo diha sa selyulang 
estraktura sa tawhanong lawas.  Ang kinaiyang makasasala 
orihinal nga nakuha ni Adan sa iyang pagkalaglag ug maoy 
misunud nga gipasa pinaagi sa genes sa tanang katawhan 
pinaagi sa pakighilawas.  Ang mga sangputanan mao ang 
espirituhanong kamatayon ug hingpit nga kadaotan sa tanang 
katawhan, gawas lang ni Jesu-Kristo.  Ang kinaiyang makasasala 
maoy gilangkuban sa usa ka lugar sa kalig-on, usa ka lugar sa 
kahuyang, mga hilig paingon sa legalismo o antinomiyanismo, 
ug kaibog nga mga sumbanan.  

orihinal nga sala ni Adan Pagsupak sa mando sa Dios 
didto sa Hardin sa Eden.  Si Adan mikaon sa gidili nga 
prutas og nagresulta diha sa espirituhanong kamatayon.  
Ang sangputanan, ang daot nga kinaiya ni Adan (tan-awa 
kinaiyang makasasala) ug espirituhanong kamatayon maoy 
gipasa ngadto sa tanang katawhan (tan-awa espirituhanong 
kamatayon).

pagbayad Kadtong bahin sa buhat ni Kristo didto sa krus nga 
mikansela sa utang para sa silot sa sala.  Ang silot sa sala mao 
ang espirituhanong kamatayon.

Pagsakgaw Ang pagkabanhaw sa tanang nangamatay 
sa Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo ug ang 
pagtangtang sa tanang mga magtotoo gikan sa kalibutan sa 
katapusan sa Kapanahonan sa Simbahan diha gayud dayon sa 
dili pa magsugod ang Kalisdanan.

sala Bisan unsang panghunahuna, binaba, o makitang 
kalihukan nga nakalapas sa karakter ug mga sumbanan sa 
Dios. 
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Timan-anan sa Balaang Kasulatan
__________________________________

KARAANG KASULATAN

GENESIS

2:17..................................6,41
3:2-3 ...................................14
3:6.........................................6
3:6-5:5 ................................41
3:6-8 ...................................14
3:7.........................................7
3:9.......................................42
3:12.....................................42
3:13.....................................42
3:15.....................................42
3:16-19 ...............................42
3:21.....................................56

EXODO

12:7.....................................54
12:12-13 .............................54

21:7.......................................2
22:3.......................................2

LEVITICO

1-5 ......................................56
3:2.......................................22
4..........................................58
5..........................................58
6:7.......................................58
17:10-14 .............................56

DEUTERONOMIO

6:4.........................................2
13:5.....................................18
15:12.....................................2
20:10-18 ...............................2



JOSHUA

22:20...................................15

2 MGA HARI

4:1.........................................2

JOB

19:25...................................20
19:25-26 .............................54

MGA SALMO

22...................................42,46
22:1................................23,43
22:1-6 .................................46
22:3.....................................45
22:6.....................................45
31:5.....................................57
34:22...................................24

51:1.....................................15
51:4.....................................14
51:5.....................................14
69:28...................................34
103:3...................................60

MGA PROBERBIO

14:12...................................41

ISAIAS

44:22..............................18,54
52:14...................................44
53:6.....................................19
53:7.....................................44
53:7-11 ................................23
53:9................................54,57
64:6................................34,48

EZEKIEL

27:13.....................................1
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MATEO

1:23.....................................54
5:22.....................................39
25:46...................................40
26:67...................................44
27:46...................................43
27:50...................................57

MARCOS

9:48.....................................40
10:45...................................19
14:65...................................44
15:17-22 .............................44
15:33...................................44
15:34..............................23.43
15:37...................................57

LUCAS

22:42...................................54
23:46...................................57

JUAN

1:12...........................17,26,50
1:29................................24,60
3:16.......................................5
3:18...........................27,40,61
3:36.............................5,39,61
5:22.....................................33
8:24.....................................15
8:28.......................................9
8:31-32 .................................9
8:32.....................................51
8:33.......................................9
8:34.....................................16
8:35.....................................17
8:36.....................................17
8:46.....................................54
10:9.....................................26
10:18...................................57
14:2.......................................6
14:6..................................8,28
16:9.....................................15
19:4.....................................54

BAG-ONG KASULATAN



19:30..............................23,57

MGA BUHAT

2:23.......................................4
4:12.....................................39
8:32.....................................44
16:31................................8,28

MGA TAGA-ROMA

3:12.....................................48
3:23................................12,14
3:23-26 ...............................60
3:24.....................................55
4:3.......................................36
4:5.......................................36
5:6.......................................60
5:8..................................13,50
5:9.......................................58
5:12.............................4,14,41
5:19................................14,54
6:17-18 .................................5
6:23.....................................41
7:14.....................................14
8:23.....................................55

1 MGA TAGA-CORINTO

1:30.....................................36
3:1.......................................51
3:11-15 ................................38
3:12.....................................38
3:14.....................................38
3:16.......................................6

15:22...................................48

2 MGA TAGA-CORINTO

5:14................................13,29
5:14-15 ..........................29,60
5:15.....................................29
5:19................................29,60
5:21...........................45,54,57

MGA TAGA-GALACIA

2:16.....................................10
3:10.....................................54
3:13...........................19,20,54
3:26.....................................50
5:1.......................................52

MGA TAGA-EFESO

1:4.........................................4
1:7.............................20,54,58
1:11 .......................................4
1:14.....................................55
2:1..................................15,48
2:8-9 .....................................8
3:11 .......................................4
4:18.......................................6
4:30.....................................55
5:18.....................................31
5:25-27 ...............................55

MGA TAGA-FILIPOS

2:5-11 ....................................5
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2:8.......................................54

MGA TAGA-COLOSAS

1:14................................54,58
1:20.....................................56
1:20-21 ...............................60
2:14.....................................46
2:14-15 ...............................55

1 TIMOTEO

1:9-10 .................................15
2:5-6 ...................................55
2:6..................................19,60
3:16.....................................54
4:10................................31,60
6:15.....................................46

2 TIMOTEO

2:11-12 ................................46

TITO

2:11 ................................23,60
2:14.....................................19
3:5.......................................36

MGA HEBREOHANON

1:3.......................................54
2:9.......................................60
2:14-15 ...............................55

4:15.....................................54
7:26-28 ...............................54
9:11-14 ................................20
9:12.....................................58
9:12-15 ...............................54
9:12-24 ...............................58
9:14-15 ...............................55
9:15................................55,58
9:18-22 ...............................56
9:22...........................20,23,54
10:19...................................56
12:2.....................................30
13:12...................................58
13:20...................................56

1 PEDRO

1:2....................................4,56
1:18.....................................21
1:18-19 .....................21,54,58
1:19.....................................22
2:23.....................................43
2:24.................23,29,33,54,57

2 PEDRO

2:1.......................................30

1 JUAN

1:7.......................................58
1:9...............................7,31,58
2:2..................................31,60
5:5.......................................34
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PINADAYAG

1:5 ................................ 20,58
3:5 ..................................... 34
17:14 ................................. 46
19:16 ................................. 46
20:11  ................................. 33
20:12 ................................. 33
20:12-15  ........................... 60
20:13-15  ........................... 40
21-22  .................................. 6
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70 MGA SULATANAN
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 Doktrina sa Bibliya, ang unud sa pagtudlo nga gikuha gikan sa literal nga 
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