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Pasiuna
___________________________

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Introduksiyon
___________________________ 

ESPIRITUHANONG KOMBATE

GIKAN SA TAKNA SA PAGKATAWO, ang matag tawo, waysapayan 
sa edad o henero, waysapayan sa kahimtang sa kinabuhi, 
maoy anaa sa taliwala sa dakong gubat.  Usa ka wayhunong 
nga gubat!  Walay tawo ang nahibalo sa tukma og kanus-a kini 
misugod, ug walay tawo ang makatapos niini.  Ang sulbad dili 
gayud makab-ot atol sa tawhanong kasaysayan.  Ang mga 
kaparang dimagkauli; ang panagbangi, dikalikayan.

Ang anghelanong away dili usa ka kalibutanong gubat.  
Kini usa ka gubat nga labaw sa kalibutan.  Labot pa para 
sa tanan sa iyang waykinutuban nga gidak-on ug sangkad, 
ang mahinungdanong mga manggugubat maoy dimakita, 
bisan pa og tinuud gayud.  Kining makahahadlok nga away 
nagasabong ni Satanas, isip ang diyos niining kalibutana, 
batok sa Dios sa tanang binuhat.  Sa maong panahon ang 
tawo adunay usa ka bahin sa pagsalmot—usa ka dako-
kaayong bahin.  Bisan pa og diha sa iyang kaugalingon ang 
tawo dili makadala sa gubat ngadto sa usa ka katapusan, siya 
maoy gibuhat sa pagsulbad sa away.  Oo!  Ang Dios mibuhat 
sa tawo para sa matibwayong paghusay niining halapad 
nga espirituhanong away.  Labaw pa sa kaimportante, ang 
mga magtotoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo adunay usa ka 
kinahanglanon-kaayong tahas isip Iyang mga sundalo.  Sa 
katibuk-an sa tawhanong kasaysayan si Satanas ug ang 
iyang mga anghel sa dakong gahum manglimbasog sa 
pagkab-ot og kadaugan, apan ang sangputanan sa ilang 
mga operasyon wala diha sa balansi.  Sa katapusan ang 



Dios modaog, bisan pa og si Satanas mopakita sa pagbaton 
og pipila ka kalampusan subay sa panghitabo.

Ang higantihong panglimbasog misugod isip usa ka 
rebelyon sa mga anghel sa langit, una pa kaayo sa genesis 
ni Adan ug Eba.  Ang katawhan misulud sa espirituhanong 
kombate sa dihang si Satanas miduul sa babaye didto sa 
Hardin uban sa idiya sa pagka “susama sa Dios” (Genesis 
3:5).  Ang unang magtiayon miambit sa gidili nga prutas 
ug mitukmod sa ilang mga liwat ngadto sa kombate nga 
molahutay hangtod sa madaugong pagbalik ni Jesu-Kristo.

Ang gubatnong mga istratehiya ni Satanas ug sa iyang 
mga anghel nagdagsang ug nagkalainlain.  Hangtod sa 
pagkatawo ni Kristo, kini mao ang tibuuk tuyo ni Satanas 
sa pagbabag sa pag-abut sa Mesiyas.  Kadto napakyas!  
Samtang si Kristo anaa sa Kalibutan, ang tinguha ni Satanas 
mao ang sa pagpakyas ug pagpakgang sa Iyang misyon sa 
kaluwasan didto sa krus.  Kadto usab napakyas!  Si Jesu-
Kristo mituman sa unsay labing gikahadlokan ni Satanas—
istratehiyanhong kadaugan didto sa krus.

Ang Dios-tawo nga Manluluwas karon maoy nabanhaw, 
misaka sa langit, ug milingkod didto sa toong kamut sa 
Amahan, nagtak-up sa kalaglagan ni Satanas ug sa iyang 
mga anghel.  Apan sila dili gayud mohunong ug sila dili 
gayud motahan.  Hinoon, ang nalaglag nga mga lihiyon ug 
ang ilang komandante mihugpong-pag-usab ug milaraw sa 
usa ka bag-ong istratehiya para sa karon nga katuigan sa 
tawhanong kasaysayan—ang Kapanahonan sa Simbahan.  
Ang ilang gerra para sa mga kasingkasing ug mga hunahuna 
sa tawhanong kaliwat maoy napakusog, samtang kining 
sinilutan nga mga linalang magkaduul gayud ngadto sa 
divine nga pagpanudya nga maoy ilang katapusan.

Si Satanas ug ang iyang mga anghel mangita sa 
pagpakaulaw, pagtuis, ug pagpapha sa pagsabwag sa 
Ebanghelyo ni Jesu-Kristo.  Sila magpaabante sa mining 
mga rilihiyon sa paglubog sa mensahe sa grasya.  Sila 
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magsupak sa tanang pag-abante sa mga Kristohanon diha 
sa plano sa Dios.  Ang tanang serbisyo sa magtotoo para 
sa Dios maoy supakon.  Ang matag magtotoo ni Jesu-Kristo 
mao ang hingtungdan sa dimapuypuy nga mga kaparang sa 
Dios.

Sumala sa bag-o, malimbungong adyenda ni Satanas, 
kini mamandoon nga isip mga magtotoo ni Jesu-Kristo kita 
makasabut sa espirituhanong gubat nga nagalibut kanato—
kining nagpadayon nga gerra tali sa maayo ug daotan nga 
nagahubit sa atong pagkaanaa mismo.  Walay mahimong 
pasipismo, walay paglikay sa responsibilidad, walay ‘paglikay 
sa pangrekluta,’ o pagtago gikan sa bangis-nga-ataki.  Si 
Satanas moguba ug mopuo, kon siya makahimo!  Ug kita 
maoy kanunay nga iyang nahaunang target.

Kay ang atong panglimbasog dili batok sa unud 
ug dugo, apan batok sa mga magmamando, 
batok sa mga gahum, batok sa kalibutanong 
mga puwersa niini nga kangitngit, batok sa 
espirituhanong mga puwersa sa pagkadaotan 
diha sa langitnong mga dapit.  (Mga Taga-Efeso 
6:12)1

Sa pagpuntos og taktikanhong mga kadaugan diha sa 
dikalikayang pagmartsa sa atong Ginoo ngadto sa pagdaog, 
kita kinahanglang makasabut sa kaaway ug kita kinahang-
lang makahibalo unsaon sa pagpakig-away ug unsaon 

1. Gawas kon sa laing paagi gisulat, ang tanang Kasulatan niini nga libro maoy gihubad 
gikan sa New American Standard Bible (NASB).  Kadtong gimarkahan og “KJV” maoy 
gihubad gikan sa King James Version; kadtong gimarkahan og “gikorihiang paghubad” 
mao ang mga paghubad sa tagsulat nga nagrepresentar labi pa sa literal sa orihinal nga 
Hebreyo ug Griyego nga mga teksto.  Ang sinanggaang komentaryo nagapadayag sa 
pagpalapad sa paghubad nga gitudlo diha sa Bibliya nga klase nga mga pakigpulong 
(anaa sa [English] MP3 CD gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas) 
o nagatakdo sa kinutlo diha sa hilisgutan nga giandam.
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sa pagdaog.  Kita wala gayud gibilin nga waydepensa.  
Ang grasya sa Dios misangkap og usa ka dimabangbang 
nga bintaha diha sa porma sa mapanalipdanon nga 
espirituhanong kalasag (Mga Taga-Efeso 6:13-17).  Kita 
adunay gahum sa Dios nga Balaang Espiritu sulud kanato, 
ang dimasayup nga Pulong sa Dios isip atong hinagiban 
nga gipili, ang Ebanghelyo sa pagdeklarar ngadto sa usa 
ka himatyong kalibutan, ug usa ka espirituhanong kinabuhi 
nga gibuksan pinaagi ni Ginoong Jesu-Kristo.  Sa paggamit 
niining mga kahinguhaan, kita adunay talagsaong pribilihiyo 
sa pagdala sa taktikanhong kapildihan ngadto sa mabudhion 
ug madauton nga kaaway sa Dios.  Kita makaabante ngadto 
sa espirituhanong pagkahamtong ug mahimong mga bayani 
diha sa dimakitang gubat.  Ang Dios nahimaya samtang kita 
maghawid-og-hugut sa mga panalipod ug magbarog nga 
malig-on diha sa Iyang gahum ug Pulong.
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Kapitulo Uno
______________________ 

ANG ANGHELANONG
PAGBULOT-AN

ANG MGA ANGHEL BA SA TINUUD ANAA?

ANG MAKAPADANING POSIBILIDAD NGA ANG MGA ALIEN ANAA 

diha sa pamitoong uniberso nakapahinam sa imahinasyon 
sa katawhan.  Ang pagkamakalulumay sa mga balita sa 
wahiilhing naglupad nga mga butang ug mga sugilanon sa 
sakyanan sa kawanangan nga mga panagtagbo mihandu-
raw og mga bisyon sa katingad-ang mga binuhat gikan sa 
laing mga planeta.  Dimaihap nga mga sine ang mihulagway 
sa maong panghitabo.  Ang katawhan buut nga motoo nga 
sila wala mag-inusara diha sa uniberso.

Ang debati mikusog mahitungud kon kining giingon nga 
mga talan-awon ba maoy minaomao nga siyentipikanhong 
kalamboan o tinuud nga kamatuuran.  Aduna bay tinuud nga 
dimakitang kinabuhi sa kawanangan?  Ang tubag, tingali sa 
makapakurat, maoy oo.  Ang tinuud nga mga linalang gawas 
sa kalibutan maoy anaa, apan sila dili mao ang lahi nga mga 



ludlis sa lawas nga sagad kaayo gilarawan diha sa popular 
nga kalingawan nga medya.  Sila maoy rasyonal, labaw-sa-
kinaiyahang mga binuhat nga gipadayag sa katibuk-an sa 
Bibliya isip mga anghel (Mga Salmo 91:11; 103:20; 148:2; 1 
Mga Taga-Corinto 4:9; 1 Timoteo 3:16).

Ang usa ka anghel (angelos) maoy usa ka mensahe-
ro o tagsangyaw, usa ka sinugo, ang usa kinsa nagadala 
og balita.  Ang mga anghel usab maoy gihulagway isip 
“kabitoonan sa kaadlawon” (Job 38:7), “kabitoonan sa 
Dios” (Isaiah 14:13), “nagministrong mga espiritu” (Mga 
Hebreohanon 1:14), “kabitoonan sa langit” (Pinadayag 
12:4).  Ang Bibliya nagahulagway sa ilang gidaghanon isip 
“dakong-kadaghanon sa dakong-kadaghanon, ug kaliboan 
sa kaliboan” (Pinadayag 5:11).

Bisan pa sa bibliyanhong kasayuran sa anghelanong 
pagkaanaa, daghang Kristohanon nga mga iskolar, mga te-
yologo, ug bisan pa mga ministro mausab-usabon  ug ditino 
mahatungud sa mga anghel.  Sila dili gustong maghisgot 
sa labaw-sa-kinaiyahang mga binuhat nga dili mahimong 
mapamatud-an sa agad-sa-kasinatian, ilabina niining mga 
adlawa sa hilabihan nga tekniko, siyentipikong mga pag-
uswag.  Bisan pa kon ang pagkaanaa sa anghelanong mga 
linalang wala sa hingpit gihikaw, kini ‘gihimong espirituhanon’ 
o sa usa ka paagi gikunhoran sa paghimo sa Kristohanong 
mensahe og labi pang makapagana ngadto sa usa ka ma-
duhaduhaong kalibutan. 

Sa waysuwerte, kini nga pagkalibog nakalagbas sa mga 
hunahuna niadtong kinsa magtan-aw sa mga anghel ug sa 
espirituhanong gubat nga lahi kay sa mga deklarasyon sa 
Kasulatan.  Samtang nagdumili sa bibliyanhong testimonyo, 
sila nahimong nabihag ug nalumay pinaagi sa nagkalainlain 
ug madanihon nga mga panan-aw sa Sidlakang mga 
rilihiyon, espiritismo, makatawhanong sikolohiya, ug bisan 
pa agnostisismo.  Bisan pa sa mga sayup-nga-pagsabut ug 
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mga pagsukwahi sa bibliyanhong doktrina sa pagtulon-an 
mahitungud sa mga anghel, ang anghelanong mga binuhat 
anaa ug magbaton sa usa ka waykaparehas nga lugar diha 
sa plano sa Dios.  Sa pagpapha niining labaw-sa-kinaiyahan 
nga mga linalang ingon kun mito o walay kalabutan maoy 
pagbaliwala sa ilang hingpit nga relasyon sa pagbuhat, 
kaluwasan, ug sa nagpadayong mga aktibidad sa katawhan.  
Kini nga tahas makit-an diha sa pamahayag sa Pulong sa 
Dios, nga kinahanglang dili mahikaw sa magtotoo diha ni 
Jesu-Kristo.

ANG ANGHELANONG BINUHAT

Sa wala pa ang panahon maanaa, anaa sa kanunay ang 
waykatapusang tulo-sa-usa nga Dios.2 Sa usa ka punto sa 
wala pa ang uniberso maanaa, ang Dios mipili sa pagbuhat 
sa usa ka daghan-kaayong kasundalohan sa gamhanan, 
rasyonal nga mga binuhat kinsa magpuyo uban Kaniya 
(Mga Taga-Colosas 1:16).  Diha sa pagpakigsulti ni Job, ang 
Ginoo mikompirmar nga ang mga anghel anaa-na-daan sa 
pagbuhat.  Sila ania sa pag-obserbar sa buhat sa Dios.

“Diin man ka [Job] sa dihang Ako [Dios] mibutang 
sa pundasyon sa kalibutan? 

Sultii Ako, kon ikaw adunay pagsabut, 
Kinsa ang mipahimutang sa iyang mga sukud, 

tungud kay ikaw nahibalo? 
O kinsa ang mipainat sa linya diha niini? 
Sa unsay gilubngan sa iyang mga tukuranan? 
O kinsa ang mibutang sa iyang batong-tukoran, 

2. R. B. Thieme, Jr., Ang Trinidad (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, 2017).  
Sa umaabot, mga sangang-reperensiya sa mga libro sa tagsulat mokutlo lamang sa 
tagsulat, titulo, petsa sa publikasyon (diha sa unang reperensiya), ug panid (mga panid).  
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Sa dihang ang kabitoonan sa kaadlawon [mga 
anghel] mikanta sa dungan, 

Ug tanang mga anak sa Dios [ang tibuuk 
anghelanong binuhat] misinggit sa kasadya?” 
(Job 38:4-7) 

       
“Tanang mga anak sa Dios misinggit sa kasadya” (mga 

italiko gidugang) sa dihang ang uniberso, “ang kalangitan ug 
ang kalibutan” (Genesis 1:1), maoy gibuhat isip ang teritoryo 
sa mga anghel.  Dinhi sila magmando ug maghimo sa bisan 
unsa nga mga responsibilidad ug mga tahas nga ang Dios 
anaa para kanila.  Nganong ang Dios mibuhat sa mga anghel 
ug sa usa ka dapit para kanila nga kita makapanaghap lamang.  
Siya wala nag-inusara o nagkinahanglan og panagkauban, 
apan sa tin-aw ang ilang labing-hinungdanong katuyoan 
mao ang pagsilbi ug pagdayeg sa Dios.

Dayega ang GINOO, tanan kamo Iyang mga 
kasundalohan, 

Kamo kinsa magsilbi Kaniya, naghimo sa Iyang 
pagbuut.  (Mga Salmo 103:21) 

Pagdayeg Kaniya, tanan Niyang mga anghel; 
Pagdayeg Kaniya, tanan Niyang mga kasun-

dalohan!  (Mga Salmo 148:2)         
   

Samtang ang tanang mga anghel adunay dikasagarang 
gahum nga uban sa pagtuman niini nga tahas, sila dili labawng-
kamandoan, omnipotent, omniscient, ni omnipresent.  Sila 
limitado sa unsa ang Dios nagamando o nagatugot kutub sa 
Iyang katuyoan nagakinahanglan.

Ang mga paghulagway sa mga anghel lainlain gayud.  Sila 
gipahisama ngadto sa kabitoonan, ug ang ilang mga lawas 
gilangkub sa usa ka substansiya parehas sa kahayag (Mateo 
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28:3).3  Bisan unsay ilang kalangkuban, ang mga lawas 
sa mga anghel adunay kapasidad sa paghimong makita o 
dimakita ug ang abilidad sa pag-usab sa ilang panagway para 
sa katuyoan sa pagtuman sa ilang mga tahas.  Sa nag-unang 
mga dispensasyon,4 ang mga anghel mipakita sa tawo diha 
sa tawhanong porma aron sa paglihok isip mga magbalantay 
(Genesis 3:24), divine nga mga mensahero (Genesis 19:1-
15; Lukas 1:11-20), ug mga tagsangyaw sa doktrina (Daniel 
8:15-19; 9:22).  Ang Kasulatan nagapadayag nga ang mga 
anghel sa makausa pa mopakita sa Kalibutan sa umaabot 
nga mga dispensasyon (Pinadayag 12:7-9; 16:12; 19:17).  
Apan, ang panahon sa Kapanahonan sa Simbahan, ang 
dispensasyon nga kita karon magpuyo, maoy waykapare-
has tungud kay ang tanang mga aktibidad sa mga anghel 
diha sa kalibutan maoy dimakita.  Kini mao ang kapanahonan 
kanus-a ang tanang divine nga pagpadayag nagagikan sa 
laktod sa Bibliya ug kanus-a ang tanang anghelanon nga 
proteksiyon, naglakip sa “nagministro nga mga espiritu” nga 
gisangon ngadto sa matag magtotoo (Mga Hebreohanon 
1:14), maoy sa hugut dimakita.

Sumala sa Mga Salmo 8:5 diha sa King James Version, 
ang mga anghel maoy gibuhat nga usa ka mastaas nga 
kaliwatan kay sa katawhan.  Ang mga anghel maoy labaw sa 
tawo diha sa salabutan (2 Samuel 14:20), sa pisiko nga kalig-

3. Ang tawhanong lawas mahikap; ang anghelanong lawas espirituhanon.  Gikan 
sa ngalan nga “Lucifer,” ang Hebreyo nga pungan helel (migumikan sa punglihok nga 
halal), nagkahulugan og “usa ka magilakon ug nagadan-ag,” kita nakat-on sa usa ka 
butang sa substansiya sa ilang mga lawas.  Tungud kay ang kahayag adunay sulud, kini 
makaangkon og usa ka tino nga porma, usa nga sa masayon mahimong makita. 
4. Ang usa ka dispensasyon maoy usa ka gidugayon sa tawhanong kasaysayan nga 
gipahayag sumala sa divine nga pagpadayag.  Kining nagsunudsunud nga mga katuigan 
mag-aninag sa pagbutyag sa plano sa Dios para sa katawhan.  Sila maglangkub sa 
divine nga panglantaw ug sa teyolohiyanhong interpretasyon sa kasaysayan.  Ang 
doktrina sa mga dispensasyon mao ang paagi nga ang mga magtotoo nga nagpuyo 
diha sa usa ka tino nga panahon makapasinati ngadto sa pagbuut, plano, ug katuyoan 
sa Dios para sa ilang mga kinabuhi.  Tan-awa sa Thieme, Ang Divine nga Laraw sa 
Kasaysayan: Mga Dispensasyon ug ang Simbahan (2018), 4-6.
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on (Mga Salmo 103:20; Mateo 28:2; Pinadayag 7:1; 9:15), ug 
katahum (Pinadayag 10:1).  Dimasanta sa materyal nga mga 
babag (Mga Buhat 12:6-7), ang mga anghel maghuput og 
maslabaw nga pagkamakalihok bisan asa kay sa katawhan 
(Daniel 9:21) ug sila wala natanggong sa pagpuyo sa 
Kalibutan.  

Samtang ang mga anghel sa pisiko maoy labaw sa tawo 
maingon nga gibuhat (Mga Hebreohanon 2:7), ang mga 
magtotoo diha sa Kapanahonan sa Simbahan adunay usa ka 
mastaas nga posisyon, o espirituhanong ranggo, kay sa mga 
anghel.  Diha sa umaabot nga waykatapusang kahimtang, 
pinaagi sa pagpanag-iya sa usa ka pagkabanhaw nga lawas 
sama niadto kang Ginoong Jesu-Kristo, ang tanang mga 
magtotoo mohuput sa pulos usa ka espirituhanon ug pisiko 
nga bintaha labaw sa mga anghel (Mga Taga-Filipos 3:21; 
Mga Hebreohanon 1:4).

Kay ang tanan nilang mga kalainan, mga tawo ug mga 
anghel adunay usa ka hinungdanon-kaayong hiyas nga 
angay sa usag-usa—kinaugalingong-pagbuut, o kabubut-on.  
Sa laing mga pulong, ang duha ka mga binuhat maoy makahi-
mo sa gawasnon ug makaugalingnanon nga mga desisyon.  
Tungud kay ang kabubut-on usa ka kinahanglanong sangkap 
sa rasyonal nga mentalidad, ang Dios mihatag sa Iyang 
mga binuhat sa gawasnong pagbuut aron sila mahimong 
makapili para o batok Kaniya, para o batok sa Iyang plano 
(Mga Taga-Colosas 1:20).  Ang pangutana mao kini: Giunsa 
sa mga anghel kinsa nakakita sukad sa sinugdan sa gahum 
ug himaya sa Dios sa pagsalikway Kaniya?  Kini daw og 
dimahanduraw, apan daghang mga anghel ang mihimo.  Ang 
anghelanong away migumikan diha sa ilang unang lihok sa 
negatibong kabubut-on, ang ilang unang desisyon sukwahi 
ngadto sa pagbuut sa Dios.
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Kapitulo Dos
______________________  

ANG SINUGDAN SA AWAY

LUCIFER, ANG ANGHEL SA KAHAYAG

SI LUCIFER, SA KATAPUSAN NAILHAN ISIP SATANAS, mao ang 
labing matahum nga binuhat gayud gikan sa kamut sa Dios.  
Siya mao ang mismong hulagway sa iyang ngalan “bitoon 
sa kabuntagon, anak sa banagbanag” (Isaiah 14:12).  Ang 
Ezekiel 28 nagapanghimatuud sa usa ka katangdian tali sa 
kahamili ni Lucifer ug sa kamabihagon sa Hari sa Tyre:

“Anak sa tawo [Ezekiel], pagsugod og usa ka 
pagbangutan [awit sa lubong] ngadto sa hari sa 
Tyre [Lucifer], ug pag-ingon ngadto kaniya, ‘Sa 
ingon niini nagaingon ang Ginoong DIOS,

“Ikaw adunay selyo sa pagkahingpit, 
Puno sa kaalam ug perpekto sa katahum.”’” 

(Ezekiel 28:12)

 Kini nga klase sa katangdian maoy komon diha sa He-
breyo nga sinulat; ang mao ra nga prinsipyo nagapakita diha 
sa Mesiyas nga Mga Salmo (Mga Salmo 16:10).  Samtang 



si David nagahimo sa mga pahayag mahitungud sa iyang-
kaugalingon, kini nga mga pahayag usab magamit sa 
propetikanhon ngadto sa Mesiyas.  Sa gihapon, samtang si 
Ezekiel nagahulagway sa mga kalidad sa Hari sa Tyre, ang 
iyang pahayag nagalakip sa usa ka persona nga maslabaw 
pa kay sa Hari sa Tyre.  Mahatungud niini nga persona si 
Ezekiel nagaingon, “Ikaw adunay selyo sa pagkahingpit.” 
Siya nagapaila ni Lucifer, kinsa gibuhat nga may usa ka 
perpektong balansi sa katahum ug kaalam.

“Ikaw anaa sa Eden, ang hardin sa Dios; 
Matag hamiling bato maoy imong tabon: 
Ang rubi, ang topasyo, ug ang diyamante; 
Ang beryl, ang onyx, ug ang jasper; 
Ang lapis lazuli, ang turquoise, ug ang esmeralda; 
Ug ang bulawan, ang pagkabuhat sa imong mga 

butanganan ug mga suksukanan, 
Maoy anaa kanimo. 
Diha sa adlaw nga ikaw gibuhat 
Sila giandam.” (Ezekiel 28:13) 

Si Satanas nagapabilin nga ang labing salabutanon ug sa 
mapasundayagong matahum nga binuhat diha sa uniberso.  
Ang tradisyonal nga paghulagway sa yawa nga may pula nga 
panit, masigpit nga daotang mga mata, ug pormag-tinidor 
nga ikog maoy puro tumotumo.  Dili mao si Satanas ang ngil-
ad og mangtas nga mananap nga gihulagway diha sa arte 
ug literatura.  Kon siya makita, ang katawhan sa wayduhadu-
ha mahimong mataha sa iyang kamabihagon, malumay sa 
iyang kasalabutanon, mabihag sa iyang personalidad.  Siya 
nagapabilin nga ang labing makapakabig sa tanang mga 
binuhat.  Bisan pa niana, siya maoy absoluto ang kadaotan.

Ang “Eden” diha sa Ezekiel 28:13 nagapasabut dili ngad-
to sa kalibutanong Hardin sa Eden sa Genesis 2 ug 3 apan 
sa langit, diin si Lucifer sa orihinal mipuyo.  Ang mga kinaha-
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miliang bato nga nagdayandayan ni Lucifer magtumbok og 
usa ka makahuluganong gasa sa katahum ug pabor gikan sa 
Dios.  Sila gisulti sa makatulo ka higayon lamang diha sa Ka-
sulatan: labot sa taming sa pangulong pari sa Israel (Exodo 
28:17-20), bahin sa waykatapusan nga Bag-ong Jerusalem 
(Pinadayag 21:19-20), ug dinhi, naghulagway sa mga sinina 
ni Lucifer nga giandam para kaniya sa Dios.  Ang gidayan-
dayanan-og-mutya nga mga bisti ni Lucifer, gisul-ub diha sa 
presensiya sa Dios, magpaila sa dungog sa iyang hataas 
nga ranggo isip magbalantay sa tronong lawak, diin siya mi-
paaninag sa himaya sa Dios.  Bisan ang iyang tingog maoy 
diikatangdi.  “Ang pagkabuhat sa imong mga butanganan ug 
mga suksukanan” nagapahisama sa tingog ni Lucifer ngad-
to sa tunog sa usa ka organong tinubo, lanog ug adunay 
melodiya, usa ka instrumento sa pagdayeg ngadto sa Dios.      

“Ikaw mao ang gidihugan [sa Mesiyas] nga 
kerubin kinsa nagatabon [sa tronong lawak], 

Ug Ako mibutang kanimo didto. 
Ikaw anaa sa balaang bukid [trono] sa Dios; 
Ikaw milakaw sa taliwala sa mga bato sa kalayo.” 

(Ezekiel 28:14)

Ang bersikulo 14 nagapadayag sa orihinal nga titulo sa 
trabaho ni Lucifer ug sa paghulagway sa iyang pagkatinudlo 
sa Dios.  Siya mao ang “gidihugan nga kerubin.” Sukwahi 
sa daghang binatid nga mga larawan, ang usa ka kerubin 
dili usa ka tambok, pughawng-pula, waysaput nga puya nga 
may migimaw nga mga pako.  Ang mga kerubin maoy taas-
og-ranggo, pinakoan-og-upat nga mga anghel, matahum 
ug gamhanan nga mga binuhat (Ezekiel 1:4-12).5 Isip ang 
sa Mesiyas nga kerubin, si Lucifer mao ang personal nga 

5. Tan-awa sa Pakapin sa Basahon para sa organisasyon sa piniling mga anghel.
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guwardiya sa seremonyasong katungdanan sa ikaduhang 
persona sa kinaiya-sa-Dios, ang Ginoong Jesu-Kristo.  Kini 
mao ang kinatas-ang posisyon nga ang usa ka binuhat 
makabaton.  Apan, para sa tanan niyang makapakabig nga 
mga kalidad, siya sa gihapon maoy usa ka binuhat sa Dios 
ug wala mihuput sa esensiya sa Dios.6 

ANG UNA-SA-KASAYSAYAN NGA AWAY

Bisan pa sa iyang gibayaw nga posisyon, si Lucifer na-
himong wamatagbaw ug nanginahanglan sa labi pa.  Siya 
nangulo sa usa ka gisulayang kudeta batok sa Dios ug mi-
paila sa konsepto sa daotan ngadto sa una-sa-kasaysayan.  
Tungud niini si Lucifer gihukman sa waykatapusang pagsilot 
diha sa linaw sa kalayo.  Ang iyang pagkalaglag misugod 
sa away sa mga panahon—ang away hain kita sa tuman ug 
dihadiha naapil.

Una-sa-kasaysayan nga Pagkalaglag ni Satanas

“Ikaw [Lucifer] maoy waysayup sa imong mga 
paagi 

Gikan sa adlaw nga ikaw gibuhat, 
Hangtod ang dipagkamatarong [ang orihinal nga 

sala] maoy nakita diha kanimo [iyang moral 
nga pagkalaglag].” (Ezekiel 28:15)

6. Ang esensiya sa Dios, divine nga esensiya, maoy Iyang kinaiya o kinahanglanong 
pagkaaduna.  Ang esensiya nagakahulugan og suludnon o lunsay nga kinaiya, tinuud 
nga substansiya, mga kalidad o mga hiyas sa usa ka tawo.  Ang divine nga esensiya 
gilangkuban sa napulo ka mga hiyas, tanan maoy absoluto, waykatapusan, ug 
waypagkausab ug dili gayud mahimong mabulag gikan sa tibuuk sa Iyang pagkaaduna: 
kinalabwang-kamandoan, pagkamatarong, hustisya, gugma, waykatapusang kinabuhi, 
omniscience, omnipotence, omnipresence, pagkadimausab, ug kamatinuuron.  Tan-
awa sa Thieme, Ang Dimapakyas nga Gugma sa Dios (2018), 8-17.
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Si Lucifer maoy gibuhat nga usa ka waysala, perpektong 
linalang, masgamhanan kay sa tanang lain nga anghela-
nong mga binuhat.  Sa sekreto, siya misugod sa pagkaibog 
sa kinalabwang-kamandoan, gahum, ug himaya sa Dios.  
Ang omniscient nga Dios “nakita” ang “dipagkamatarong” 
diha sa Iyang bililhon nga anghel.  Si Lucifer mihukum diha sa 
iyang hunahuna sa pagrebelde batok sa Dios sa wala pa siya 
mihimo og bisan unsang makita nga buhat sa sala.  Gikan 
niining taknaa, si “Lucifer” nahimong nailhan isip “Satanas.”7 
Kining usa ka kidlap sa pagkaarogante mipasiugda sa 
sala diha sa uniberso ug nakaingon sa iyang personal nga 
kamatayon.  Ang pagkaarogante mipadasig sa rebolusyon ni 
Satanas didto sa langit ug nahimong ang batong-tukoran sa 
iyang kalibutanong sistema sa planeta nga Kalibutan.8

Batasan ni Satanas

“Apan ikaw miingon diha sa imong kasingkasing, 
‘Ako mosaka ngadto sa langit; 
Ako mopataas sa akong trono ibabaw sa 

kabitoonan sa Dios [mga anghel], 
Ug ako molingkod diha sa bukid sa asembliya 

[dapit sa asembliya para sa mga anghel sa 
langit] 

Diha sa mga kahilitan sa amihanan.  

7. Ang titulo nga “Satanas” mao ang Hellenized nga porma sa Hebreyo (satan) ug 
nagakahulugan og “kaaway.” Siya sa nagkalainlain gitawag og “ang serpente sa karaan 
. . . ang yawa . . . Satanas, kinsa nagailad sa tibuuk kalibutan” (Pinadayag 12:9). 
8. Ang kalibutanong sistema maoy hapsay, mataputon, ug daghan-og-dagway nga 
sistema sa panghunahuna, nga nagalakip sa usa ka katuyoan, istratehiya, ug katukuran 
sa awtoridad nga gidesinyo sa pagpukan sa tawhanong kaliwat ug pagkontrol sa 
kalibutan nga siya karon nagahari (Mga Taga-Efeso 2:2).  Ang kalibutanong sistema 
ni Satanas, iyang alternatibo sa perpektong plano sa Dios, mao ang klasrom para sa 
pagsangyaw sa mini nga mga doktrina ni Satanas.  Tan-awa sa Thieme, Christian 
Integrity (2002), 173-86; Satanas ug Demonismo (2017), 19-24. 
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Ako mosaka ibabaw sa mga kaibabwan sa 
kapanganuran [anghelanong kadaghanan]; 

Ako mohimo sa akong-kaugalingon sama sa 
Labing Hataas.’” (Isaiah 14:13-14)  

Kining duha ka mga bersikulo maghulagway sa panghu-
nahuna nga mga sala nga nag-una sa una-sa-kasaysayang 
pagkalaglag ni Satanas.  Imbis sa paghunahuna bahin sa 
taas nga pasidungog nga gihatag diha kaniya, si Satanas 
mipahitarong sa iyang mabangis nga ambisyon ug miilad sa 
iyang-kaugalingon mahitungud sa iyang kaugalingon nga 
abilidad.  Ang gidihugang kerubin napalinga diha sa iyang 
kaugalingon nga kaanindot ug kaalam.  Siya mipahayag sa 
iyang independensiya gikan sa Dios.  Ang pagpili sa iyang 
kaugalingong kabubut-on labaw sa pagbuut sa Dios mao 
ang kinahingpitan sa sala.

Ang wamausisa nga garbo ni Satanas nahisangko diha 
sa lima ka talamayong “mga Ako,” nga makita diha sa Isaiah 
14:13-14.  Ang iyang lima ka mapangahasong panghambog 
mipakita sa iyang kabanyaga ug nag-uban nga kamaibugon 
ngadto sa Dios.  Sa tataw, ang yawa mao ang tagmugna sa 
negatibong kabubut-on, ingon usab sa kamapasigarbohon, 
sala, ug kadaotan.

ANG UNANG “AKO”

“Ako mosaka ngadto sa langit.” Niining panahona, si 
Satanas mipuyo pa sa pinuy-anan sa Dios, ang ikatulong 
langit.9 Ang unang “Ako” maoy usa ka masinupakong eks-

9. Ang Bibliya nagasulti sa kapin sa usa ka langit, nag-ingon kanato nga si Jesu-
Kristo “milabay sa kalangitan” (Mga Hebreohanon 4:14a).  Ang panon sa kahanginan 
palibot sa kalibutan mao ang unang langit sa Genesis 1:6-8, 20 ug mao usab sa tino 
gihinganlan diha sa Pinadayag 21:1b.  Ang ikaduhang langit mao ang sa mga bitoon 
nga uniberso, ang solar system ug malangkobong kalangitan sa mga magilakong talay 
(Genesis 1:14-18) ug ang pagbulot-an sa anghelanong aktibidad.  Ang ikatulong langit 
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presyon nga nagladlad sa iyang nagdilaab nga pangandoy 
sa pagpuli sa Dios isip ang magmamando sa ikatulong 
langit.  Pagmatikud nga siya wala miingon, “Ako motangtang 
sa Dios,” usa ka misyon nga siya nahibalo nga maoy 
imposible. Siya miti-nguha sa pagpuli sa pamunoan ug sa 
makagagahum-sa-tanan nga awtoridad sa Dios.

ANG IKADUHANG “AKO”

“Ako mopataas sa akong trono ibabaw sa kabitoonan sa 
Dios.” Ang kaamgiran nga “kabitoonan sa Dios” nagapasabut 
ngadto sa mga anghel (Job 38:7; Pinadayag 12:4).  Kining 
ikaduha nga “Ako” nagapadayag sa ambisyon ni Satanas sa 
paggunit og masdakong gahum ug sa iyang pagkawaypai-
lub sa pag-ilog sa trono sa Dios isip ang magmamando sa 
mga anghel. Isip gamhanan-kaayong-binuhat, siya buut nga 
simbahon tupad sa Dios sa mga anghelanong binuhat.  Kini 
mao ang pagkaarogante sa iyang panghunahuna: “Ngano 
ang Dios dili mosangkap sa awtoridad ug kaugalingnan ngari 
kanako?  Dili ba ako matahum ug manggialamon labaw sa 
tanan?  Siya wala ba mibuhat kanako sa pagmando?” Kini 
nga kaibog sa gahum mobungkag dili lamang sa anghela-
nong binuhat apan sa ulahi sa tawhanong kaliwat usab.

ANG IKATULONG “AKO”

“Ug ako molingkod diha sa bukid sa asembliya diha sa 
mga kahilitan sa amihanan.” Kini nga pulongan nagapadayag 
sa pangandoy ni Satanas sa pagmando diha sa langitnong 

mao ang tronong lawak sa Dios, lapas sa mga bitoon nga kawanangan.  Kini mao 
“ang kinatas-ang kalangitan” (Deuteronomio 10:14) ug ang dapit sa Iyang tronong lawak 
(1 Mga Hari 8:39).  Ang ikatulong langit mao usab ang katapusang puy-anan para sa 
mga magtotoo (Juan 14:2; 2 Mga Taga-Corinto 12:2).  Tan-awa sa Thieme, Pagbuhat, 
Kaguliyang, ug Pag-ayo (2017) 6-9, 15, 29.
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trono atubangan sa tanang gitigum nga mga anghel.  Siya 
mitinguha sa pagpuyo diha sa mismong lingkoranan sa 
gahum ug awtoridad nga giokupar sa Dios nga Amahan, ang 
Usa kinsa mosilot kaniya.

ANG IKAUPAT NGA “AKO”

“Ako mosaka ibabaw sa mga kaibabwan sa kapanganu-
ran.” Daghan nga malarawanong mga gamit sa kapanganu-
ran diha sa Bibliya magpasabut ngadto sa presensiya sa 
Dios (Exodo 33:9; Isaiah 19:1; Mateo 17:5), naghulagway 
sa Iyang ditupngan nga himaya (Exodo 16:10; 40:34; 1 Mga 
Hari 8:10-11) ug labawng-kamandoan nga gahum (Mga 
Salmo 135:6-7).  Bisan pa og si Satanas gihatagan sa dako-
kaayong dungog ug himaya labaw sa uban nga anghelanong 
mga binuhat, siya mianam sa nagkadako nga wamatagbaw 
diha sa posisyon nga ang Dios misangon kaniya.  Siya 
mitinguha sa paghuput sa mismong gahum ug himaya sa 
Dios, sa pag-ilog sa trono para sa iyang-kaugalingon, sa 
pagbuntog sa divine nga awtoridad.  Hangtod sa kahangruran 
nga ambisyoso, ang ikaupat nga “Ako” nagaaninag sa iyang 
obsesyon pinaagi sa pagpuli sa Dios isip ang magmamando 
sa pisiko nga uniberso.  Si Satanas mitinguha sa tanang 
himaya, apan siya wala niana nga karakter, ang abilidad, ni 
ang paagi para niini.

ANG IKALIMA NGA “AKO”

“Ako mohimo sa akong-kaugalingon sama sa Labing 
Hataas.” Kini nga panghambog nagadala sa paghingusog 
sa dimatagbaw nga kaibog sa gahum ni Satanas: “Ako 
mahimong sama sa Dios!” Ang gamhanang anghel nadani 
sa omnipotence ug kinalabwang-kamandoan sa Dios, dili sa 
Iyang grasya o hustisya, pagkamatarong o gugma.  Pagma-
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tikud sa iyang giangkon nga mahimong sama sa Labing 
Hataas.  Si Satanas nahibalo nga siya dili gayud mahimong 
pareho sa Dios, apan kana wala mipugong sa iyang buang 
nga dakong-tinguha sa pagmando sa iyang kaugalingon nga 
gingharian.  Siya manglimbasog sa paggunit ug pagbaton sa 
awtoridad sa Dios, usa ka waykapuslanan nga ambisyon sa 
pagkatinuud.

Ang Anghelanong Pag-alsa

Ang pagkabalhin sa aroganteng kaibog sa gahum 
ni Satanas ngadto sa aktibong pagbudhi mibungkag sa 
panag-uyon nga anaa sa uniberso.  Siya mitinguha sa ab-
solutong awtoridad nga gidumala sa Dios.  Siya nahimong 
mahigugmaon-sa-kaugalingon ug mirebelde batok sa divine 
nga awtoridad.  Ang insureksiyon adunay mga sangputa-
nan sa katibuk-an sa langit diha sa tanan nga anghelanong 
binuhat.  Naggamit sa iyang dako-dako nga mga gahum sa 
kusog sa pangdani, si Satanas mitigum sa ubang mga anghel 
sa iyang kiliran ug mihimo sa pagbahin sa mga anghel para 
sa tibuuk panahon.

Ang pagsulay sa anghelanong kabubut-on mipadayon sa 
langit hangtod ang tanang mga anghel nakahimo sa usa ka 
desisyon para ni Satanas o para sa Dios.  Ang pagbahin sa 
Kasulatan sa mga anghel ngadto sa mga kategoriya sa pinili 
ug nalaglag, o balaang mga anghel ug mga demonyo (Markos 
8:38b; 1 Mga Taga-Corinto 10:20-21), nagakompirmar nga 
pipila sa mga anghel ang midawat ug ang uban misalikway 
sa Dios.  Bisan og mayoriya sa mga anghel ang mipabilin nga 
tinuud ngadto sa ilang Magbubuhat, piho nga mga myembro 
sa anghelanong binuhat ang midawat ngadto sa gamhanan-
kaayong-anghel.

Ug ang iyang ikog [gahum ni Satanas] midagit 
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[rebolusyon sa langit] sa usa sa tulo sa kabi-
toonan sa langit [anghelanong mga binuhat 
kinsa misunud ni Satanas didto sa iyang unang 
pagkalaglag], ug mibalibag kanila paingon sa 
kalibutan.  (Pinadayag 12:4a) 

Usa-sa-tulo sa mga anghel maoy nadani gikan sa Dios 
pinaagi sa karismatik nga Satanas.  Sila napukan ngadto sa 
mao ra nga magun-ubong bitik sa pagkaarogante ug miuban 
kaniya sa iyang pagkalaglag.  Isip ang arkitekto ug tighulhog 
niining langitnon nga anarkiya, si Satanas nahimong pangulo 
niini nga mga anghel kinsa mipili batok sa Dios.

Ang mapasagarong pagkaarogante nagapanganak 
og hilabihang ambisyon, ug si Satanas sigurong milabaw 
sa tanan nga laing mga binuhat diha sa iyang hakog nga 
mga pangandoy.  Diha sa pagbulot-an sa Dios, bugtong 
matuud nga kamapaubsanon ang nagapahimuut sa Dios.  
Ang kamapaubsanon nagaila ug nagahural ngadto sa 
divine nga awtoridad.  Si Satanas nakulangan sa tanang 
kamapaubsanon ug nahimong ang hingpit-nga-sumbanan 
para sa kontra-awtoridad.  Kini nga batasan maoy iyang 
kamatayon.

ANG BISTA NI SATANAS

Dimakahimo sa pagbaliwala niini nga anghelanong pag-
aklas, ang Dios mipatawag og usa ka bista sa mga sad-an.10 

10. Usa ka panagtandi sa Kasulatan diha sa Kasulatan nagadala niini nga konklusyon.  
Sa pagbadbad sa Kasulatan ug pagkab-ot sa usa ka konklusyon bahin sa kamatuuran 
sa pagkalaglag ni Satanas o sa bisan unsa nga laing bibliyanhong hilisgutan, kritikal nga 
analisis ang kinahanglang gamiton.  Ang tagsulat nagagamit og isagogics, categories, 
ug exegesis (ICE).  Isagogics mao ang pangdukiduki sa Kasulatan sulud sa dugukan 
sa iyang makasaysayanong nahimutangan o propetikanhong kakahimtangan.  Ang 
categories nagapasabut ngadto sa klasipikasyon sa doktrina sumala sa hilisgutan.  
Exegesis maoy usa ka gramatikanhon, sa sintaksis, sa kagikan sa pulong, ug sa 
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Si Satanas ug kadtong mga anghel kinsa misunud kaniya 
maoy nakit-ang sad-an ug gihukman.  Kini nga bista maoy 
makiangayon diha sa tanang paagi, masubayon sa esensiya 
sa Dios.  Ang Dios makatarunganon—Siya sa absoluto 
makiangayon.  Ang Dios omniscient—Siya nahibalo sa tanang 
mga kamatuuran.  Siya omnipresent—Siya usa ka kompleto 
ug hanas nga tigpaniid.  Siya omnipotent—Siya adunay 
absolutong gahum sa pagpatuman sa hustisya.  Ang Dios 
dimausab—Siya dikalimbungan isip usa ka maghuhukum.  
Siya kamatinuuron, o kamatuuran, ug dili makatugot sa 
bisan unsang bakak.  Ang Dios maoy labawng-kamandoan—
Siya ang kinatas-ang magmamando sa uniberso.  Siya dili 
makapaambit niana nga kahimtang sa Iyang mga binuhat.  
Ang Iyang perpektong integridad, gimugna sa Iyang 
pagkamatarong ug hustisya, dili mahimong makompromiso 
para sa makasasalang mga binuhat.  Sa sangputanan, 
gikinahanglan sa Dios sa pagsalikway sa bisan unsang 
pagsulay ni Satanas sa pagpuli sa Iyang-kaugalingon.

Diha sa konklusyon sa bista, ang Dios mipahamtang og 
usa ka silot diha niadtong sad-an sa rebolusyon, niadtong 
kinsa mipili batok Kaniya pabor sa usa ka diperpekto, 
nagpaninguha, daotan nga puli.  Ang ilang sentensiya 
narekord diha sa Kasulatan:

“Unya Siya usab moingon niadtong anaa 
sa Iyang wala, ‘Pagbiya gikan Kanako, mga 
tinunglo, ngadto sa waykatapusang kalayo nga 
giandam para sa yawa ug sa iyang mga anghel.’” 
(Mateo 25:41, mga italiko gidugang)

    
Kini sa matibwayong mideterminar sa waykatapusang 
dadangatan sa nangalaglag nga mga anghel.   Sa higayon 

konteksto nga analisis sa Kasulatan gikan sa iyang orihinal nga mga pinulongan.  Usa 
sa kasulatan nga analisis sa apelasyon ni Satanas maoy gipaila diha sa Kapitulo 3. 
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nga ang paghukum napahamtang, ang dimausab nga Dios dili 
makabali sa Iyang desisyon.  Sila nakombikto ug nahukman.  
Gikan niadtong panahona, si Satanas ug iyang nangalaglag 
nga mga anghel sa permanente nga nalinya batok sa Dios 
ug sa piniling mga anghel.
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Kapitulo Tres
______________________ 

ANG EKSTENSIYON SA AWAY

SATANAS NAGAAPELAR SA 
IYANG SENTENSIYA

SA TIN-AW, ANG PAGPATUMAN SA PAGHUKUM sa Mateo 
25:41 napalangan.  Si Satanas ug ang iyang mga anghel 
sa gihapon maglatagaw sa kalibutan ug mopadayon nga 
usa ka puwersa diha sa uniberso hangtod sa katapusan 
sa tawhanong kasaysayan.  Ayha na ang ilang sentensiya 
mapatuman (Pinadayag 20:10).  Unsa kaha ang nakaoktaba 
sa ilang silot?  Sa walay duhaduha nga miatubang diha sa 
kalisang sa iyang kalaglagan, si Satanas sa kusganong 
misupak sa hukum ug mipasaka sa usa ka apelasyon diha 
sa Dios.  Ang paglapas sa panahon tali sa sentensiya sa 
nangalaglag nga mga anghel sa eternidad nga milabay 
ug sa pagpatuman niana nga sentensiya sa katapusan sa 
tawhanong kasaysayan nagadala niini nga konklusyon.  Ang 
apelasyon ni Satanas maoy napalihok diha sa tawhanong 
kasaysayan.  Sa pagkatinuud, ang tawhanong kasaysayan 
mao ang tinuud nga demonstrasyon niana nga apelasyon.

Ang mga titulo nga gipaangkon ngadto sa gamhanan-



kaayong-anghel human sa iyang pagkalaglag, “Satanas” 
(satan) ug “ang yawa” (diabolos), magkahulugan og “kaaway, 
magsusumbong, abogado.” Ang binalaod nga pasabut niini 
nga mga ngalan dugang pa nga nagapasabut sa paagi sa 
pagkiha ni Satanas.  Siya miangkon sa tahas sa abogado sa 
depensa sa pag-apelar sa unsa siya mikonsiderar nga usa 
ka dimatarong nga hukum.

Ang usa ka sa hukmanang apelasyon sa kanunay gipasi-
kad diha sa pipila ka giingon nga kapakyasan sa hustisya.  
Unsa man sa tukma ang alegasyon ni Satanas?  Unsa nga 
argumento kaha siya nga lagmit migamagama sa pagsupak 
sa hukum sa perpekto, omniscient, ug makatarunganon nga 
Dios?  Samtang ang mapasipad-ong pasangil ni Satanas 
maoy wahiilhi ngari kanato, kini mahimong matukod-pag-usab 
diha sa basihanan sa usa ka pagsupak nga makanunayong 
gipahayag sa kalibutan sa yawa—“Kini dili makiangayon!”

Ania ang labing importante nga punto.  Ang apelasyon ni 
Satanas gipasikad diha sa reklamo nga ang makatarunganon 
nga desisyon sa Dios sa pagtambog sa Iyang kaugalingong 
mga binuhat ngadto sa linaw sa kalayo maoy dimagkauyon sa 
Iyang divine nga gugma: “Unsaon sa usa ka mahigugmaong 
Dios nga makapahamtang sa maong usa ka makahahadlok 
nga sentensiya diha sa Iyang kaugalingon nga mga binuhat?  
Unsaon sa usa ka mahigugmaong Dios nga makatambog sa 
Iyang mga anghel ngadto sa usa ka waykatapusang linaw sa 
kalayo?  Unsang klase sa gugma kana?”11 

Ang lantugi ni Satanas maoy manggialamon apan mapa-
sipad-on.  Siya nakiglantugi nga ang Dios dili mahimong ma-
higugmaon ug makatarunganon sa mao rang panahon.  Siya 
misaway sa esensiya sa Dios pinaagi sa pagtinguha sa pag-
pataas sa divine nga gugma labaw sa divine nga hustisya ug 
pagkamatarong. Ang bantugang tagbuhat sa pagkaarogante 

11. Kini mao ang dimapakyas nga dipersonal nga gugma sa Dios.  Tan-awa sa Thieme, 
Ang Dimapakyas nga Gugma sa Dios, 37-65.
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sa hingpit misalikway sa kamatuuran nga ang kahiusahan sa 
mga hiyas sa Dios maoy sa likud sa tanan nga Siya nagahu-
nahuna ug nagahimo.  Ang perpekto, waykatapusang karak-
ter sa Dios dili mahimong dimakiangayon o mapihigon ug 
dili makahatag sa usa ka mini nga sentensiya.  Ang Dios dili 
gayud makakompromiso sa Iyang pagkamatarong ug husti-
sya aron sa pag-atiman sa Iyang diperpektong mga binuhat 
sa hugut tungud sa gugma. 

Gisukip diha sa hagit sa magsusumbong mao ang duha 
ka mahambugong mga paghunahuna: (1) ang binuhat sa 
hingpit makahimo sa paglampos nga makaugalingnanon sa 
Magbubuhat, ug (2) ang binuhat kinahanglang dili mahimong 
responsable para sa iyang daotan nga mga desisyon.  Si 
Satanas nakiglantugi nga ang gugma sa Dios kinahanglang 
magtugot para sa pagkadili-matumanon ug kana nga kau-
galingnan ug independensiya gikan sa Dios maoy balido nga 
mga prinsipyo para sa malamposong pagpuyo.  Si Satanas 
mipahimutang sa gugma sa Dios batok sa Iyang hustisya ug 
pagkamatarong.  Sa paghimo sa ingon, si Satanas mipang-
himatuud og usa ka argumento nga sagad gigamit karong 
panahona batok sa silot, sa pulos tawhanon ug divine.  Si 
Satanas lisud-buntugon diha sa iyang lipatlipat.

Sa dihang si Satanas mibuno sa iyang malisyoso nga bi-
aybiay, ang Dios mao untay sa hingpit nga nahitarong sa 
paghingilin dihadiha niining nagpakasala nga mga anghel 
ngadto sa ilang madilaabong kalaglagan.  Hinoon, Siya sa 
maloloy-ong mipili sa pagtugot sa apelasyon ni Satanas.  
Dinhi niini nga hinungdanong aksiyon, ang Dios magpakita 
sa Iyang perpektong karakter samtang nagtugot ni Satanas 
sa matag oportunidad sa pagmatuud sa iyang kaugalingong 
daot nga kaso.  Sa tukma og nganong Siya mihimo niini 
maoy wamasayri, tungud kay ang Kasulatan wala nagapa-
dayag sa Iyang mga hinungdan.  Siya, hinoon, mitugot sa 
apelasyon, kay si Satanas sa gihapon wala pa hidakpi ug 
sa gihapon nagpakita sa kadaotan nga nagamarka sa iyang 
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matag aksiyon.  
Natural, ang Dios dili gayud mawad-an og kontrol sa 

bisan unsang sitwasyon.  Ang Dios mipahimutang sa mga 
termino sa apelasyon.  Ang Dios mipahimutang sa natad 
para sa apelasyon.  Ang Dios mibutang sa apelasyon ngadto 
sa paglihok.  Siya mibalos sa argumento ni Satanas pinaagi 
sa pagpasiugda ngadto sa mga anghel og usa ka labing-
hataas nga demonstrasyon sa perpektong panag-uyon sa 
Iyang hustisya, gugma, ug pagkamatarong.  Kini mahimo 
nga usa ka sulayanan sa pagmatuud nga ang pagkaaro-
gante sa kanunay nagadala ngadto sa kagun-uban ug nga 
ang binuhat dili gayud makalampos sa pagkakinaugalingon 
gikan sa Magbubuhat.  Isip ebidensiya, ang Dios midala og 
laing binuhat ngadto sa pag-apil—katawhan.

ANG TAHAS SA KATAWHAN 
DIHA SA APELASYON NI SATANAS

Diha sa pagbuhat sa tawo, ang Dios miinagurar sa tawha-
nong kasaysayan isip ang palibot para sa pagpakita nga ang 
Iyang desisyon sa pagsilot sa mga anghel maoy sa tinuud 
matarong, makatarunganon, ug mahibagay sa Iyang gugma.  
Ang pasundayagan maoy gipahimutang sa planetang Kali-
butan isip ang panggubatan.  Ang una-sa-kasaysayan nga 
anghelanong away maoy gilugway ngadto ug gianinag diha 
sa tawhanong pagbulot-an.

Ang tawo gibuhat nga usa ka mas-ubus nga binuhat kay 
sa mga anghel, limitado diha sa kusog, salabutan, ug pag-
kamakalihok bisan asa.  Ang iyaha mismong pagkaanaa, hi-
noon, magsangkap og ebidensiya, mga argumento, ug mga 
paninugdan para sa pagsalikway sa apelasyon ni Satanas.  
Ang tawo maoy tubag sa Dios ngadto ni Satanas.

Ang apelasyon ni Satanas nagadagan sa managsamag-
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kadugayon sa tawhanong kasaysayan. Taliwala sa pagpa-
kanaog sa sentensiya didto sa eternidad nga milabay ug sa 
pagpatuman sa sentensiya didto sa katapusan sa Milenyo, 
ang tibuuk talan-awon sa tawhanon-anghelanon nga dra-
ma nagabutyag.  Ang tanan diha sa Kasulatan mahitungud 
sa kasaysayan sa tawo maoy bisan hain sa laktod o sa 
dilaktod may kalabutan ngadto sa karaang gubat taliwala 
sa mga anghel.  Ang Dios nagkopya sa matag sitwasyon 
nga si Satanas migamit isip usa ka basihanan para sa iyang 
mga argumento ug mga pagsupak atol sa pulos una-sa-
kasaysayan nga bista ug apelasyon.  Ang kalibutan mao 
karon ang lawak-hukmanan ug istadyo para sa mga anghel 
sa pagsaksi sa pagkasad-an ni Satanas ug pruyba sunud sa 
pruyba sa perpektong gugma ug kamaangayon sa Dios (Job 
1:6; 1 Timoteo 5:21; 1 Pedro 1:12).           

Tawhanong Kabubut-on Mao ang Isyu

Sama sa mga anghel, ang tawo rasyonal ug nagahuput 
sa gawasnong pagbuut. Ang paggamit sa tawhanong 
kabubut-on para o batok sa plano sa Dios, para o batok ni 
Jesu-Kristo, mosulbad sa apelasyon ni Satanas ug sa tibuuk 
nga away.  Ang katuyoan sa Dios, nan, mao ang pagsulay 
sa tawhanong kabubut-on pinaagi sa pagsubli sa desisyon 
nga giatubang sa anghelanong binuhat diha sa una-sa-
kasaysayan.  Kini nga pagsulay magsugod diha sa unang 
lalaki ug babaye sa perpektong kalikupan sa Hardin sa 
Eden.  Didto sa langitnong “hardin sa Dios” (Ezekiel 28:13), 
si Satanas mipili para sa pagkaarogante ug negatibong 
kabubut-on labaw sa grasya.  Didto sa Hardin sa Eden, ang 
katawhan mag-atubang sa mao ra nga kapilian.  Sa ingon 
niini si Adan ug ang babaye gipaatubang ngadto sa usa ka 
kahoy diha sa usa ka mahukmanong kausaban sa pagpili 
para sa gawasnong pagbuut.
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Ug ang GINOONG Dios mimando sa lalaki, nag-
ingon, “Gikan sa bisan unsang kahoy sa hardin 
ikaw mahimong mokaon sa gawasnon; apan 
gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan 
ikaw dili mokaon [usa ka pagsulay sa kabubut-
on, usa ka pagpili para o batok sa Dios], kay 
diha sa adlaw nga ikaw magkaon gikan niini ikaw 
siguradong mamatay [ang pagkalaglag sa tawo 
nga magbuyon sa pagkalaglag ni Satanas].”  
(Genesis 2:16-17)  

  
Bisan pa og ang sala ug daotan nakasulud na sa uniberso 

pinaagi sa nangalaglag nga anghelanong mga kasundalo-
han, si Adan ug ang babaye wala pa mabulingi pinaagi sa 
mansa nianang sala ug rebelyon.12 Sa ilang kahimtang sa 
pagkawaysala, kini wakinahanglana para sa Dios sa pag-
butang og konsensiya, ang kahibalo sa maayo ug daotan, 
diha sa ilang mga kalag.13 Unsa nga sila mihuput mao ang 
mentalidad ug kabubut-on—ang abilidad sa paghukum para 
o batok sa plano sa Dios.  Si Adan ug ang babaye adunay 
kompletong kagawasan kun sa pagtuman o sa pagsupil sa 
usa ka sugo sa Dios mahitungud sa kahoy.  Diha sa sang-
putanan niana nga desisyon mikumbabit ang kaugmaon sa 
tanang katawhan.  Sa dakong kasubo, ang pagkaarogante 

12. Sala mao ang bisan unsang panghunahuna, binaba, o makitang aktibidad nga 
nagalapas sa karakter ug mga sukaranan sa Dios.  Ang daotan nagalikus sa palisiya, 
katuyoan, ug paagi sa buhat ni Satanas sa pagdakup ug pagkontrol sa tawhanong 
kalag, pagtukod sa iyang kaugalingon nga milenyo, ug mahimong mananaog diha 
sa anghelanong away.  Si Satanas nagagamit og daotan sa pagdunot sa tawhanong 
kaliwat diha sa iyang pagsulay sa pagkontrol sa kalibutan nga siya karon nagahari.  
13. Ang kalag mao ang dimamatay, dimateryal nga esensiya sa tawo nga nagalangkub 
sa tinuud nga tawo, naghatag kaniya og rasyonal, moral, ug sa relasyon nga mga 
kapasidad.  Nag-aninag sa imahen sa Dios (Genesis 1:27), ang kalag nagalangkub 
sa pagkahibalo-sa-kaugalingon (pagkahibalo sa imoha mismong kaugalingong-
pagkaanaa), mentalidad (abilidad sa paghunahuna), kabubut-on (abilidad sa pagpili), 
ug konsensiya (mga sumbanan ug mga sukaranan).  Tan-awa sa Thieme, Ang Plano sa 
Dios (2017), 8-10. 
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ug negatibong kabubut-on ni Adan ug sa babaye didto sa 
Hardin sa Eden mitukmod sa tawhanong kaliwat ngadto sa 
pagkalaglag buyon sa kang Satanas, nga may managsa-
mang alaot nga mga sangputanan: pagsilot gikan sa husti-
sya sa Dios!  Apan ang Dios wala mibiya sa tawo diha sa usa 
ka waypaglaum nga kondisyon.

Ang gugma sa Dios sa tin-aw gipakita bisan sa taliwala sa 
divine nga paghukum.  Ang gugma sa Dios nanginlabot para 
sa lalaki ug babaye nga may usa ka paagi sa pagbayad sa 
pagsilot.  Siya misangkap para kanila, ug sunud niana ang 
tawhanong kaliwat, sa usa ka Manluluwas ug kaluwasan sa 
grasya pinaagi sa pagtoo nga nag-agad sa wala-ang-merito 
nga positibong kabubut-on.

“Kay ang Dios sa ingon niini nahigugma sa 
kalibutan, nga Siya mihatag sa Iyang bugtong 
gipanamkon [sa waykaparehas nga natawo] nga 
Anak, nga bisan kinsang nagatoo diha Kaniya 
dili malaglag, apan adunay waykatapusang 
kinabuhi.” (Juan 3:16)

    
Sa takna sa pagkalaglag ug sa paghukum ni Adan mao 

ang usa ka takna sa kamatuuran para sa mga anghel.  Sa pila 
ka higayon sila nakakita sa hustisya sa Dios nga naglihok.  
Sama ra gayud ni Satanas ug sa iyang mga anghel, ang 
tawo gisilotan para sa pagpili batok sa Dios.  Ang divine nga 
hustisya misentensiya ni Satanas sa paggugol sa eternidad 
ngadto sa linaw sa kalayo.  Ang tawo nahitakus sa mao usab.  
Apan kinahanglan ba ang tawo sa pag-uban ni Satanas?  
Sa wayduhaduha dili!  Siya makadawat sa kasulbaran nga 
gitanyag pinaagi sa gugma sa Dios.  Siya makatoo diha sa 
saad sa usa ka Manluluwas, Jesu-Kristo, kinsa magbayad sa 
silot para sa tanan nga tawhanong sala didto sa krus, nag-
abli sa pultahan sa kaluwasan sa tibuuk katawhan.  Samtang 
ang away nagatapos batok sa luyong bahin sa hitabo sa 
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tawhanong kasaysayan, ang isyu mao ang tawhanong 
kabubut-on!  Ang tawo, ubus sa mga anghel apan naghuput 
sa managsamang gawasnon nga kabubut-on, makapili kun 
sa grasya nga plano sa kaluwasan sa Dios o sa dalan sa 
pagkasinilutan ni Satanas.

Ang kamatuuran mao, kon bugtong usa ra ka tawo diha 
sa tawhanong kasaysayan nagatoo ni Jesu-Kristo, ang 
karakter sa Dios ug ang Iyang paghukum ni Satanas maoy 
gipanghimatuud ug si Satanas mapildi sa iyang apelasyon.  
Ngano?  Tungud kay ang yugto sa tawhanong kasaysayan 
nagapakita nga walay tawo—o anghel—ang nagaadto sa 
linaw sa kalayo gawas kon pinaagi sa iyang kaugalingon nga 
negatibong kabubut-on (Juan 3:18, 36).  Kini nga kaluwasan, 
sa pagkatinuud, maoy gitagana dili lamang sa usa ka 
tawo apan sa daghan kaayong katawhan sa katibuk-an sa 
mga panahon.  Sa ingon ang Dios nagapadayag sa Iyang 
pagkahingpit, kamaangayon, gugma, ug grasya ngadto sa 
tanang mga binuhat (Mga Salmo 145:21; Mga Taga-Roma 
9:23; 11:25-36).

Unsa, unya, ang labing-hinungdanong isyu sa pagsulbad 
sa apelasyon ni Satanas ug sa tanang nangalaglag nga mga 
anghel?  Sa usa ka pulong, Kristo!  “Kay tungud diha ni Adan 
ang tanan patay [sa espirituhanon], niining paagiha usab diha 
ni Kristo ang tanan mahimong buhi” (1 Mga Taga-Corinto 
15:22).  Ang desisyon sa tawo sa pagpabilin diha ni Adan, 
ubus sa pagkasinilutan, o sa pagdawat sa pagsangkap sa 
Dios para sa katubsanan ug pagpakig-uli mao ang kasulba-
ran.

Dili na ubus sa pagkasinilutan, ang magtoo diha ni Kristo 
karon adunay laing kapilian: kong sa pag-abante ba o dili 
ngadto sa espirituhanong pagkahamtong ug sa pagtuman 
sa espirituhanong kinabuhi.  Ang pagpili sa plano sa Dios 
nagalain kaniya para sa labing taas nga pasidungog nga 
mahimong mahatag diha sa usa ka magtotoo—aron masulud 
isip ebidensiya batok ni Satanas.  Kana nga magtotoo maoy 
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usa ka saksi para sa Prosekusyon.  Samtang ang magtotoo 
nagaabante ngadto sa espirituhanong pagkahamtong, siya 
nagaangkon og kredibilidad isip usa ka saksi para sa divine 
nga Tigdemanda.  Ang iyang pagkahamtong nagahimaya sa 
Dios ug nagasangkap sa panapos nga ebidensiya ngadto 
sa gugma, grasya, ug hustisya sa Dios.  Kini nga magtotoo 
nagasaksi ngadto sa pagkamasangputon sa divine nga mga 
bahandi batok sa tanang mga kakulian diha sa kalibutan ni 
Satanas.  Sa dihang ang magtotoo anaa sa kamapaubsanon 
nagapatuman sa plano sa Dios, nagsalig diha sa divine nga 
grasya ug gahum, ang apelasyon ni Satanas mapakita nga 
waypulus.

Atol sa iyang apelasyon si Satanas ug iyang mga ang-
hel magtan-aw sa matag magtotoo. Sila makakita sa gra-
sya, kalooy, ug gugma sa Dios pinaagi sa pag-obserbar sa 
kabubut-on, positibo o negatibo, sa katawhan. Sila maka-
sabut og ngano nga sila nasilutan samtang sila magsud-
ong sa tawhanong mga linalang nga nagbutang sa ilang 
pagsalig diha ni Jesu-Kristo, pinaagi niana nagpakita nga 
ang gawasnong pagbuut sa tawo dili kinahanglan nga 
nagapili batok sa Dios, ingon sa gihimo sa nangalaglag nga 
mga anghel sa eternidad nga milabay.  Kini makahuluganon, 
busa, nga samtang buhi pa niining kalibutana, ang matag 
magtotoo nagarepresentar ni Kristo isip usa ka embahador 
(Mga Buhat 1:8; 2 Mga Taga-Corinto 5:20) pulos sa tawo ug 
nag-obserbar nga mga anghel.

Kay, akong hunahuna, ang Dios mipasundayag 
kanato nga apostoles [isip mga saksi para 
sa Prosekusyon diha sa anghelanong away] 
labing-ubus sa tanan, sama sa kalalakin-an nga 
gisilotan sa kamatayon; tungud kay kita nahi-
mong usa ka talan-awon sa kalibutan, pulos 
ngadto sa mga anghel ug ngadto sa katawhan.  
(1 Mga Taga-Corinto 4:9)
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Ang pinili ug nalaglag nga mga anghel maglingkod diha 
sa mga bangko sa istadyo nga gitawag og planetang Ka-
libutan.  Ang piniling mga anghel mag-obserbar ug mag-
lipay ngadto sa pagkakabig sa usa lamang ka tawo ngadto 
ni Kristo (Lukas 15:7-10).  Sila “maghandum sa pagtan-
aw” sa Ebanghelyo nga masangyaw pinaagi sa mga 
embahador para ni Kristo (1 Pedro 1:12).  Ang nangalaglag 
nga mga anghel magtan-aw ug magkurog sa dihang usa 
ka tawo nagapadayag og positibong kabubut-on ngadto sa 
Ebanghelyo, nahimugso-pag-usab, ug unya nagaabante sa 
espirituhanong pagkahamtong.14 Kini mao ang testimonyo 
nga nagaguba sa apelasyon ni Satanas ug nagapakita sa 
gugma ug hustisya sa Dios nga naglihok sa binuligay.  Kini 
mao ngano ang nangalaglag nga mga anghel giorganisar sa 
pagsukol ug pagsupak sa pagkaembahador sa magtotoo.

Ang pagpanag-iya sa kabubut-on nagahimo sa matag 
tawo nga usa ka gawasnong ahente diha sa kalibutan sa 
yawa. Adunay duha ka mga desisyon nga may impak sa 
anghelanong away. Una, ang tawo adunay kapilian kun sa 
pagtoo diha ni Jesu-Kristo ug sa pagpanag-iya sa waykata-
pusang kinabuhi o sa pagsalikway niining kaluwasan ug sa 
pag-ani sa waykatapusang pagsilot.  Ikaduha, kay misalig 
ni Kristo isip Manluluwas, ang tawo sa wayhunong makapili 
sa pagtuman sa plano sa Dios o sa pagsalikway sa Iyang 
plano ug sa pagsunud sa matinguhaog-daotang mga bulu-
haton ni Satanas.  Ang matag tawo nagapili kun mahimong 
usa ka saksi para sa divine nga Tigdemanda o usa ka saksi 
alang sa depensa ni Satanas.  Asa nga kapilian ikaw mohi-
mo?  Maayo-kaayo nga mahimong usa ka saksi para sa Pro-

14. Pagkahimugso-pag-usab mao ang teyolohiyanhong termino para sa espirituhanong 
pagkatawo, o “natawo pag-usab.” Pinaagi sa impyutasyon sa waykatapusang kinabuhi 
gikan sa Dios diha sa takna sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo, ang usa ka nahimugso-
pag-usab nga tawo nagalabang gikan sa espirituhanong kamatayon ngadto sa 
espirituhanong kinabuhi (Juan 3:3). 
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sekusyon, naghimaya sa Dios samtang nagsupak sa plano 
ni Satanas.

Tawhanong Kabubut-on Maoy Nasulayan

Ang tubag sa Dios ngadto sa apelasyon ni Satanas mi-
sugod sa pagbuhat ni Adan.  Ang Dios mibuhat ni Adan nga 
inosente, diha sa usa ka wanasulayan nga kahimtang sa 
pagkawaysala.  Si Adan gibuhat nga trichotomous: lawas, 
kalag, ug espiritu.  Siya adunay usa ka perpektong lawas 
gikan sa perpektong kamut sa Dios.  Gihimo diha sa imahen 
sa Dios, siya adunay usa ka kalag, nga mihatag kaniya 
og rasyonal, moral, ug sa relasyong mga kapasidad.  Siya 
usab adunay usa ka tawhanong espiritu nga gikinahanglan 
sa pagsabut sa espirituhanong mga butang-katingalahan, 
divine nga kamatuuran.  Si Adan sa espirituhanon maoy buhi 
ug adunay usa ka personal nga relasyon uban sa Dios.

Si Adan gibutang diha sa wala pa hilabti nga kalikupan 
sa Hardin sa Eden.  Diha sa gugma, ang Dios sa buhong 
misangkap para sa tanang mga gikinahanglan ni Adan, 
maingon nga ang Dios misangkap para sa mga anghel sa 
langit.  Aron nga si Adan dili magpabiling nag-inusara, ang 
Dios mibuhat para kaniya sa usa ka angay nga kauban.  Ang 
mando sa Dios mipanghimatuud sa lahi nga mga tahas diha 
sa usa ka tin-aw nga sistema.

ANG DIVINE NGA DESINYO: MGA TAHAS SA
LALAKI UG SA BABAYE

Diha sa Iyang desinyo sa lalaki ug babaye, ang Dios 
mimugna sa labing talagsaon sa tanan nga tawhanong mga 
relasyon.  Ang Dios mibuhat ni Adan og una, nagporma kaniya 
gikan sa “abog sa yuta” (Genesis 2:7).  Si Adan makahimo 
sa hingpit nga pagkamasinugtanon diha sa pagpatuman 
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sa iyang posisyon isip ang magmamando labaw sa tanang 
binuhat sa Dios.  Apan bisan pa diha sa perpektong kalikupan 
sa Hardin, diin siya gilibutan sa “tanang kabakahan, . . . 
sa kalanggaman sa langit, ug . . . sa matag mananap sa 
patag,” si Adan dili usa ka nagbinugtong nga binuhat; siya 
nag-inusara ug dikompleto (Genesis 2:20).  Pinaagi sa 
iyang-kaugalingon, si Adan dili mahimong hingpit.  Diha sa 
waykinutubang kaalam ug gugma sa Dios, Siya mihatag sa 
tukma sa hustong kasulbaran.

Unya ang GINOONG Dios miingon, “Kini dili 
maayo para sa lalaki [adam] nga mag-inusara; 
Ako mohimo kaniya sa usa ka katabang [ezer] 
nga angay para kaniya.” (Genesis 2:18) 

Ug ang GINOONG Dios mimugna [banah] ngadto 
sa usa ka babaye sa gusok nga Siya mikuha 
gikan sa lalaki, ug midala kaniya ngadto sa 
lalaki.  Ug ang lalaki miingon, 

“Kini mao karon ang bukog sa akong mga 
bukog, 

Ug unud sa akong unud; 
Siya pagatawgon og Babaye [ishah], 
Tungud kay siya maoy gikuha sa Lalaki [ish].”  
 (Genesis 2:22-23)

Ang babaye gibuhat gikan sa tinubdan ni Adan, iyang 
gusok, ug gipaila ngadto kaniya.  Si Adan mihatag diha sa 
iyang gasa sa ngalan “Babaye,” ishah, nagpaila sa mga 
kalidad sa pagkababaye ug naghandum sa iyang gigikanan, 
“gikan sa Lalaki,” gikan sa usa ka nawalang bahin sa lalaki 
(ish).  Sa pagkuha sa gusok ni Adan, ang Dios mibilin sa 
usa ka gintang nga mapuno lamang pinaagi nianang maoy 
“gimugna” gikan sa gusok.

Ang Dios mipahayag kanila nga bana ug asawa.  Sila 
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“mahimong usa ra ka unud” diha sa usa ka paghiusa nga 
nalig-on pinaagi sa pisiko nga kasuud ug labaw sa tanang 
lain nga tawhanong mga relasyon (Genesis 2:24).  Ang sa 
kaminyoong desinyo sa Dios milakip og usa ka maayo-
kaayong sugo, usa nga mikompirmar sa managsamang 
kaimportante apan lahi nga mga tahas: ang lalaki momando 
ug ang babaye motubag ngadto sa iyang liderato.  Ang 
awtoridad ni Adan mahimo nga labaw sa babaye.  Ang han-
ay sa ilang pagbuhat mipahimutang niini nga prayoridad:

Kay ang lalaki wala nagagikan sa babaye, apan 
ang babaye gikan sa lalaki [Adan]; kay sa tinu-
ud ang lalaki wala gibuhat tungud sa babaye, 
apan ang babaye tungud sa lalaki. (1 Mga 
Taga-Corinto 11:8-9)   

Sa pagtuman sa iyang hinatag-sa-Dios nga obligasyon, 
si Adan kinahanglan sa pagpasiugda og gugma ngadto sa 
iyang asawa ug sa pag-angkon sa responsibilidad sa pag-
bantay ug sa pagpabilin sa iyang kagawasan.  Isip ang gipili 
nga pangulo ug tigpanalipod, siya kinahanglan sa paghigug-
ma kaniya uban sa usa ka matinud-anon kaayo nga gugma, 
nagpakita og malahutayong dibosyon, pagkamaunungon, 
ug dedikasyon. Siya kinahanglan sa pag-angkon sa 
gikinahanglan nga mga responsibilidad sa matag-adlaw nga 
kinabuhi ug sa pag-ila sa mga panahum sa iyang asawa sa 
matag higayon nga nag-atubang sa usa ka desisyon.  Sa 
laing mga pulong, siya kinahanglan sa pagpakita og liderato.

Kita makakutlo diha sa usa ka sundalonhong katangdian 
sa pagtabang pagpatin-aw sa konsepto sa awtoridad ni Adan 
isip bana, ang tigpasiugdang-pangulo.  Ang usa ka impan-
teriyang kompaniya maoy gisugo sa pagpanalipod sa usa ka 
bungtod.  Ang komandante sa kompaniya, ang pangulo ug 
awtoridad niana nga organisasyon, maoy responsable para 
sa taktikanhong pagkatag sa iyang kompaniya ug sa kaayo-
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han sa iyang katawhan.  Sa higayon nga ang komandante 
nagahatag sa sugo sa paghimo, siya unya nagamando sa 
iyang sakup nga platon nga mga pangulo sa pagsabwag 
sa iyang plano. Sila magtubag ngadto sa iyang awtoridad 
ug maghimo sa depensa. Sila dili ubus ngadto kaniya; sila 
lamang adunay kubus nga awtoridad. Isip tigpasiugdang-
pangulo, ang usa nga anaa sa awtoridad nagadala sa 
responsibilidad para sa katapusang mga resulta, bisan kun 
kapakyasan o kalampusan. 

Uban sa pagtugyan sa Dios sa sukaranan nga awtoridad 
ngadto sa tawo, ang sa divine nga gitudlong katuyoan 
sa babaye mao kanang usa ka “katabang” (ezer) kinsa 
magtubag ngadto sa awtoridad ni Adan nga may kaligdong, 
pagtahod, ug dungog (Genesis 2:18).  Isip iyang sa hingpit 
napauyon nga katugbang, siya magkompleto kaniya sa 
pisiko, sa relasyon, sa salabutanon, diha sa matag paagi 
nga ang bana ug asawa maghiusa.  Ang iyang gugma sa 
katapusan mahimong mapadayag pinaagi sa iyang respeto 
para sa iyang bana ug sa iyang Dios-gimando nga tahas.  
Siya maglarawan sa desinyo sa Dios ug magpabilin diha sa 
iyang pemenino sa labing takus pinaagi sa pagtubag ngadto 
sa gugma sa iyang bana, dili pinaagi sa pagsupak kaniya 
diha sa reaksiyon.

Kining divine nga desinyo sa kaminyoon, uban sa iyang 
sa hingpit gisugo nga sistema sa liderato ug pagtubag, 
magpaniguro sa kinabubut-ong kagawasan sa pulos ni 
Adan ug sa babaye samtang nagbantay kanila gikan sa 
pagkadili-matumanon ngadto sa Dios.  Kon si Adan ug ang 
iyang asawa mipabilin sa hustong balansi tali sa awtoridad 
ug kagawasan, pagpasiugda ug pagtubag, sila makapabilin 
nga masinugtanon, madawat sa Iyang pagkamatarong, ug 
makalikay sa Iyang hustisya.  Sila makasulbad sa makausa 
ug para sa tanan sa karaang away tali sa Dios ug Satanas.  
Nagdimdim diha sa gugma sa Dios, sila makapahimulus sa 
usa ka eternidad sa perpektong kalikupan ug magbungkag 
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sa apelasyon ni Satanas.  
Si Satanas, kinsa misalikway imbis nga mitubag ngadto sa 

gugma sa Dios, maoy human na gibista ug gihukman.  Karon 
kini maoy higayon sa tawo kun sa pag-alsa ug masilotan o 
sa pagtubag ug paghudyaka diha sa Iyang gugma.  Ang 
ekstensiyon sa anghelanong away ngadto sa tawhanong 
kasaysayan misugod sa unang magtiayon.

POKUS DIHA SA KAHOY

Ang Dios miuban sa Iyang pagsangkap para sa mala-
hutayon, wayhugaw nga pagkaanaa sa tawo ngadto sa 
Hardin sa Eden kuyog sa usa ka mahukumong pagdili:

Ug ang GINOONG Dios mimando sa lalaki, 
nag-ingon, “Gikan sa bisan unsang kahoy sa 
hardin ikaw mahimong mokaon sa gawasnon; 
apan gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug 
daotan ikaw dili mokaon, kay diha sa adlaw nga 
ikaw mokaon gikan niini, [pagkamatay] ikaw 
siguradong mamatay [mut].”  (Genesis 2:16-17) 

   
Pagmatikud nga ang mando sa Dios mahatungud sa pagdili 
niining piho nga kahoy maoy gihatag sa laktod ngadto sa 
lalaki.  Ngano?  Tungud kay ang lalaki mao ang gitudlo nga 
awtoridad.  Ang Dios migamit sa han-ay sa kagahum nga Siya 
mitukod.  Kini maoy responsibilidad ni Adan sa pagpahayag 
sa sugo sa Dios ngadto sa babaye ug sa pagsiguro sa iyang 
implementasyon ngadto nilang duha.  

Para sa unang magtiayon, ang uban nga mga kahoy ngad-
to sa Hardin maoy magsangkap og sa pisiko nga pagkaon, 
sa katahum nga kalingawan, ug espirituhanong panalangin 
(Genesis 2:9).  Apan ang “kahoy sa kahibalo sa maayo ug 
daotan” misilbi sa usa ka sa hingpit lain nga katuyoan.  Ang 

 Ang Ekstensiyon sa Away 33



kahoy mirepresentar sa dungang-kaanaa sa absolutong aw-
toridad sa Dios uban sa gawasnong pagbuut sa lalaki.  Kini 
nga kahoy mahimong ang pagsulay sa ilang kabubut-on.  
Ang mahukumong sugo sa Dios misangkap sa lalaki uban 
sa usa ka tataw nga kapilian.  Sa pagkaon gikan sa kahoy 
mahimong pagkadili-matumanon—negatibong kabubut-on; 
sa pagpugong gikan sa pagkaon mahimong pagkamasinug-
tanon—positibong kabubut-on.  Si Adan ug ang babaye 
makaabuso ba sa ilang kagawasan ug magpili sa paghagit 
sa labawng-kamandoang awtoridad sa Dios sama sa gihimo 
ni Satanas?  Ang lalaki makatuman ba o makasupil sa Dios, 
makarespeto o makaabuso sa awtoridad nga gitugyan ngad-
to kaniya, makagamit sa iyang kagawasan sa paglampos o 
sa pagpakyas?

Kutub ang tawo misunud sa divine nga pagdili, siya 
makapahimulus sa mga benepisyo ug mga panalangin 
sa perpektong kalikupan didto sa Hardin ug ang gugma 
makapabilin nga iyang dapit sa takdoanan uban sa Dios.  
Ang matarong nga Dios sa personal makahigugma lamang 
og unsa ang Iyang pagkamatarong nagaaprobar.  Kutub 
ang tawo mituman, siya makapabilin sa usa ka mauyunong 
relasyon uban sa Dios.  Sa laing bahin, kon si Adan miambit 
sa gidili nga prutas diha sa masuklanong independensiya sa 
Dios, siya mahimong hingtungdan sa divine nga paghukum.  
Ang divine nga hustisya kinahanglang magpuli sa divine 
nga gugma isip ang dapit sa takdoanan diha sa tawhanong 
kaliwat.15

Ang Dios sa maampingong mitudlo ni Adan mahitungud 
sa pagsulay ug mipasidaan kaniya sa mga sangputanan sa 
pagkadili-matumanon (Genesis 2:17).  Ang punglihok nga 
mut, “sa pagkamatay,” sa tinuud nagahitabo sa makaduha 
diha sa Hebreyo ug sa literal maoy gihubad og “pagkamatay 

15. Thieme, The Integrity of God (2005), 51-59.
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ikaw siguradong mamatay.” Ang gramatikanhong katukuran 
niini nga pulongan nagapahimug-at sa kakusog sa kamatayon 
nga ang Dios mideklarar.16 Ang Dios sa tino mipasidaan sa 
tawo nga ang pagkaon niini nga prutas adunay kinatas-ang 
mga sangputanan.

Ang unang gamit sa mut, “pagkamatay,” hinoon, wala 
mipasabut sa pisiko nga kamatayon.  Sa dihang si Adan 
miingkib ngadto sa prutas, siya wala sa kalit nalintuwang ug 
namatay.  Sa pagkatinuud, si Adan nabuhi sulud sa 930 ka 
katuigan human sa iyang orihinal nga sala (Genesis 5:3-5).  
Ang pasidaan sa Dios sa Genesis 2:17 mipasabut sa usa ka 
silot nga labi pang waylangan ug mapintas: espirituhanong 
kamatayon—hingpit nga pagbulag gikan sa Dios, hingpit nga 
waykatakos sa pagbaton og usa ka personal nga relasyon 
uban Kaniya.  Ang mga bayad sa sala dili ang pisiko nga 
kamatayon; “ang mga bayad sa sala mao ang [espirituhanon] 
kamatayon” (Mga Taga-Roma 6:23).  Sa dihang si Adan 
ug ang babaye mikaon sa gidili nga prutas, kini mao ang 
unsay nahitabo; sila namatay sa espirituhanon (Mga Taga-
Roma 3:23; 5:12).  Ang pisiko nga kamatayon sa katapusan 
magsunud sa espirituhanong kamatayon.  Maingon nga 
ang Dios miproklamar, “pagkamatay [sa espirituhanon] ikaw 
siguradong mamatay [sa pisiko].”

Si Satanas ug ang iyang mga anghel naminaw sa ma-
ampingon kaayo sa dihang ang Dios mitudlo ni Adan ma-
hatungud sa kahoy.  Ang tawo mao ang sa divine nga 
gitudlong magmamando “ngadto sa matag buhing butang 
nga nagalihok sa kalibutan” (Genesis 1:28b).  Si Satanas 
mitinguha niana nga posisyon isip usa ka luksohanan ngad-
to sa masdakong gahum ug awtoridad labaw sa mga binu-
hat sa Dios.  Kon si Adan mapakyas sa pagsulay, si Satanas 

16. Ang gramatikanhong katukuran nga nagatumbok og empasis mao ang absolute 
infinitive sa mut nga nag-una sa finite form sa mut.  Tan-awa sa Ronald J. Williams, 
Hebrew Syntax: An Outline (Toronto: University of Toronto Press, 1982), 37-38.
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ang mahimong magmamando sa kalibutan (Juan 12:31) ug 
mag-angkon sa oportunidad sa pagdaog sa iyang apela-
syon.  Uban niini sulud sa hunahuna, si Satanas milihok ug 
misal-ot sa iyang-kaugalingon ngadto sa mga buluhaton sa 
katawhan sa mismong unang higayon.  Ang yawa milaraw 
sa usa ka kudeta sa pag-ilog sa pamunoan ni Adan ug 
pagpukan sa bag-ong binuhat sa Dios.  Siya sa malinglahon 
mipatuman og usa ka tinagong istratehiya sa pagtunga ug 
pagbuntog.  Siya unang miataki sa babaye, ug unya sa lalaki 
pinaagi kaniya.

ANG ATAKI DIHA SA BABAYE

Si Satanas mipili sa pagpuyo sa serpente isip iyang ins-
trumento sa pag-ataki sa babaye.  Ang iyang desisyon sa 
pag-atubang sa babaye og una maoy tinuyo.  Ang Dios 
mimando sa lalaki isip ang awtoridad sa kaminyoon. Si 
Satanas nahibalo nga ang babaye, kansang natural nga 
tahas mao ang pagtubag, maoy labi pang dali-makabig sa 
pagsunud kaniya.  Busa si Satanas mipili sa pag-ataki sa 
babaye nga halayo sa iyang bana.  Si Satanas magtintal sa 
babaye pinaagi sa limbong ug ulog-ulog.  Siya magtumong 
diha sa bisan unsang mga hiyas nga dipiho sa iyang kalag 
samtang sa dungan nagtanyag kaniya sa usa ka naha-
unang oportunidad para sa pagkadili-matumanon.  Ang 
iyang nag-unang hinagiban dili ang kahadlok, panghulga, 
kusog, o gahum, apan panagsulti—ilabina mahagiton, 
maliputong panagsulti—gidesinyo sa pagpahimulus sa iyang 
pagkamadutlan.  Si Satanas maggamit og tinuyong mga 
pagtuis, malinglahon apan epektibong mga popasangil, aron 
sa pagpalambo sa iyang kaugalingon nga mga buluhaton.  

Kutub nga si Adan mihatag sa pag-amuma ug liderato 
ngadto sa iyang asawa gikan sa doktrina ug gugma diha 
sa iyang kalag, ang babaye makapabilin ubus sa iyang ma-
panalipdanong awtoridad ug dili mahimong matintal pinaagi 
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sa “kahibalo sa maayo ug daotan.” Apan kanhi tali sa iyang 
pagbuhat ug sa iyang pagkalaglag, si Adan sa tataw mibiya sa 
iyang liderato nga mga responsibilidad.  Sa diha nga hitabo, 
ang respeto sa babaye para kaniya napahuyang.  Imbis sa 
pagtubag ni Adan, siya misugod sa pag-anod palayo gikan 
sa iyang awtoridad ug sa pagpangutana sa desinyo sa Dios 
para sa liderato nga tahas sa lalaki.  Siya unta nakaila sa 
matahapong mga popasangil sa serpente ingon nga sukwahi 
ngadto sa divine nga sugo ug nakigsulti ni Adan.  Apan ang 
babaye wala.  Nalingla sa serpente, siya milaktaw sa iyang 
bana.

Hinumdumi, si Adan dili ang bugtong awtoridad labaw 
kaniya.  Ang laing awtoridad nga gidesinyo sa pagpanalipod 
kaniya mao ang Ginoong Jesu-Kristo ug ang divine nga 
panglantaw nga Siya misangyaw “diha sa kabugnaw sa 
adlaw” (Genesis 3:8b).  Bisan pa og siya nagtambongan 
og ‘Bibliya nga klase’ matag gabii, siya tingali miundang sa 
pagpaminaw.  Siya sa tataw nahimong nasamok gikan sa 
awtoridad sa Ginoo, ilabina sa Iyang pagdili sa kahoy.

Naghikalimot niining duha ka paagi sa proteksiyon, ang 
babaye mitugot sa iyang-kaugalingon aron mailad.  Siya 
misugod sa pagsulti ug pagtubag ngadto sa usa ka serpente.  
Pinaagi sa paglambigit niini nga diyalogo ug pagpaminaw 
ngadto sa usa ka awtoridad lahi kay sa Dios ug sa iyang 
bana, siya nabihag ug misugod sa pag-abiabi sa mga 
pagtuis ni Satanas sa kamatuuran.  Ang iyang tentasyon dili 
malapason.  Adunay usa lamang ka sala nga posible ngadto 
sa Hardin—paglapas sa divine nga pagdili.  Kining makita nga 
buhat sa pagkadili-matumanon sa dikalikayan magsunud sa 
pagdumili sa iyang sa divine nga gitudlong tahas isip usa ka 
babaye.

Karon ang serpente maoy labi pang maliputon 
kay sa bisan unsang mangtas nga mananap sa 
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patag nga ang GINOONG Dios [Yahweh Elohim] 
mihimo.  (Genesis 3:1a)                    

Si Satanas, diha sa panagway sa usa ka serpente, 
nakigsultihay sa tuman uban sa babaye.  Ang serpente 
maoy sagad giila nga lakip sa kinaubsan sa gibuhat nga 
mga linalang—danglog, hugaw, tigpangukoy, makahilo.  
Ang orihinal nga serpente, hinoon, sa tataw mihuput sa usa 
ka dan-ag o talagsaong katahum nga milain niini gikan sa 
ubang mga mananap didto sa Hardin.  Kini nga serpente 
usab mipakita og usa ka pagkasinati sa babaye; tingali kini 
gani iyang binuhi, iyang kauban, isip usa ka iro o iring tingali 
karong panahona.  Ang babaye tingali nahimuut-pag-ayo 
sa dihang ang serpente, gipuy-an ni Satanas, sa tinuuray 
nakigsulti kaniya.

Ug siya [ang serpente] miingon ngadto sa 
babaye, “Sa pagkatinuud, ang Dios [Elohim] 
ba miingon, ‘Ikaw dili mokaon gikan sa bisan 
unsang kahoy sa hardin’?” (Genesis 3:1b)  

Si Satanas nakasabut nga ang mga pulong nga siya 
migamit makatandog sa panghunahuna sa babaye.  Si 
Satanas mipabuto sa iyang sinugdan nga salba sa usa ka 
paagi sama sa pagtanyag og pagduda ngadto sa iyang 
waykatahap nga hunahuna, sa literal nag-ingon, “Kini ba 
lagi tinuud nga ang Dios miingon . . . ?” Ang maigmat nga 
yawa mipasumangil nga nakugang diha sa idiya nga ang 
Dios makahimo sa maong usa ka pagdili.  Siya mitinguha 
sa pag-impluwensiya sa panghunahuna sa babaye pinaagi 
sa pagsugyot nga ang Dios namakak bahin sa peligro sa 
gidiling prutas.

Pagmatikud usab unsa si Satanas misangpit ngadto sa 
Dios isip Elohim lamang, imbis sa ang Yahweh Elohim sa 
Genesis 3:1a.  Adunay usa ka kalainan tali sa duha ka titulo.  
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Yahweh Elohim diha sa Karaang Testamento maoy “Ginoong 
Dios,” ang ngalan sa Dios diha sa relasyon ngadto sa tawo.  
Elohim, ang daghanang pulong para sa “Dios,” nagapasabut 
ngadto sa divine nga esensiya sa kadaghanan, ingon nga 
sukwahi sa usa ka persona sa Trinidad.  Ang babaye adunay 
usa ka relasyon uban ni Jesu-Kristo isip Yahweh Elohim, dili 
isip ang labi pang layo nga Elohim.  Sa paggamit og Elohim 
lamang, usa ka taktika nga siya magtagik sa katibuk-an 
niining tibuuk nga diyalogo, si Satanas sa tinuyo mitinguha 
sa pagpatipas sa atensiyon sa babaye palayo gikan sa iyang 
personal nga relasyon uban sa Dios.  Ang Dios misulud 
sa sultihay lamang isip usa ka dipersonal nga linalang sa 
dimaduulang kahimtang.  Si Satanas nagsugyot nga ang 
Dios nakulangan sa personal nga gugma ug pakabana para 
sa babaye—usa ka sugyot nga diin siya sa dali makapalapad.

Si Satanas mipadayon sa iyang linya sa pagpangutana, 
“Ang Dios ba sa tinuud midili sa usa ka kahoy sulud sa 
Hardin sa Eden?” Si Satanas nagsugyot nga ang Dios dima-
kiangayon, nagtago sa usa-ka-butang gikan kaniya nga 
maoy bililhon ug kahimut-an.  Ang unang lansis sa maninintal 
mibutangbutang sa karakter ug grasya sa Dios. 

Usa sa nag-unang mga tinguha sa yawa sa kanunay mao 
ang sa paglimud nga ang Dios sa bisan unsang paagi may 
kalabutan sa o interesado sa tawo, sa paglimud nga ang 
usa ka layo, matarong nga Dios nagahigugma.  Ang sugyot 
ni Satanas nga ang Dios dimatarong, dimakiangayon, ug 
waypag-atiman nagapasabut nga alang sa Dios sa pagsilot ni 
bisan kinsa ngadto sa linaw sa kalayo maoy sukwahi sa Iyang 
gugma ug nagapakita sa usa ka kakulang sa pakabana para 
sa kaayohan sa tawo.  Natural, si Satanas mao ang “amahan 
sa mga bakak” (Juan 8:44).  Ang Dios interesado kaayo diha 
sa tawo!  Ang pagdili sa usa ka kahoy maoy usa ka matuud 
nga pagsulay sa gawasnong pagbuut ug dili gayud usa ka 
pagkadili-maloloy-on o pagkaway-pagtagad ngadto sa tawo.  
Ang gugma sa Dios wala gipabitay didto sa kahoy.  Ang Dios 
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nagahigugma sa tawo, ug Siya sa katapusan magpakita 
niana nga gugma didto sa krus.

Apan ang Dios nagapakita sa Iyang kaugali-
ngong gugma alang kanato, sa diha nga 
samtang kita mga makasasala pa, si Kristo 
namatay [isip usa ka puli] para kanato.
(Mga Taga-Roma 5:8)

     
Si Adan ug ang babaye anaa ang tanan nga sila mikina-

hanglan didto sa Hardin.  Ang popasangil ni Satanas sa 
pagkadimakiangayon mipahimulus sa kahuyang sa babaye, 
nga sa katapusan midala ngadto sa makita nga sala.  Ang 
babaye nahulog ngadto sa iyang bitik.  Siya misugod sa 
pag-abiabi og mga panghunahuna sa pagpatuyang-sa-
kaugalingon ug pagsalikway sa divine nga awtoridad—
mao ra nga panghunahunang sundanan nga nakaingon sa 
pagkalaglag ni Satanas.  Kaniadto matalamdon sa perpektong 
pagsangkap sa Dios, karon siya nahimong wamahimuut sa 
usa ka pagdili sa Dios.  Imbis sa pagpakigsulti bisan hain 
ni Adan o sa Dios mahitungud sa pagpili nga siya karon 
miatubang, siya mipadayon sa iyang ‘dimakadaot’ nga daklit 
nga sultihay.

ANG TUBAG SA BABAYE

Labot pa sa pagbutangbutang sa karakter sa Dios, 
si Satanas mipaon sa babaye sa usa ka oportunidad sa 
pagpatin-aw sa pagdili sa Dios.  Si Satanas naglaum nga 
siya sa sunudsunud makatuis sa pagdili.  Kini sa tukma 
unsay iyang gibuhat.

Ug ang babaye miingon ngadto sa serpente, 
“Gikan sa prutas sa mga kahoy sa hardin kami 
makakaon; apan gikan sa prutas sa kahoy nga 
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anaa sa taliwala sa hardin, ang Dios miingon 
[iyang interpretasyon], ‘Kamo dili mokaon gikan 
niini o mohikap niini, aron dili kamo mamatay.’” 
(Genesis 3:2-3, mga italiko gidugang)      

Diha sa iyang tubag ngadto sa pangutana sa maninintal, 
kini tin-aw nga siya mihatag og diyutay nga atensiyon 
ngadto sa instruksiyon sa Dios ug gani waykaikag para sa 
mga detalye sa Iyang pulong.  Ang Ginoo mitudlo kaniya 
“ikaw dili mokaon” gikan sa kahoy, apan siya sa binuang 
midugang sa iyang kaugalingong mini nga interpretasyon sa 
dihang siya miingon “o mohikap niini.” Ang babaye sayup-
nga-mipahayag sa Pulong sa Dios.  Siya mibutang sa iyang 
kaugalingong ‘pagtuyok’ sa kamatuuran, nagtumbok sa usa 
ka wapagkahimuut sa divine nga pagdili.  Kon ang iyang kalag 
napuno pa sa doktrina, siya unta sa tukma makatubag sa usa 
ka sugo sa Dios.  Ang babaye nakasabut unta sa kahulugan 
sa usa ka pagdili nga Siya mihatag ngadto kaniya, apan kana 
wala mahitabo.  Siya nailad sa ulog-ulog ni Satanas.  Siya 
mihimo sa iyang-kaugalingon nga madutlan sa paglimbong 
ni Satanas pinaagi sa pagbaliwala sa matag awtoridad nga 
gidesinyo sa pagpanalipod kaniya ug sa pagtuis sa Pulong 
sa Dios.

Ang babaye midahum nga ang kamatayon anaa sa hiyas 
sa kahoy, aron nga bisan sa pagtilaw niini o sa paghikap 
niini makaingon sa pisiko nga kamatayon.  Siya maoy sayup 
diha sa duha ka sumbong!  Ang kamatayon wala nahimutang 
diha sa hiyas sa kahoy apan diha sa pagkadili-matumanon 
ngadto sa awtoridad sa Dios.  Ang Dios mipasidaan sa 
espirituhanong kamatayon bahin sa pagkaon sa prutas, apan 
siya napakyas sa pagsabut nga ang pagkaon mipasabut sa 
pagputol sa tanang relasyon uban sa Dios.

Ang Genesis 3:2-3 nagapadayag unsa sa hingpit ang 
babaye mitugot sa serpente sa pagdeterminar sa adyenda.  
Ang pagkaignorante sa doktrina nagaandam sa matambok 
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nga yuta para sa pagpanurok sa pagkamakikaugalingon.  
Nakaangkon sa usa ka lig-ong-kabutang, si Satanas 
mipadayon sa iyang ataki:

Ug ang serpente miingon ngadto sa babaye, 
“Ikaw siguradong dili mamatay!” (Genesis 3:4) 

Isip makantalitahong pagbiaybiay sa pasidaan sa Dios 
diha sa Genesis 2:17, ang serpente misiyagit, “Karon tan-awa 
dinhi, ikaw sa tinuud dili mamatay; kana maoy binuang!” Siya 
naglimud sa katinuuran sa pagkadili-matumanon ngadto sa 
Dios ug nagbulag sa sala gikan sa iyang mga sangputanan sa 
kamatayon.  Paglimud sa kamatayon, si Satanas mibaliwala 
sa makatarunganon nga pagsilot sa Dios sa sala pinaagi 
sa pagbulag sa gugma gikan sa hustisya.  Sa paghimo sa 
ingon, si Satanas mipatataw sa iyang kaugalingong kaso.  
Apan sa pagputol sa koneksiyon tali sa sala ug pagsilot 
maoy imposible. Ang Dios mahimong dimatarong ug 
dimakatarunganon kon Siya wala mipahamtang og usa ka 
silot diha sa sala ug mihimo sa binuhat nga responsable 
para sa iyang mga desisyon.  Ang tibuuk misyon ni Satanas, 
kaniadto ug karon, mao ang paglimud niini nga kamatuuran.  

Uban sa matag sunudsunud nga hugna sa pagdani sa 
babaye, ang serpente mitubo sa labi pang dayag sa iyang 
ataki diha sa Dios.

“Kay ang Dios nahibalo nga diha sa adlaw nga 
ikaw magkaon niini ang imong mga mata maabli, 
ug ikaw mahimong sama sa Dios, nasayod sa 
maayo ug daotan.” (Genesis 3:5)   

Ingon nga gipadayag diha sa bersikulo 5, si Satanas misaway 
sa mga motibo sa Dios.  Siya mihulagway sa Dios isip sa 
hinakog nga nagpugong sa usa ka masdakong kaalam ug 
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kahimtang gikan ni Adan ug sa babaye.  Sa tinuud si Satanas 
miingon, “Kon ang Dios sa tinud-anay nahigugma kanimo, 
Siya dili unta makadumili kanimo sa kahibalo sa maayo ug 
daotan.” Karon ang babaye mihatag og higpit nga atensiyon 
ngadto sa matag pulong.

Si Satanas nan mihimo sa iyang unang apelasyon ngadto 
sa tawhanong pagkaarogante ug garbo sa kaugalingon: “Ikaw 
mahimong sama sa Dios.” Si Satanas mismo sa kaarogante 
mitahan ngadto sa pangandoy nga mahimong sama sa Dios, 
ug karon siya mipasiugda sa mao rang panghunahuna diha 
sa babaye.  Ang iyang pamahayag miadorno sa bakak uban 
sa igong kamatuuran sa pag-angkon og kredibilidad.  Siya 
mitabon sa kamatuuran nga “ang mga bayad sa sala mao ang 
kamatayon.” Kon siya mikaon niadto nga kahoy, ang iyang 
mga mata sa pagkatinuud maabli—dili aron mahimong sama 
sa Dios apan sa pagkaplag unsa si Satanas ug sala sa tinuud 
maoy susama!  Ang babaye makakita nga ang pagkadili-
matumanon ngadto sa Dios sa dikalikayan maoy magun-
ubon-sa-kaugalingon.  Ang espirituhanong kamatayon—
pagkabulag gikan sa Dios—mahimong makahahadlok nga 
resulta. 

Ang Pagkalaglag sa Lalaki

Sunud sa tentasyon ni Satanas sa babaye makita ang 
usa ka hitabo nga may mga sangputanan para sa nahibilin 
sa tawhanong kasaysayan.  Si Adan makabuhat sa unang 
lihok sa tinuyoan, igpaila nga pagkadili-matumanon ngadto 
sa Dios.  Ang orihinal nga sala ni Adan makaresulta diha 
sa hingpit nga pagkadaotan sa iyang mga liwat—ang 
pagkalaglag sa katawhan (Mga Taga-Roma 5:12-14).
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ANG SALA SA BABAYE

Sa dihang ang babaye nakakita nga ang kahoy 
maayo para sa pagkaon, ug nga kini maoy usa 
ka kalingawan ngadto sa mga mata, ug nga 
ang kahoy tilinguhaon sa paghimo sa usa nga 
maalam, siya mikuha gikan sa iyang prutas ug 
mikaon.  (Genesis 3:6a) 

Nagsunud sa iyang diskusyon sa kahoy uban ni Sata-
nas, ang babaye misugod sa pagpangatarungan sa pag-
kadili-matumanon.  Siya mitulon sa bakak ni Satanas imbis 
nga nagmetabolisar sa kamatuuran sa Dios.  Siya midani 
sa iyang-kaugalingon nga siya mikinahanglan sa unsa siya 
mihunahuna nga kadto nga prutas makasangkap—kaalam.  
Siya mitan-aw sa dakong paghandum didto sa prutas, ang 
hingtungdan sa pagsulay.  Ang sugo sa Dios napapas sa 
iyang panghunahuna.  Ang iyang pagkamadutlan sa tenta-
syon mihimo kaniyang andam alang sa makita nga pagka-
dili-matumanon, bisan sa wala pa siya mipupu ug mitilaw sa 
prutas.  

Ang tawo nakapalungtad niini nga mentalidad sa katibuk-
an sa kasaysayan.  Ang katawhan kinsa gisangkapan sa tanan 
pinaagi sa dimasukud nga grasya sa Dios sa wayhunong 
mangandoy sa labi pa.  Ug kinsay nagahulhog kanato niini 
nga pagpangita?  Si Satanas!

Ang labi pa ang babaye mitutok didto sa kahoy nga anaa 
sa taliwala sa Hardin, ang labi pa ang prutas “maoy usa ka 
kalingawan ngadto sa mga mata.” Ang mga ambisyon sa 
pagkahisama sa Dios mipabilin diha sa iyang hunahuna.  Para 
kaniya, ang kahoy maoy tilinguhaon sa paghimo kaniya sama 
ka maalamon sa Dios—ang katapusang pagpangatarungan.  
Ang pagka gitintal dili sayup, apan ang pagtahan ngadto sa 
tentasyon maoy iyang kalaglagan.  Niining tungura ang unang 
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makita nga sala diha sa tawhanong kaliwat nahitabo—siya 
mikaon sa gidili nga prutas.  Ang silot para sa iyang pagkadili-
matumanon diha dayon gipahamtang.  Siya namatay sa 
espirituhanon ug nawad-an sa iyang relasyon uban sa Dios.

Si Satanas diha sa iyang kinaadman nakalaraw sa 
pagbulag sa babaye gikan sa naghatag-og-panalipod nga 
awtoridad sa Ginoo ug sa iyang bana.  Si Satanas miilad 
sa babaye ug mipahimulus sa iyang tahas isip tigtubag.  
Sa sunudsunud, siya mibali sa iyang tahas ngadto ni Adan 
ug nahimong tigpasiugda.  Siya midani sa iyang bana sa 
pagbaliwala sa Pulong sa Dios, maingon nga siya nakahimo.

ANG SALA SA LALAKI

Si Adan miatubang sa usa ka dilema: kun sa pagpabilin 
sa iyang pagkamasinugtanon ngadto sa Dios ba o sa 
pagsunud sa iyang asawa nga karon patay sa espirituhanon.  
Siya makapili sa fellowship uban sa Dios didto sa Hardin 
o fellowship uban sa babaye gawas sa Hardin.  Siya mipili 
sa babaye, mao ra nga pagpili ang daghang kalalakihan 
maghimo karong panahona.

Ug siya mihatag usab ngadto sa iyang bana 
uban kaniya, ug siya mikaon.  (Genesis 3:6b)    

Si Adan, ang magmamando sa kalibutan ug pangulo 
sa unang panimalay, miluwat sa iyang awtoridad.  Siya 
mitubag ngadto sa tanyag sa iyang asawa, bisan pa og 
siya masnahibalo pa.  Siya walay mga sayup-nga-panabut 
mahatungud sa kahulugan sa pagdili sa Dios, nga siya karon 
sa dayag mibaliwala.  Ang babaye, sa reaksiyon ngadto sa 
awtoridad ni Adan, nakatubag ngadto sa limbong ni Satanas.  
Si Adan adunay kahibalo nga mibiya sa iyang awtoridad, 
sayup-nga-migamit sa iyang kagawasan, ug mihukum sa 
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pagsunud sa babaye.  Siya, usab, nahimong maalagaron 
ngadto ni Satanas ug misalikway sa divine nga sugo.  Si Adan 
adunay kahibalo nga milapas sa Dios, “ug siya mikaon.” Ang 
taktika ni Satanas napalihok.

Karon anaa sa espirituhanong kamatayon, si Adan ug 
ang babaye nabulag ug napahilayo gikan sa Dios.  Sila nasi-
lotan!  Walay paglaum, walay malungtarong kinabuhi!  Mao 
rang pagkaarogante ug negatibong kabubut-on nga nakita 
diha ni Satanas ang mitukmod sa unang mga tawo ngadto sa 
usa ka buyon nga pagkalaglag nga may managsamang alaot 
nga mga sangputanan para sa tibuuk tawhanong kaliwat.  Si 
Adan napukan ubus sa pagsilot sa sala ug, sama ni Sata-
nas, nahimong usa ka sinalikway.  Tungud kay si Adan nasi-
lotan, ang tibuuk tawhanong kaliwat usab nasilotan (1 Mga 
Taga-Corinto 15:22a).  Ang lantugi ni Satanas nga ang usa 
ka mahigugmaong Dios dili makasentensiya sa Iyang mga 
binuhat kinsa mipili batok Kaniya ngadto sa waykatapusang 
pagsilot maoy napamatud-an nga sayup didto sa Hardin.

OPERASYON MGA DAHON SA IGOS

Si Adan ug ang iyang asawa gibuhat nga walay kahibalo 
sa sala.  Sa wala pa ang Pagkalaglag sila ignorante sa 
daotan.  Matag usa mihuput og usa ka tawhanong espiritu 
para sa fellowship uban sa Dios, ug walay usa nga adunay 
usa ka kinaiyang makasasala.17 Kutub nga sila mipabiling 
masinugtanon ngadto sa usa ka sugo sa Dios, sila mipahi-

17.  Ang kinaiyang makasasala maoy usa ka hingpit nga kabahin sa matag tawhanong 
linalang gawas ni Jesu-Kristo.  Kini mao ang sentro sa rebelyon sa tawo ngadto sa 
Dios.  Mga magkapulong para sa kinaiyang makasasala maglakip sa “karaang tawo” sa 
Mga Taga-Efeso 4:22 (KJV), ang kinaiya ni Adan sa “unud” sa Mga Taga-Roma 8:3-4, 
ang prinsipyo sa “sala” sa Mga Taga-Roma 7:8-20, ug ang kamatayon “diha ni Adan” 
sa 1 Mga Taga-Corinto 15:22.  Ang kinaiyang makasasala nagapuyo diha sa selyulang 
gambalay sa lawas ug mao ang tinubdan sa tentasyon, kaibog, ug tawhanong kamaayo, 
apan ang kabubut-on sa tawo mao ang tinubdan sa sala.  Tan-awa sa Thieme, Dios nga 
Balaang Espiritu batok Ang Kinaiyang Makasasala (2016), 1-5. 
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mulus sa mga panalangin nga ang Dios mibubu.  Apan, sa 
daklit nga sila miambit sa gidili nga prutas, sila misinati og 
espirituhanong kamatayon.  Sila nahukasan sa ilang relasyon 
uban sa Dios.  Sila nawad-an sa ilang tawhanong espiritu, 
miangkon sa usa ka kinaiyang makasasala, ug nahimong 
nasayod sa pagkaanaa sa laing plano—satanasnong 
kamaayo ug kadaotan.

Unya ang mga mata nilang duha naabli, ug sila 
nahibalo nga sila waysaput; ug sila mitahi sa 
mga dahon sa igos sa dungan ug mihimo sa 
ilang-kaugalingon og mga tabon sa pus-on.  
(Genesis 3:7)    

  
Hangtod niadtong taknaa sila wala gayud nakamatikud sa 

ilang waysaput nga kahimtang didto sa lunsay nga Hardin.  
Karon “ang mga mata nilang duha naabli” ngadto sa ilang 
pagkawaysaput.  Sila nakakita sa ilang-kaugalingon ug sa 
kalit nakamatngon sa sala.  Ang pagkaplag sa ilang kondisyon 
mipaila nga sila nakaangkon og usa ka konsensiya.  Sila 
nakaila tali sa maayo ug daotan, ug ang ilang konsensiya 
maoy usa ka saksi kanila nga sila anaa sa usa ka nalaglag 
nga kahimtang.

Nagtan-aw sa usag-usa, si Adan ug ang babaye naulaw.  
Si Satanas wala miusik og panahon diha sa pagkuha sa ilang 
atensiyon palayo gikan sa ilang nalaglag nga kondisyon ug 
ngadto sa ilang madutlan nga pagkawaysaput.  Ang bag-
ong magmamando sa kalibutan sa natural misugyot nga ang 
mga sinina maoy gikinahanglan para ni Adan ug sa babaye 
sa paghimo sa ilang-kaugalingon nga husto diha sa Dios.

Si Adan ug ang babaye nahimong okupado sa pagbuhat 
og “mga tabon sa pus-on.” Sila misulay sa pagsulbad sa 
problema sa sala ug sa kinaiyang makasasala uban sa usa 
ka taphaw nga tabon sa mga dahon sa igos.  Sa ilang tantiya, 
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kining nagpabukas-sa-mata nga sitwasyon sa maayo ug 
daotan mitawag para sa usa ka sa relasyon nga pagpahiayon.  
Si Adan ug ang babaye mitabon sa ilang-kaugalingon diha 
sa usa ka pagsulay sa pagpahiangay sa matag usa ug sa 
paghimo sa usa ka tawhanong pagpahiayon ngadto sa 
hustisya sa Dios.18 Likud niining kaugalingong-kamatarong 
nga mga paningkamot sa paghimo sa ilang-kaugalingon 
nga madawat ngadto sa Dios mao ang panghunahuna sa 
daotan.  Ang mga dahon sa igos maoy ilang pagsulay sa 
pagtabon sa ilang sala.  “Kon kita maoy husto sa usag usa,” 
sila nangatarungan, “kita tingali husto diha sa Dios.  Kon 
kita magsul-ub sa pipila ka sinina ug magpahiuyon ngadto 
sa kaulaw ug sala sa usag usa, kita mapahiuyon ngadto sa 
hustisya sa Dios.” Sa ingon misugod sa Operasyon mga 
Dahon sa Igos, ang unang lihok sa tawhanong kamaayo—
pagsulay sa tawo sa pag-angkon-pag-usab sa pabor sa Dios 
pinaagi sa iyang kaugalingong mga buhat.

Tawhanong kamaayo maoy bisan unsang manggiloy-on 
nga produksiyon o binuhatan nga nagatinguha sa pag-abot 
sa mga sukaranan sa Dios lahi kay sa pagpuno sa Balaang 
Espiritu.  Usa ka kalihukan sa kinaiyang makasasala, ang 
tawhanong kamaayo sa iyang kinamaayohan nagamugna 
sa dihingpit, pangsamtang nga mga areglo ngadto sa mga 
problema sa katawhan, isip sukwahi ngadto sa absoluto, per-
manenteng mga kasulbaran sa Dios. Waysapayan unsa ka 
dalayegon ang mga kalampusan, waysapayan unsa ka mati-
nuuron ang mga katuyoan, ang tawhanong kamaayo walay 
espirituhanon o waykatapusang bili ug dili magantihan didto 
sa langit.  Kini nagalubog sa grasya sa Dios ug sa katinuu-
ran sa mangil-ad nga kondisyon sa tawo.  Kini sa kanunay 
nagakulang sa sukaranan sa divine nga pagkamatarong ug, 

18. Para sa daghan pa sa pagpahiayon sa tawo ngadto sa hustisya sa Dios, tan-awa 
sa Thieme, The Integrity of God, 28-33, 95-97, 276-78.  
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tungud niini nga katarungan, nagahulog subay sa adyenda 
ni Satanas.

Ang tawhanong kamaayo maoy kabahin sa palisiya 
sa daotan ni Satanas—panghunahuna ni Satanas—ug 
nagaaninag sa pagkamalinglahon sa iyang kinaadman.  
Ang teyologo nga si Lewis Sperry Chafer nagapakita nga 
ang sistema nga si Satanas mipasiugda diha sa iyang pag-
kalaglag, cosmos diabolicus, “nagalakip sa tanang maayo 
nga siya makasagol sulud niini ug makanunayon diha sa 
butang nga siya nagatumong sa pagtuman.”19 Adunay, 
nan, usa ka away sa ‘maayo’ batok sa maayo, kana maoy, 
satanasnong kamaayo batok sa divine nga kamaayo.20 Si 
Satanas nagatinguha sa pagpuli sa divine nga kamaayo niini 
nga kalibutan pinaagi sa pagpasiugda sa inawat nga pagka-
matarong sa tawhanong kamaayo, sama sa Operasyon mga 
Dahon sa Igos.

Aniay usa ka sukaranang depekto sa cosmos ni Satanas: 
Tawhanong mga linalang magtinguha sa pagpahiuyon ngad-
to sa matag usa imbis nga pagpahiuyon ngadto sa kamatuuran 
sa persona ug pagbuut sa Dios.  Sila magtinguha og tawha-
nong mga kasulbaran imbis nga divine nga mga kasulbaran.  
Ang maong anthropocentric nga pilosopiya nagalambo 
karong panahona.  Daghang katawhan magdahum nga sila 
moadto sa langit tungud kay sila wala maghatag kadaot ni 
bisan kinsa, o tungud kay sila magbayad sa ilang mga utang, 
o tungud kay sila magkauyon kaayo uban sa katawhan, o 
tungud kay sila girespeto sa ilang mga kasama.  Sa laing 
mga pulong, tungud kay sila ‘maayong mga tawo.’ Kini nga 
mga tinoohan maglarawan sa mito sa kaluwasan pinaagi sa 

19. Gihubad gikan ni Lewis Sperry Chafer, Systematic Theology, vol. 2, Angelology, 
Anthropology, Hamartiology (Dallas: Dallas Seminary Press, 1974), 100.
20. Divine nga kamaayo maoy serbisyo o mga binuhatan nga gimugna pinaagi 
sa magtotoo kinsa anaa sa fellowship, napuno sa Balaang Espiritu.  Ang divine nga 
kamaayo adunay espirituhanon ug waykatapusang bili ug pagagantihan didto sa langit.
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mga buhat—naglimbasong sa pagpahimuut sa Dios pinaagi 
sa tawhanong mga paningkamot.  Dihingpit nga tawhanong 
pagkamatarong maoy usa ka kawang nga paningkamot nga 
dili makaabot sa sukaranan sa perpektong pagkamatarong 
ug hustisya sa Dios.  Waysapayan unsa kamaayo ang tawo 
tingali, siya dili sa iyang kaugalingon makasulbad sa problema 
sa espirituhanong kamatayon—pagsilot ug pagkabulag gikan 
sa Dios.

Ang tawo nagahimo sa usa ka permanenteng pagpahi-
ayon ngadto sa hustisya sa Dios pinaagi sa pagtoo lamang 
diha ni Kristo lamang,21 ug unya siya nagahimo sa way-
hunong nga mga pagpahiayon sa katibuk-an sa iyang 
kinabuhi samtang siya nagatubo sa espirituhanon pinaagi sa 
pagkat-on ug pagmetabolisar sa doktrina sa Bibliya.22 Ang 
pagpahiangay ngadto sa laing mga myembro sa tawhanong 
kaliwat, bisan og importante para sa tawhanong mga 
relasyon, wala nagahaylo sa Dios.  Ang pagpuyo sa usa ka 
maayong kinabuhi dili makalukmay sa Dios.  

Dili katingad-an, human ang unang lalaki ug babaye 
mitahan ngadto sa mga tentasyon ni Satanas, ang mga 
paglimbong sa tawhanong kamaayo diha dayon mikontrol 
sa ilang mga kinabuhi.  Nagsagup sa palisiya sa yawa, sila 
sa hingpit milapas sa hustisya ug pagkamatarong sa Dios 

21. Kining kaluwasan nga pagpahiayon ngadto sa hustisya sa Dios nagaresulta diha 
sa pagkahitarong gikan sa Dios.  Diha sa takna sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang, 
ang kaugalingong pagkamatarong sa Dios giimpyut, o gipaangkon, ngadto sa matag 
magtotoo (Mga Taga-Roma 4:3; 2 Mga Taga-Corinto 5:21).  Siya nahitarong, naghimo 
kaniya nga madawat ngadto sa Dios diha sa panahon ug eternidad.
22. Pagmetabolisar sa doktrina mao ang proseso sa pagkat-on, pagsabut, ug 
pagtoo sa bibliyanhong mga prinsipyo aron sa pagtubo sa espirituhanon.  Ang pulong 
“metabolismo” migumikan sa klasiko nga Griyegong pungan (metabole), nagkahulugan 
og “pagkabalhig-dagway” o “pagkausab.” Sa dihang ang pagkaon gilamoy, ang 
tawhanong lawas nagabalhin niini ngadto sa pangpabaskog para sa pisiko nga pagtubo.  
Sa katangdian, sa dihang ang doktrina sa Bibliya, espirituhanong pagkaon, maoy ‘kan-
on’ ubus sa pagpuno sa Balaang Espiritu, kini gibalhin ngadto sa pangpabaskog para sa 
espirituhanong pagtubo (Jeremiah 15:16a).  Tan-awa sa Thieme, Reversionism (2000), 
3-7. 
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ug nangita sa Iyang pagtugot pinaagi sa usa ka makalolooy 
nga lihok sa pagtabon sa ilang-kaugalingon.  Walay pagbalik 
ngadto sa Dios diha sa pag-ila sa ilang pagkadimaka-
himo. Sila wala miingon, “O Dios, kami nakasala.” Sila 
wala nangamuyo sa Iyang grasya ug kalooy. Hinoon, sila 
midahum nga kon sila mahimong madawat sa usag usa, sila 
mahimong madawat ngadto sa Dios.  Sila midahum nga sila 
nakasulbad sa problema tungud kay sila nakatabon sa ilang 
pagkawaysaput.  Apan kinsa ang mihimo sa mga sinina?  
Sila mihimo kanila.  Sila mitahi sa mga dahon sa igos; sila 
misul-ub kanila.

Si Adan ug ang babaye mipaabot sa ilang kaugalingong 
mga buhat nga makapatarong kanila uban sa Dios, apan sila 
dili na makaduul sa Dios.  Usa ka dimalagbasan nga babag 
maoy gitukod tali sa unang magtiayon ug sa Dios sa takna 
nga sila nakasala ug namatay sa espirituhanon.  Ang mga 
dahon sa igos maoy waypulus!  Kini nga katinuuran miigo 
kanila sa atubangan sa takna ang Ginoo misulud sa Hardin. 

Ug sila nakadungog sa tunog sa GINOONG Dios 
nga naglakaw diha sa hardin sa kabugnaw 
[espirituhanong takna] sa adlaw, ug ang lalaki ug 
ang iyang asawa mitago sa ilang-kaugalingon 
gikan sa presensiya sa GINOONG Dios diha sa 
kakahoyan sa hardin.  Unya ang GINOONG Dios 
mitawag sa lalaki, ug miingon ngadto kaniya, 
“Asa man ka?” (Genesis 3:8-9) 

Ang Ginoong Dios miabut didto sa hardin sa Iyang adlaw-
adlaw nga pagbisita ngadto kanila diha sa “espirituhanong 
takna” sa adlaw, ang takna sa ilang adlaw-adlaw nga pag-
kahibalo sa Pulong sa Dios.  Unsay gihimo nila sa dihang 
sila nakadungog sa Ginoo?  Silang duha mitago diha sa 
kakahoyan.  Sila nakaila sa kakulang sa mga dahon sa igos.

Sa dihang ang Dios mitawag sa lalaki, ang responsable 

 Ang Ekstensiyon sa Away 51



nga tawo, ang pangulo, sa paghatag katin-awan para sa 
iyang-kaugalingon, nganong si Adan wala mitubag ngadto 
sa Dios ingon nga siya sa kanunay mihimo sa wala pa 
siya mikaon sa gidili nga kahoy?  Siya wala na midagan sa 
pagtagbo sa iyang Magbubuhat tungud kay siya nawad-an 
sa iyang personal nga relasyon pinaagi sa espirituhanong 
kamatayon. Ang tanang kadugtongan nawala tali sa 
katawhan ug sa Dios.  Niadtong taknaa, si Adan ug ang 
babaye nakaamgo sa ilang hingpit nga pagkabulag gikan sa 
Dios ug sa ilang pagkadimakahimo sa pagbuhat sa bisan 
unsang butang bahin niini.  Ang tanan nilang mahimo mao 
ang pagtago. Sila dili na makaatubangay uban sa Dios.  
Sila dili makapahiuyon ngadto sa pagkamatarong sa Dios, 
ug kini mao ngano ang hustisya sa Dios mikinahanglan sa 
paghukum kanila.  Diha sa gugma, ang Dios makasangkap 
sa tubag ngadto sa kondisyon sa espirituhanong kamatayon.    

Ang posible nga paagi lamang nga ang patay sa espiritu-
hanon nga Adan ug ang babaye makaangkon-pag-usab sa 
ilang relasyon uban sa Dios mao kon laing usa ka tawo sa 
hingpit nga madawat ngadto sa Dios ang mibayad para sa 
ilang sala.  Si Kristo kanang lain nga usa ka tawo (1 Pedro 
2:24).  Bisan pa og ang katawhan wala mahimong sama sa 
Dios, ingon sa giangkon ni Satanas, sa panahon ang Dios 
mahimong Tawo pinaagi sa Inkarnasyon, aron nga pinaagi sa 
kaluwasan ang katawhan makaambit sa kabtangan sa Dios 
sa kahangturan.  Walay mahimong masdako nga gugma ug 
walay masdako nga hustisya ug pagkamatarong.  Sila mag-
uban!  Kon si Adan ug ang babaye makadawat sa umaabot 
pa nga buhat ni Kristo alang sa ilang kaayohan, ang ilang 
tawhanong espiritu mahimo nga mapabalik ngadto kanila.  
Apan, ang kinaiyang makasasala maoy ania sa pagpuyo.

‘PAGTAKLI SA KAAKOHAN NGADTO SA LAIN’

Nagtago diha sa kakahoyan, ang patay sa espirituhanon 
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nga si Adan ug ang babaye dili angayan sa pagpamati gikan 
sa Ginoo pag-usab sa bisan kanus-a.  Apan si Jesu-Kristo, 
diha sa usa ka lihok sa grasya, mibuak sa kahilum.  Siya 
mipagula kanila gikan diin sila nagtago (Genesis 3:9-10).  
Samtang si Adan nalinga diha sa mga dahon sa igos—
nagtabon sa iyang pagkahubo, kaulaw, ug kahadlok—ang 
mga pangutana sa Ginoo mipunting sa atensiyon sa tawo 
ngadto sa tinuud nga problema.

Ug Siya miingon, “Kinsay misulti kaninyo nga 
kamo waysaput?  Kamo ba mikaon gikan 
sa kahoy nga Ako mimando kaninyo sa dili 
pagkaon?” (Genesis 3:11)         

Negatibong kabubut-on, kana mao, ang lihok sa pagkadili-
matumanon sa mando sa Dios, mao ang isyu.  Ang divine 
nga pangutana gibutang ni Adan dihadiha. Sa dihang 
siya nakaamgo nga walay laing paagi pagawas sa iyang 
kalisdanan, siya mimugna og usa ka paagi sa pagsulbad sa 
iyang-kaugalingong pagkasad-an o pagbasol.  Siya mitakli 
sa kaakohan ngadto sa lain; siya midula sa dula sa pagbasol.

Ug ang lalaki miingon, “Ang babaye kansang 
Ikaw mihatag aron mouban kanako, siya mi-
hatag kanako gikan sa kahoy, ug ako mikaon.” 
(Genesis 3:12)

Pagmatikud unsa si Adan midahig sa Dios ug sa babaye.  
Siya sa tinuuray milakip sa Dios tungud kay ang Dios mihatag 
kaniya sa babaye.  Si Adan usab sa dilaktod mipasangil sa 
kahoy—iyang kalikupan.  Karon ikaw dili makalupig niana 
pinaagi sa pagkamamugnaon!  Si Adan manggialamon, apan 
dili igo sa pagtupong sa Dios.  Sa pagbalhin sa pasangil, 
siya miladlad sa iyang kakulang sa pagyukbo para sa iyang 
Magbubuhat maingon usab sa pagkawala sa liderato ug 
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gugma para sa iyang asawa.  Sa makausa gihiusa ubus sa 
perpektong kalikupan ug makapahimuut nga personal nga 
gugma, ang relasyon sa unang lalaki ug babaye karon maoy 
naguba.  Karakteristiko sa kinaiyang makasasala mao ang 
iyang pagsalikway sa responsibilidad para sa dimaayong 
mga desisyon.  Human lamang nagtanyag sa iyang huyang 
nga mga balibad si Adan sa katapusan miangkon sa iyang 
kaugalingong kapakyasan: “Ako mikaon.”

Ang Ginoo mibaliwala ni Adan sa makadiyut ug mibalhin 
ngadto sa babaye.

Unya ang GINOONG Dios miingon ngadto sa 
babaye, “Unsa man kini nga ikaw nakabuhat?” 
Ug ang babaye miingon, “Ang serpente miilad 
kanako, ug ako mikaon.” (Genesis 3:13)  

Ang babaye sa madali nga nakasabut.  Miatubang sa isyu 
sa pagkadili-matumanon, siya usab misulay sa paglikay og 
responsibilidad.  Unsa man ang iyang pamalibad?  “Kini dili 
akong sayup, Dios.  Ang serpente miingon kanako nga kining 
tanan husto.” Siya miangkon sa pagkaignorante.  Tinuud, ang 
serpente miilad kaniya, apan ang serpente dili responsable 
para sa kamatuuran nga siya mibaliwala sa sugo sa Dios ug 
midawat sa tentasyon ni Satanas gikan sa iyang kaugalingon 
nga gawasnong pagbuut.  Ang pagkaignorante, ug sa gihapon 
maoy, dili pamalibad.

Nagsentensiya sa Sad-an

Niining tungura ang Ginoong Dios mihunong sa Iyang 
pagpangutana.  Ang pagkadili-matumanon naladlad.  Ang 
Iyang sunud nga lakang mao ang pagpahamtang og usa ka 
makatarunganon nga silot diha sa matag-usa nga miapil, 
nagsugod sa serpente.  Tungud kay ang serpente mao 

54 ANG ANGHELANONG AWAY 



ang ahente ni Satanas sa pag-ilad sa babaye, siya usab 
kinahanglang mahukman.

Ug ang GINOONG Dios miingon ngadto sa ser-
pente,
“Tungud kay ikaw nakahimo niini, 
Tinunglo ikaw labaw kay sa tanang kaba-

kahan, 
Ug labaw kay sa matag mangtas nga 

mananap sa patag;
Diha sa imong tiyan ikaw molakaw, 
Ug sa abog ikaw mokaon 
Tanang mga adlaw sa imong kinabuhi.” 

(Genesis 3:14) 

Hangtod niadtong panahona ang serpente mao ang 
makalulumay ug nagadan-ag nga mananap, ang labing 
madanihon sa tanang mas ubus nga mga binuhat.  Sukad 
niadto kini nga mananap mahimong usa ka nagkamang nga 
mananap diha sa yuta ug nagkaon sa abog, gipaus-us ug 
gitamay.  Ang serpente nahimong usa ka partido ngadto sa 
kinaugalingong-pagtuboy ni Satanas, busa karon kini naka-
baludbalod agi sa yuta diha sa wayhunong nga kaulawan.

Ang tunglo diha sa serpente maoy gihatag sa wala pa 
ang saad sa kaluwasan sa Genesis 3:15.  Si Satanas usab 
gihukman na sa wala pa ang plano sa kaluwasan gideklarar 
ngadto sa tawo, naghimo niining tin-aw nga si Satanas 
ug iyang ahente wala nalakip.  Ang kaluwasan nagalabot 
lamang sa tawhanong kaliwat.  Bisan pa niana, ang saad 
diha sa Genesis 3:15 nagagamit og usa ka katangdian nga 
dili masabut gawas niini nga tunglo sa serpente.  Pinaagi sa 
pagkamang o pag-aginod diha sa yuta, ang bitin maoy labing 
madutlan sa pag-ataki.  Samtang ang usa ka bitin makapika 
sa usa ka tawo gikan sa yuta, ang tawo makapatay sa usa 
ka bitin pinaagi sa pagpislat sa iyang ulo.  Ang plano sa 
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kaluwasan mahimong mapadayag ug masaad ngadto sa 
katawhan sa paggamit lamang niini nga katangdian.

ANG SENTENSIYA SA BABAYE HUMAN 
SA PAGKALAGLAG

Kita molaktaw sa Genesis 3:15 sa makadiyut ug 
mopadayon diha sa pagsentensiya sa babaye ug sa lalaki 
diha sa mga bersikulo 16-19.

Ngadto sa babaye Siya miingon, 
“Ako mopilopilo sa hilabihan 
Sa imong kasakit diha sa pagpanganak, 
Diha sa kasakit ikaw makapanganak og 

kabataan; 
Apan ang imong pangandoy [teshuqah] 

mahimong para sa imong bana, 
Ug siya momando labaw kanimo.” (Genesis 

3:16)

Ang sentensiya sa babaye nagapabilin pa. Uban sa 
pagpahamtang sa tunglo sa babaye miabut ang pagpalihok 
sa sabakan, nga maoy diaktibo sa wala pa ang Pagkalaglag.  
Para sa nahibilin sa tawhanong kasaysayan, ang lawas sa 
babaye makasabak sa biyolohiyanhong kinabuhi.  Ang tibuuk 
pagmabdos maoy makita dinhi, ingon nga kini nagalakip og 
usa ka dugay nga panahon sa gipataas nga mga emosyon 
ug pisiko nga kawalay-kahayahay nga nahisangko diha 
sa pagpanganak.  Bisan pa niana, gikan niining kalala sa 
hustisya sa Dios makagula ang oportunidad sa kaluwasan 
para sa gisilotang katawhan.  Pinaagi sa pagpanganak, 
ang Dios makapakita sa labing-dako nga gugma ngadto sa 
tawhanong kaliwat.  Ang proseso mahimo nga paagi hain 
ang pagkatawo ni Kristo makasulud sa kalibutan, ang paagi 
hain ang Dios mahimong tawo aron sa pagbayad sa silot 
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para sa sala sa katawhan.  Kini maoy grasya sa Dios, bisan 
pa diha sa paghukum.

Apan ang kababayen-an mapatunhay pinaagi 
sa pagsabak sa kabataan kon sila magpadayon 
diha sa pagtoo ug gugma ug pagbalaan diha sa 
pagpugong-sa-kaugalingon.  (1 Timoteo 2:15)

Unya nagasunud ang ikaduhang aspeto sa paghukum 
sa Dios sa babaye diha sa Genesis 3:16b, nga nagatabang 
pagpatin-aw sa kinaiya sa babaye: “Apan ang imong 
pangandoy mahimong para sa imong bana, ug siya momando 
labaw kanimo.” Sagad sayup-gihubad isip pakighilawas nga 
pangandoy, ang Hebreyo nga pulong teshuqah dinhi niini nga 
konteksto nagakahulugan og “pangandoy sa pagmando o 
pagkontrol.” Teshuqah, isip usa ka pangandoy sa pagmando, 
sa tino nagapasabut ngadto sa kusganong kahilig sa babaye 
sa pagsukol sa awtoridad sa lalaki diha sa kaminyoon.  
Kini nga pagsabut sa “pangandoy” maoy makita tungud sa 
literaryo nga matang sa bersikulo 16—Hebreyo nga pamalak.  
Ang Hebreyo nga pamalak nagagamit og pagkabuyon sa 
pagpahayag sa gitinguha nga kahulugan.  Sa laing mga 
pulong, ang mga pulongan maglihok diha sa paris sa dugang 
pang pagpatataw ug paghubit sa usag usa.  Ang Genesis 
3:16b maoy tukmang-sukwahi nga pagkabuyon—ang mga 
pulongan mag-ambit sa usa ka komon nga hilisgutan, 
awtoridad, apan sukwahi sa usag usa. Ang katapusang 
pulongan, “siya momando labaw kanimo,”nagtumbok sa 
iyang gitugyan nga awtoridad labaw sa babaye, mao ang yawi 
sa pagsabut sa pangandoy sa babaye.  Ang bana momando 
labaw kaniya, bisan pa og ang iyang pangandoy mao ang sa 
pagmando labaw kaniya.  Ang unang pulongan nagapasabut 
ngadto sa pangandoy sa babaye sa pagkuha sa awtoridad 
sa lalaki, samtang ang ikaduhang pulongan nagatudlo nga 
waysapayan sa iyang “pangandoy,” ang lalaki mobaton sa 
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liderato nga tahas.
Ang babaye midominar sa iyang bana didto sa Pagka-

laglag, busa ang Dios mihatag kaniya sa usa ka angayan 
ug makatarunganon nga sentensiya. Siya mipahamtang sa 
babaye sa natural nga hilig sama sa kaibog nga mahimong 
tigpasiugda imbis nga ang tigtubag, ang kaibog sa pagrebelde 
batok sa desinyo sa Dios para sa lalaki sa “pagmando 
[mahimong pangulo] labaw kanimo.” Gikan niining tungura, 
ang kababayen-an sa tanang henerasyon manglimbasog sa 
pagpukan sa awtoridad ug liderato sa ilang mga bana.  Tungud 
sa sala, ang kababayen-an magtinguha sa pagdominar sa 
kalalakihan.

Ang masuklanong garbo sa babaye, nga maoy unang 
gipukaw pinaagi sa ulog-ulog ni Satanas, maoy gipakusog 
diha sa Pagkalaglag. Human sa Pagkalaglag siya sa 
kinabubut-on mitamay sa pagka minandoan sa lalaki.  Apan 
karon diha sa gipahayag sa Dios nga tunglo ug pagsilot, 
Siya sa makausa pa mihubit sa tahas sa lalaki ug babaye 
diha sa divine nga desinyo.  Pag-alsa mao ang tunglo sa 
babaye, apan diha sa gugma ang Dios misangkap para sa 
iyang paglingkawas gikan niana nga tunglo.  Sulud sa iyang 
gitugyan nga tahas isip tigtubag mao ang oportunidad sa 
babaye sa pagtuman sa plano sa Dios para sa iyang kinabuhi.  
Ang pagtunglo sa “pangandoy” para sa iyang bana nahimong 
panalangin sa pagsugut ngadto sa divine nga desinyo, usa-
ka-butang nga siya napakyas sa paghimo didto sa Hardin.  
Diha sa pagpahamtang sa usa ka makatarunganon nga silot 
diha sa babaye ug sa pagsangkap sa kasulbaran, ang Dios 
sa makausa pa mipakita sa pagkabagay sa Iyang hustisya 
uban sa Iyang gugma.

Kini ba nga pagpaubus dimakiangayon ngadto sa 
babaye?  Ang mga pemenino sa siguro makiglantugi nga 
kini mao.  Apan diha sa ilang lantugi sila magpakita sa 
tunglo diha sa unang babaye, ang tiunay nga pangandoy 
sa pagkontrol.  Ang pagkasinati sa awtoridad ngadto sa usa 
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ka bana maoy kusog para sa babaye.  Kon wala kini siya 
nagadala sa tahas sa lalaki, nga dili mahimong iya.  Siya 
mawad-an sa direksiyon ug mahimong madutlan sa limbong 
ug pagdani.  Siya nagatubag ngadto sa sayup nga mga 
pagdasig o ngadto sa sayup nga tawo diha sa sayup nga 
mga paagi.  Kini mao unsa si Satanas nagaataki.  Unsa ang 
usa ka babaye nagahunahuna nga mga agianan para sa 
kalipay ug kaugalingnan nagabalhin ngadto sa pagkalibog 
ug kagul-anan—ang sangputanan para sa pagdumili sa 
pagsinati ngadto sa awtoridad sa iyang bana.

Ang kadimakiangayon ug inhustisya walay lugar diha sa 
perpektong mando sa Dios.  Ang pagtunglo mabalhin ngadto 
sa maayo-kaayong panalangin sa dihang ang katawhan 
nagasugut sa Iyang plano.  Ang pagpaubus ngadto sa bana 
sa asawa maoy pagsagup sa plano sa Dios.  Kini mao ang 
kasulbaran ngadto sa tunglo sa babaye.

Ang orihinal nga tahas sa pagpaubus para sa babaye 
diha sa kaminyoon maoy gihulagway diha sa Genesis 2:18, 
diin ang Dios nagapahayag nga Siya “maghimo kaniya [ang 
lalaki] og usa ka katabang [ezer] nga angay para kaniya.” 
Para sa katuyoan sa pagkompleto sa lalaki, ang Dios mibuhat 
og usa ka ezer—unsa ka matahum nga pulong!  Ang ezer 
nagakahulugan og dako pa kay sa usa ka kaabag lamang 
kinsa nagapagaan sa kabug-at sa kinabuhi para sa lalaki.  
Ang pulong nagatimaan og kalambigitan, panag-uban, 
ug katumanan.  Sa kinaiya sa iyang lahi nga desinyo, ang 
ezer maoy usa ka ighihingpit nga kabahin, ang bahin nga 
nagahiuyon ug nagatubag, usa ka tugbang nga numero nga 
nagapasibo kaniya sa tino.  Ang babaye mao ang kapikas sa 
lalaki diha sa kinabuhi, nga nagalakip og pakighilawas nga 
katumanan ubus sa gisugo nga kondisyon sa kaminyoon.  
Siya adunay mao ra nga katukuran sa kalag, mao ra nga 
espirituhanong mga oportunidad, apan siya adunay usa ka 
lahi nga tahas diha sa plano sa Dios.

Sukwahi sa tawhanong panglantaw nga mga lantugi, ang 
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ezer wala nagapasabut og usa ka kahimtang sa pagkaubus o 
mapuwersahong pagkaulipon.  Sa pagsunud sa katuyoan sa 
Dios, ang usa ka babaye sa kinabubut-ong nagatahan ngadto 
sa awtoridad sa iyang bana nga gitugyan diha kaniya sa Dios.  
Ang iyang natural nga hilig, hinoon, mao ang paglantugi 
sa awtoridad; busa, ang mahimong usa ka tigtubag maoy 
usa ka naangkon nga kahanas. Siya kinahanglang magkat-
on sa pagrespeto sa awtoridad pulos sa Dios ug sa iyang 
bana.  Unsaon kini nga dili mahimong usa ka panalangin 
para sa nasinati-sa-awtoridad nga babaye sa pagsaksi batok 
ni Satanas, ang usa kinsa sa orihinal miamong-among sa 
awtoridad nga katukuran sa Dios?

ANG SENTENSIYA SA LALAKI HUMAN SA PAGKALAGLAG

Unya ngadto ni Adan Siya miingon, “Tungud 
kay ikaw naminaw ngadto sa tingog sa imong 
asawa, ug mikaon gikan sa kahoy maingon nga 
Ako mimando kaninyo, nag-ingon, ‘Kamo dili 
mokaon gikan niini’;   

Gitunglo ang yuta tungud kanimo; 
Diha sa kahago ikaw mokaon niini 
Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi.  
Pulos mga tunok ug mga sampinit kini 

motubo para kanimo;  
Ug ikaw mokaon sa mga tanum sa patag;  
Pinaagi sa singot sa imong nawong  
Ikaw mokaon sa tinapay,  
Hangtod ikaw mobalik ngadto sa yuta,  
Tungud kay gikan niini ikaw gikuha; 
Kay ikaw abog, 
Ug sa abog ikaw mobalik.” (Genesis 3:17-19)     

Imbis sa paglikay kaniya gikan sa pagdani ni Satanas, si 
Adan misunud sa pag-una sa babaye. Siya maoy naimplu-
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wensiya sa babaye samtang siya unta ang mag-impluwen-
siya kaniya.  Siya mibiya sa iyang kaugalingong tinuud nga 
posisyon isip ang lalaki ug miluwat sa iyang responsibilidad 
diha sa kaminyoon.

Tugoti ang bana sa pagtuman [apodidomi] sa 
iyang katungdanan [opheile] ngadto sa iyang 
asawa, ug sa ingon usab ang asawa [pagtubag] 
ngadto sa iyang bana.  (1 Mga Taga-Corinto 7:3) 

Siya kinahanglang mag-una; ang asawa kinahanglang 
magtubag. Ang present active imperative sa apodidomi 
maoy usa ka mando nga nagkahulugan og “sa paghatag.” 
Opheile nagapasabut ngadto sa unsay gisugo nga mahatag 
ngadto sa asawa: “iyang katungdanan” o “katakus.” Diha sa 
desinyo sa Dios, ang katakus sa bana mao ang pagpasiugda 
sa gugma ug pagkamaloloy-on ngadto kaniya.

Usa ka prinsipyo sa negosyo ug pamuhunan nagahulag-
way og unsaon sa usa ka bana nga maka “tuman sa iyang 
katungdanan.” Aron sa pagdawat og usa ka abut, usa-ka-
butang kinahanglang igugol.  Sa dihang ang usa ka lalaki 
wala nagagugol diha sa iyang kaminyoon, siya nagadawat og 
wala agig balos.  Pagkapakyas sa paggugol og liderato diha 
sa iyang kaminyoon, ang usa ka lalaki makahimo sa sayup 
sa pagtagad sa iyang asawa uban ang pagkamapasaga-
ron, pagkatig-a, o abuso, sa gihapon nagdahum kaniya sa 
pagtubag diha sa gugma. Siya tingali mabuutan ug ma-
panggaon sa dihang siya nagatinguha sa pagtagbaw sa 
pagpakighilawas nga mga kinahanglanon apan unya sa 
dali nga magbalik ngadto sa pagkahakogan.  Sa reaksiyon, 
ang asawa sa masayon nga mahimong mapahimaslon, 
mapait, masilagon, o masukulon ngadto sa iyang bana, ti-
ngali ngadto sa awtoridad sa kasagaran.  Ang iyang mga 
reaksiyon sa katapusan makaresulta diha sa waypagtagad, 
depresyon, hilabihang pagpatuyang-sa-kaugalingon, o bisan 

 Ang Ekstensiyon sa Away 61



ang pagsalikway sa konsepto sa kaminyoon.  Ang maong 
kalalakihan wala pa makasabut nga og unsa sila magpugas 
bisan hain sa liderato o sa kakulang niini, sila mag-ani bisan 
hain sa kaminyoon nga panag-uyon o sa kaminyoon nga 
panagbingkil.

Si Adan sa tataw napakyas sa “pagtuman sa iyang ka-
tungdanan” didto sa Hardin. Ang resulta maoy usa ka asawa 
kinsa nahaylo ni Satanas, usa ka asawa kinsa sa sunudsu-
nud mihaylo sa iyang bana ngadto sa makita nga sala.  Si 
Adan sa tinuyo misupil sa mando sa Dios sa “dili pagkaon 
gikan niini” ug hinoon mituman sa iyang asawa.  Tungud niini 
ang hustisya sa Dios misentensiya kaniya.

Diin ang tawo sa kanhiay nakadawat og hingpit nga 
pagsangkap nga walay pagtrabaho, karon siya makahimo 
sa iyang kabuhian gikan sa iyang kaugalingong masakit nga 
kahago.  Isip dugang pa nga silot, si Adan nawad-an sa iyang 
kamandoan labaw sa binuhat.  Ang kinaiyahan miambit diha 
sa mga sangputanan sa orihinal nga sala ni Adan (Mga Taga-
Roma 8:19-22), kay ang natural nga kalibutan nga ang Dios 
mibuhat naapil diha sa tunglo.  Ang kalibutan karon mimugna 
sa makasamok nga mga sapinit ug mga tunok, ug pipila ka 
kahayopan nahimong palakaog-karne ug mabangis.  Pinaagi 
lamang sa pinugus nga buhat, hawud nga salabutan, ug alisto 
nga kalkulo ang tawo makasakmit sa usa ka panginabuhi 
gikan sa yuta ug makadominar sa mananap nga kinabuhi.

Ang Saad sa Kaluwasan

Ang tunglo mipakita nga ang nalaglag nga tawo wala sa 
posisyon sa pagbali sa iyang kalisdanan gawas kon ang Dios 
sa maloloy-ong motabang.  Ang bugtong paglaum sa tawo 
mahimo nga makit-an diha sa kasulbaran sa Dios ngadto 
sa anghelanong away, kay kini makapakita ni Satanas ug 
sa iyang mga anghel unsaon sa usa ka mahigugmaong 
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Dios nga makaluwas sa usa ka nalaglag nga binuhat ug 
makapabilin gihapon sa Iyang pagkamatarong.  Busa kita 
magbalik ngadto sa Genesis 3:15, diin ang divine nga tubag 
ngadto sa problema sa sala sa tawo maoy unang gipadayag.

“Ug Ako mobutang og kabingkilan
Tali kanimo [Satanas] ug sa babaye, 
Ug tali sa imong liso [liso ni Satanas] ug sa 

iyang liso [liso sa babaye, Jesu-Kisto].”
 (Genesis 3:15a)               

 
Ang Dios mipahamtang sa waykatapusang kabingkilan 

tali sa duha ka liso, kang Satanas ug sa babaye.  Apan 
sulud niini nga deklarasyon sa kabingkilan makit-an ang sa 
turok nga saad sa usa ka Manluluwas ug kaluwasan.  Ang 
unang deklarasyon sa Ebanghelyo ug bugtong paglaum 
para sa katawhan mao ang Genesis 3:15, gipasabut diha sa 
teyolohiya ingon nga “proto-evangel.”

Ang liso ni Satanas nagarepresentar sa waypagtoo, 
rebelyon, ug espirituhanong kamatayon.  Ang liso ni Satanas 
mao ang pagsanay sa iyang palisiya sa daotan diha sa 
tawhanong kasaysayan, ingon man ang iyang antagonismo 
ngadto sa Dios ug sa plano sa Dios sa kaluwasan gikan sa 
liso sa babaye.  Ang liso sa babaye maoy iyang kagikan o 
kaliwat—ang Usa nga Gisaad, ang Mesiyas.  Ang liso sa 
babaye nagarepresentar sa maloloy-ong plano sa Dios sa 
katubsanan nga nasentro diha sa iyang kagikan, usa ka 
natawo-sa-birhen nga bata: “Sa dihang ang kahingpitan 
sa panahon miabut, ang Dios mipadala sa Iyang Anak, 
natawo sa usa ka babaye” (Mga Taga-Galacia 4:4a).  Ang 
liso sa babaye mao ang unang sa Mesiyas nga titulo, ug 
kini nagapasabut sa tino ngadto sa tawhanong gigikanan ni 
Jesu-Kristo. 

Kini importante sa pagmatngon nga ang Genesis 3:15 
nagasulud og mga reperensiya ngadto lamang sa liso 
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ni Satanas ug sa liso sa babaye.  Si Adan wala hisgoti.  
Ngano?  Tungud kay ang sala ni Adan maoy usa ka sala 
sa pagkahibalo, ug pinaagi kaniya ang espirituhanong 
kamatayon gipasa ngadto sa tawhanong kaliwat.  Kini maoy 
unsa ang 1 Timoteo 2:13-14 nagapadayag kanato:

Kay si Adan kinsa unang gibuhat, ug unya 
si Eba. Ug kini maoy dili si Adan kinsa maoy 
nailad [apatao], apan ang babaye nailad gayud 
[exsapatao], nalaglag ngadto sa kalapasan. 
(1 Timoteo 2:13-14)   

 
Ang tibuuk empasis niini nga bersikulo maoy diha sa 

“nailad,” ingon nga gikompirmar pinaagi sa paggamit sa 
apatao ug exsapatao.  Kining mao ra nga punglihok, apatao, 
maoy makit-an diha sa Genesis 3:13 sa Septuagint, ang 
Griyegong paghubad sa Hebreyo sa Karaang Testamento, 
sa paghulagway sa “kalapasan” sa babaye, dili ang sala 
sa lalaki.  Si Pablo tingali mipili sa punglihok nga apatao sa 
pagsumpay sa 1 Timoteo 2:14 uban sa paglimbong diha sa 
Genesis 3:13.  Si Adan wala naimpluwensiyahan pinaagi sa 
lipatlipat, apan ang babaye maoy napahisalaag pinaagi sa 
iyang kukabildo ni Satanas.  Siya mibagulbul, “Ang serpente 
miilad kanako, ug ako mikaon” (Genesis 3:13).

“Nailad” nagahulagway sa kondisyon sa babaye sa 
panahon sa Pagkalaglag. Pinaagi sa pagsalikway sa 
proteksiyon pulos sa awtoridad ni Adan ug sa Pulong sa Dios, 
siya nabiktima sa usa ka kompleto nga hilabihang paninguha 
sa paglingla!  Walay duda, bisan pa, nga samtang sa binuta 
nga nailad, ang babaye nakasala.  Ang pagkaignorante dili 
pamalibad.  Siya buut nga mokaon sa gidili nga prutas, ug 
siya mihimo sa desisyon sa pagbuhat sa ingon.  Ang sala 
anaa diha sa usa ka lihok sa kabubut-on, bisan kon sa 
pagkaignorante o pagkahibalo.  Bisan pa nailad, siya wala 
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nakasabut sa mga sangputanan sa iyang sala.  Diha ni Adan, 
kana dili mao ang kahimtang.

Sa dihang si Adan midawat sa gidili nga prutas gikan sa 
babaye, siya sa hingpit nasayod sa iyang lihok sa pagkadili-
matumanon ug walay duda bahin sa mga sangputanan.  Sa 
dihang si Adan nakakita kaniya nga may prutas diha sa iyang 
kamut, siya nahibalo og unsay nahitabo.  Bisan pa niana, 
siya mipadayon sa pagkuha sa prutas gikan kaniya.  Ang 
iyang kabubut-on mitubag uban-sa-kahibalo, sa kinabubut-
on, sa hingpit nga pagkahibalo.  Siya sa tinuyo mipili sa 
nalaglag nga babaye gawas sa Hardin labaw sa Ginoo sulud 
sa Hardin.

Hinumdumi nga ang kabug-at sa liderato anaa ni Adan, 
dili sa babaye.  Bisan sa wala pa ang babaye gibuhat, “ang 
GINOONG Dios mimando sa lalaki” sa dili pagkaon gikan sa 
kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan (Genesis 2:16-17, 
mga italiko gidugang).  Sa sangputanan, samtang ang lalaki 
ug babaye maoy pulos sad-an sa sala, diha ni Adan nahulog 
ang masdakong pagkasad-an para sa Pagkalaglag.  Ang 
kabudlayan maoy gibutang diha ni Adan.  Ang Ginoo Mismo 
ang mibutang sa pasangil.  Ang human-sa-Pagkalaglag nga 
panagharong maoy tali sa Dios ug ni Adan, dili tali sa Dios ug 
sa babaye (Genesis 3:9).  

Sa dihang si Adan nakasala didto sa Hardin, siya mao 
ang magmamando sa kalibutan ug ang representante, o 
pederal nga pangulo, sa tawhanong kaliwat.  Ang sala ni 
Adan sa pagkahibalo ang nakaingon sa atong nalaglag 
nga kondisyon.  Sa dihang siya mipili sa pagpakasala, siya 
misiguro sa pagsilot sa tibuuk tawhanong kaliwat tungud kay 
ang tibuuk tawhanong kaliwat maoy sa binhi anaa kaniya.  
“Sa binhi anaa ni Adan” nagakahulugan nga ang tibuuk 
tawhanong kaliwat maoy anaa uban ni Adan tungud kay 
kitang tanan migumikan kaniya genetically.  Kitang tanan 
mag-ambit sa nadunut nga kinaiya ni Adan.
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Busa, maingon nga pinaagi sa usa ka tawo 
[Adan] ang sala [ang kinaiyang makasasa-
la] misulud sa kalibutan, ug [espirituhanon] 
kamatayon pinaagi sa sala, ug busa [es-
pirituhanon] ang kamatayon mikuyanap 
ngadto sa tanang katawhan, tungud kay ang 
tanan nakasala [sa dihang si Adan nakasala]. 
(Mga Taga-Roma 5:12)

Kay ingon nga pinaagi sa pagkadili-matumanon 
sa usa ka tawo ang daghan nahimong makasa-
sala, bisan pa niana pinaagi sa pagkamasinug-
tanon sa Usa ang daghan mahimong matarong.  
(Mga Taga-Roma 5:19)

Kay ingon nga diha ni Adan ang tanan mamatay.  
(1 Mga Taga-Corinto 15:22a)

     
Tanang myembro sa tawhanong kaliwat—gawas sa 

Usa—mao ang liso ni Adan.  Ang kinaiyang makasasala ni 
Adan gibalhin ngadto sa tanan genetically; matag selyula sa 
biyolohiyanhong kinabuhi maoy nahugawan sa kinaiyang 
makasasala.23  Diha sa tawhanong pagpaliwat kini mao 
ang liso sa lalaki nga nagabalhin sa kinaiyang makasasala 
ngadto sa iyang kaliwat, bisan kon anak-lalaki o anak-
babaye.  Ang kinaiyang makasasala ni Adan nahimong 
kinaiyang makasasala sa matag-usa pinaagi sa baynte-
tres ka nahugawang kromosoma sa lalaki nga magpabinhi 
sa wanahugawang binhi sa babaye diha sa pagpanamkon.  

23. Tanang mga selyula sa tawhanong kinabuhi maoy nahugawan pinaagi sa kinaiyang 
makasasala nga may usa ka eksepsiyon, ang sa babaye nga binhi una pa sa pagpabinhi.  
Para sa usa ka madetalyehon nga diskusyon diha sa genetic nga pagpalungtad sa 
kinaiyang makasasala, tan-awa sa Thieme, The Integrity of God, 65-68.
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Unya diha sa pagkatawo, ang orihinal nga sala ni Adan sa 
pagkahibalo giimpyut ngadto sa genetically naporma nga 
kinaiyang makasasala para sa pagsilot.24 Sa sangputanan, 
ang matag tawo nga nagsulud sa kalibutan pinaagi sa natural 
nga pagkalalang, ang mga liwat ni Adan, maoy nahimong 
patay sa espirituhanon diha sa pagkatawo, diha sa usa ka 
kahimtang sa hingpit nga pagkabulag gikan sa Dios, diha sa 
hingpit nga pagkadaotan, ug dimakahimo sa fellowship uban 
Kaniya.

Apil dinhi gipadayag ang pagkinahanglan para sa usa ka 
birhen nga pagmabdos, walay liso sa lalaki, aron sa pagpu-
gong sa genetic nga pagpasulud sa kinaiyang makasasala. 
Ang Manluluwas kinahanglang tinuud nga pagkatawo apan 
walay usa ka kinaiyang makasasala.  Ang maong mga ma-
hinungdanong-rekisito mahimong masulbad lamang pinaagi 
sa usa ka labaw-sa-kinaiyahang pagkatawo nga wamilakip 
sa usa ka tawhanong amahan (Lukas 1:35).  Ang liso sa ba-
baye, Jesu-Kristo, makasulud niining kalibutana pinaagi sa 
birhen nga pagmabdos.

“Ania, usa ka birhen ang magsabak  ug manga-
nak sa usa ka anak-lalaki, ug siya motawag sa 
Iyang ngalan og Immanuel [Dios uban kanato].” 
(Isaiah 7:14b) 

Ang atong Ginoo kinahanglang matawo diha niini nga 
milagrosong paagi aron nga walay sala ug mapasarang 
isip ang gisaad nga Manluluwas.  Kon wala ang perpektong 
baynte-tres ka kromosoma sa lalaki nga gisangkap pinaagi sa 
Dios nga Balaang Espiritu (Mateo 1:20), si Kristo mabulingan 
unta pinaagi sa kinaiyang makasasala nga gipasa gikan ni 
Adan.  Kini nga paagi sa pagpaliwat mao ang basihanan para 

24. Ibid., 69-79.
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sa katubsanan, tungud kay kini misangkap sa kalibutan uban 
sa usa ka perpekto nga tawhanong linalang, ang bugtong 
Usa nga kalipikado aron hukman isip usa ka puli para sa 
makasasala nga tawo.

Ang Genesis 3:15 nagapadayon,

“Siya [Kristo, ang liso sa babaye] mopangus 
[pislat] kanimo diha sa ulo [Satanas sa 
pagbalik ni Kristo sa Ikaduhang Pag-abut],

Ug ikaw [Satanas] mopangus kaniya diha sa 
tikud [Kristo didto sa krus, ang Unang Pag-
abut].” (Genesis 3:15b, mga italiko gidugang) 

Ang liso sa babaye, ang Ginoong Jesu-Kristo, mopislat sa 
ulo ni Satanas.  Maingon nga ang usa ka tawo mahimong 
mopatay sa usa ka bitin diha sa yuta pinaagi sa usa ka hapak 
ngadto sa iyang ulo, busa si Kristo mopislat sa ulo ni Satanas, 
iyang pamunoan sa kalibutan, diha sa Ikaduhang Pag-abut 
(Pinadayag 19:21—20:3).  Diha sa Genesis 3:15b, ang 
pagpangus sa tikud ni Kristo maoy usa ka propesiya sa krus, 
diin Siya “maoy nasamdan para sa atong mga kalapasan” 
ug “napangus para sa atong mga pagkadaotan” (Isaiah 53:5, 
KJV).

Ang usa ka tikud sa tawo maoy madutlan ngadto sa pag-
pika sa usa ka serpente, ug si Satanas milaum nga ang ka-
matayon ni Kristo mahimong antimano nga hapak.  Apan sa 
tinuud, ang “pangus” ni Kristo, Iyang mapulihon nga espiritu-
hanong kamatayon didto sa krus, makabayad sa silot sa sala 
ug makaabli sa dalan sa waykatapusang kinabuhi.  Si Kristo 
magdala diha sa Iyang kaugalingon nga lawas sa paghukum 
para sa matag sala diha sa tawhanong kaliwat, naglakip sa 
orihinal nga sala ni Adan (2 Mga Taga-Corinto 5:21; 1 Pedro 
2:24).  Kini nga pagdaog didto sa krus mahimo nga istratehi-
yanhong kadaugan ni Kristo diha sa anghelanong away.

Sa pagdeklarar sa kadaugan nga mahimong liso sa 
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babaye, ang Genesis 3:15 nagapunting ngadto sa kaluwasan 
para sa tawhanong kaliwat pinaagi sa iyang liso.  Si Adan, 
isip ang representante sa nalaglag nga katawhan, miila sa 
kamatuuran niini nga propesiya.

Karon ang lalaki mitawag sa ngalan sa iyang 
asawa og Eba [chavvah, “kinabuhi”], tungud 
kay siya mao ang inahan sa tanan nga buhi.  
(Genesis 3:20)

Ang Hebreyo nga pulong para sa Eba maoy chavvah, nga 
nagakahulugan og “kinabuhi” o “usa nga nagdawat-sa-
kinabuhi.” Ang babaye makadawat gikan ni Adan niana 
nga liso nga makapalungtad sa tawhanong kaliwat.  Sa 
maong panahon, ang iyang liso makapasulud sa sala ug 
espirituhanong kamatayon ngadto sa tanan nga ilang mga 
liwat, sa ingon nagpalugway sa anghelanong away ngadto 
sa tawhanong kasaysayan.

Sa taliwala niini nga trahedya, si Kristo makaabut isip ang 
liso sa babaye ug makadaog sa istratehiyanhong kadaugan 
didto sa krus.  Ang kalaglagan ni Satanas matak-up pinaagi 
niana nga kadaugan, bisan pa og ang iyang katapusan nga 
pagkapildi maoktaba hangtod sa pagkahuman sa Milenyo.  
Para sa katawhan, ang resulta sa istratehiyanhong kadaugan 
ni Kristo labaw sa kamatayon mahimo nga libreng gasa sa 
“waykatapusang kinabuhi diha ni Jesu-Kristo nga atong 
Ginoo” (Mga Taga-Roma 6:23).

Sanglit ang lalaki ug ang babaye napaubus sa pagsilot sa 
usa ka takna sa wala pa, sila karon mihuput og waykatapusang 
kinabuhi, mitoo diha sa saad sa usa nga buhi, Jesu-Kristo.  
Si Adan mitawag kaniya og chavvah isip usa ka testimonyo 
sa ilang personal nga pagtoo diha sa saad sa Usa kinsa 
mahimong liso sa babaye.

Sa tataw nga paglarawan sa Iyang saad sa kaluwasan sa 
Genesis 3:15, si Ginoong Jesu-Kristo mihimo sa mismong 
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kinaunhan nga sakripisyo sa mananap.  Ang pagpaagas sa 
dugo sa mananap maoy usa ka paghulagway sa umaabot 
nga mapulihong sakripisyo ni Kristo didto sa krus: Si Kristo, 
ang Usa nga Inosente, kinahanglang mag-antos ug mamatay 
para sa sad-an (Mga Taga-Efeso 1:7; Mga Hebreohanon 9:22; 
1 Pedro 1:18-19).25 Ang dugo ni Kristo, usa ka kaamgiran 
para sa Iyang mapulihon nga espirituhanong kamatayon, 
makatabon, o makapanghimayad para, sa mga sala sa 
tawo.  Si Kristo magbayad sa silot sa sala, naangkon didto 
sa pagkalaglag ni Adan ug sa babaye, ug magtangtang sa 
isyu sa espirituhanong kamatayon para sa tanang katawhan.

Ang GINOONG Dios mihimo og mga bisti sa 
panit para ni Adan ug sa iyang asawa, ug misul-
ub kanila.  (Genesis 3:21)     

Si Adan ug Eba, midawat sa katubsanan nga kasulbaran 
nga gilarawan diha sa sakripisyo nga paghalad, maoy gisul-
uban sa Dios sa “mga bisti sa panit.” Kini nga mga bisti, 
gihimo gikan sa mga panit sa inosente, sa sakripisyo nga 
mga mananap, mipuli sa mga dahon sa igos nga si Adan 
ug ang babaye misul-ub human sa Pagkalaglag.  Ang mga 
dahon sa igos mirepresentar sa tawhanong pagkamatarong 
ug maayong mga binuhatan, ang pagsulay sa lalaki sa 
pagpakig-uli sa iyang-kaugalingon uban sa Dios, ug milakbit-
saysay sa inawat nga kinaiya sa daotang plano ni Satanas.  
Ang mga bisti mirepresentar sa kaugalingong pagkamatarong 
sa Dios, giimpyut ngadto sa tawo diha sa kaluwasan (2 Mga 
Taga-Corinto 5:21).  Maingon nga ang dugo sa mananap 
maoy gipaagas sa pagsangkap niini nga mga bisti, ingon 
nga kinahanglan usab ang dugo ni Kristo nga mapaagas sa 
pagtugot para sa impyutasyon sa Dios sa pagkamatarong.  

25. Thieme, Ang Dugo ni Kristo (2017), 15-32, 56-58; Levitical offerings (2004), 15-35.
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Sa laing mga pulong, ang kasulbaran sa Dios sa Genesis 
3:15 mipuli sa kasulbaran sa tawo.

Didto sa katapusang paghukum, ang Bantugang Puti nga 
Trono sa Paghukum, ang tanan kinsa midumili sa katubsanan 
nga kasulbaran mobarog atubangan sa Dios diha sa 
“mga dahon sa igos” sa ilang kaugalingong paghimo.  Sila 
pagahukman basi sa ilang maayong mga buhat (Pinadayag 
20:12-13).  Ang ilang mga sala, nga maoy gihukman didto sa 
krus, dili usa ka isyu.  Kadto lamang nahimugso-pag-usab 
nga mga tawo kinsa magsul-ub sa pagkamatarong sa Dios, 
gihulagway pinaagi sa “mga bisti sa panit,” ang makalikay sa 
katapusang paghukum ug sa linaw sa kalayo (Isaiah 61:10; 
Mga Taga-Roma 3:22; Pinadayag 20:11-15).

Unya ang GINOONG Dios miingon, “Ania, ang 
tawo nahimong usa nga pareho Kanato, nahibalo 
sa maayo ug daotan; ug karon, aron dili siya 
moinat sa iyang kamut, ug mokuha usab gikan 
sa kahoy sa kinabuhi, ug mokaon, ug mabuhi 
sa kahangturan”—busa ang GINOONG Dios 
mipagawas kaniya gikan sa hardin sa Eden, sa 
pag-ugmad sa yuta nga gikan niini siya gikuha.  
Busa Siya mitukmod sa tawo pagawas; ug didto 
sa sidlakan sa hardin sa Eden Siya mipuwesto 
sa kerubin, ug sa nagadilaab nga espada nga 
mituyok sa matag direksiyon, sa pagbantay sa 
dalan ngadto sa kahoy sa kinabuhi.  (Genesis 
3:22-24)

Kini nga bersikulo nagabatbat sa usa ka kausaban sa 
eksena para sa panggubatan sa anghelanong away—
“sidlakan sa hardin sa Eden.” Ang waysala nga kalikupan 
sa Eden nawala pinaagi sa pagkadili-matumanon sa lalaki 
ug babaye.  Ang kahoy sa kinabuhi, gisumpay uban sa 
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perpektong kalikupan ug pagpalungtad sa hustong relasyon 
uban sa Dios (Genesis 2:9), maoy nawala.  Ang Dios 
mibutang sa kerubin nga may “nagadilaab nga espada” sa 
pagbantay sa agianan ngadto sa Hardin.  Kon si Adan ug 
ang babaye mibalik ngadto sa Hardin diha sa ilang nalaglag 
nga kahimtang ug mikaon sa kahoy sa kinabuhi, sila unta 
magpuyo sa kahangturan diha sa espirituhanong kamatayon, 
walay relasyon uban sa Dios para sa tibuuk eternidad.  Ang 
away mipabilin unta nga wamasulbad.

Ang kahoy sa kinabuhi dili makit-an pag-usab sa tawo 
hangtod sa waykatapusang kahimtang (Pinadayag 2:7; 22:2, 
14).  Usa ka bag-ong kahoy, ang krus, karon mao ang isyu.  
Kapasayloan sa sala ug waykatapusang kinabuhi uban sa 
Dios matuman lamang pinaagi sa krus ni Kristo (Mga Taga-
Galacia 3:13).  Ang dayag nga isyu diha sa pagsulbad sa 
anghelanong away mao sa gihapon ang wala-ang-merito nga 
positibong kabubut-on sa tawo.  Diha sa usa ka makasasalang 
kalikupan gawas sa Hardin, ang gawasnong pagbuut sa tawo 
karon makahukum para o batok sa kaluwasan nga buhat ni 
Kristo.

Ang Dios miusab sa usa ka makitang kapildihan pinaagi 
sa napakyas nga pagsaksi ni Adan ngadto sa basihanan 
para sa kinatas-ang pagdaog.  Diha sa grasya ug gugma ang 
Dios misangkap sa perpektong kasulbaran—ang gisaad nga 
Manluluwas kinsa makatagbaw, o makapahimuut, sa Iyang 
hustisya.

Nahitarong isip usa ka gasa sa Iyang grasya 
pinaagi sa katubsanan nga anaa ni Kristo Jesus; 
kang kinsa ang Dios [ang Amahan] mipakita sa 
publiko isip usa ka pagtagbaw diha sa Iyang 
[kang Jesu-Kristo] dugo pinaagi sa pagtoo. 
Kini maoy pagpakita sa Iyang [sa Amahan] 
pagkamatarong, tungud diha sa pagpailub 
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sa Dios Siya mipalabay sa mga sala nga sa 
kaniadto nahimo.  (Mga Taga-Roma 3:24-25)

Si Jesu-Kristo, Dios nga Anak, ang liso sa babaye, mahimong 
tinuud nga pagkatawo ug mahukman aron sa pagtagbaw 
sa perpektong pagkamatarong ug hustisya sa Dios.  Sa 
ingon ang Dios nga Amahan makapakita sa labing-dako nga 
gugma diha sa pagpadala sa Iyang Anak sa pagbayad sa 
silot para sa tawhanong sala.  Kini nga pagpakita makaguba 
sa basihanan para sa apelasyon ni Satanas.

Bisan pa ang pagpalagpot gikan sa Hardin mibalhin sa 
kalit-nga-kalisdanan ngadto sa labing-dako nga posibleng 
potensiyal sa kalipay para sa tawo, siya dili gayud mahimong 
gawasnon gikan sa satanasnong mga ataki.  Kanunay 
nga maliputon, si Satanas mahimong masdayag ug labi 
pang milainlain diha sa iyang mga pagsulay sa pagdani sa 
katawhan ngadto sa iyang kampo.  Diha sa iyang garbo, 
ang yawa dili gayud maghunong og pagsulay sa pagmatuud 
nga ang Dios sayup o pag-ilog sa Iyang awtoridad, ug siya 
maggamit sa pulos mga magtotoo ug mga dimagtotoo isip 
mga peyon diha sa iyang pakiggubat.  Apan ang Dios, ang 
divine nga Tigdemanda, adunay Iyang mga saksi, ug usa 
ka piho nga magtotoo nga gihinganlan og Job maoy usa sa 
Iyang unang mga bitoon.  
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Kapitulo Kwatro
______________________

ANG PAGSAKSI NI JOB—USA 
KA MAKITA NGA KARAANG 
TESTAMENTO NGA BAYANI

ANG KADAUGAN NI SATANAS DIDTO SA HARDIN misigi ngadto 
sa daghan pang mga pagsulay sa pagpakawang sa kaso sa 
Prosekusyon.  Misakmit sa pamunoan sa kalibutan gikan ni 
Adan, si Satanas mipasiugda sa iyang matinguhaog-daotan 
nga plano sa pagpauswag sa iyang bag-ong gingharian 
sa kalibutan ug sa pagguba sa buhat sa Dios.  Tungud sa 
pagkapakyas ni Adan, ang tig-ilog sa piho nga mipalig-on 
isip ang “magmamando niini nga kalibutan” ug “diyos niini 
nga kalibutan” (Juan 12:31; 14:30; 2 Mga Taga-Corinto 4:4).  
Karon siya sa matibwayon kinahanglan sa pagmatuud sa 
iyang kaso.  Ang panggubatan mao ang planetang Kalibutan; 
ang target, nalaglag nga katawhan.  Ang mga bahandi ni 
Satanas milakip sa iyang lihiyon sa nalaglag nga mga anghel.

Bisan pa og si Satanas wala na mihuput sa halangdong 
posisyon nga siya anaa sa wala pa ang iyang pagkalaglag, 
siya mipadayon nga adunay libreng pagsulud ngadto sa 
lawak-hukmanan sa langit (Pinadayag 12:7-9; cf. Job 1:6; 2:1; 



Zechariah 3:1).  Siya sumala sa naandan miadto sa presensiya 
sa Ginoo sa panahon sa anghelanong mga katiguman.  Diha 
niining mga katiguman ang Dios mipresentar og piho nga 
mga magtotoo isip mga saksi para sa Prosekusyon.

Si Satanas, isip iyang kaugalingong manlalaban sa de-
pensa, mipahimulus sa katungud sa pagsukitsukit sa mga 
alagad sa Dios sa mga pagpaningkamot sa pagpanghima-
kak sa kalig-unan sa ilang pagtoo.  Siya mipasangil sa 
mga magtotoo sa paghigugma sa Dios tungud lamang kay 
sila gipanalanginan.  Ang Dios naminaw sa argumento 
ug mitugot sa malinglahon, masinupakong pangusisa ni 
Satanas sa Iyang kaanakan para sa susamang hinungdan 
nga Siya mitugot ni Satanas nga mabuhi—sa paghusay sa 
apelasyon ni Satanas diha sa anghelanong away.  Hangtod 
niining adlawa, ang langitnong lawak-hukmanan nagausisa 
sa ebidensiya sa hamtong nga mga magtotoo samtang sila 
magpuyo sa ilang espirituhanong mga kinabuhi.

Ang labing madetalyehon nga pagsaysay sa testimonyo 
para sa Prosekusyon mao kadtong ka Job, usa ka nag-
unang magtotoo gikan sa patriyarka nga panahon.26 Si Job 
nahimong target ni Satanas tungud kay walay magtotoo nga 
pareho kaniya sa katibuk-an sa tanang gingharian ni Satanas.  
Siya usa ka magtotoo nga anaa sa fellowship uban sa Dios, 
giingon nga “waysayup, matarong, mahadlokon [nagsalig] 

26. Ang Libro ni Job mao ang labing karaan diha sa Bibliya.  Daghang detalye diha sa 
libro magtumbok og usa ka nahimutangan para sa iyang panghitabo atol sa panahon 
sa mga Patriyarka o human dayon, tingali samtang ang mga Hudiyo nagpuyo sa Egypt 
(2086-1440 B.C.).  Pananglitan, (1) ang iyang paggamit sa kinaraang Hebreyo misagol sa 
Arabikong mga ekspresyon nagasugyot nga ang Hebreyo ug Arabiko wala pa maugmad 
isip bulag nga mga pinulongan gikan sa ilang komon nga Semitic nga tinubdan; (2) si 
Job mipuyo “didto sa yuta sa Uz” (Job 1:1), usa ka wamadokumento ug wahiilhi nga 
nahimutangan; (3) sama ni Abraham, Isaac, ug Jacob, si Job mihimo sa mga sakripisyo 
ngadto sa Dios isip ang pari sa iyang pamilya (Job 1:5); (4) ang katigayunan gisukud 
sumala sa kahayupan sa uma (Job 1:3; 42:12); (5) ang gidugayon sa kinabuhi ni Job 
maoy masubayon sa patriyarka nga mga panahon (Job 42:16); ug (6) ang Libro ni 
Job nagakulang sa bisan unsang reperensiya ngadto ni Moses, Israel, o sa Balaod ni 
Moses.
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sa Dios, ug nagpahilayo gikan sa daotan” (Job 1:1).  Siya 
“waysayup” gumikan kay siya wala miagda sa tentasyon o 
pagsulay.  Pinaagi sa maloloy-ong kamut sa Dios, si Job 
gitugyanan sa dako-kaayong katigayunan ug napulo ka mga 
anak (Job 1:2-3).

Ang mga pasangil nga ang yawa magtumong batok ni Job 
maglarawan sa iyang makamandag nga mga paagi.  Si Job 
mag-atubang niining naghingutas nga pagsulay samtang sa 
hingpit wamasayod nga siya mao ang pangulong saksi diha sa 
langitnong lawak-hukmanan nga gerra nga nagpanghitabo.

Samtang ang bibliyanhong kronika ni Job nagabutyag, 
kita makakita ni Satanas, ang bantugang tigpasangil sa 
mga magtotoo, nagpresentar sa iyang-kaugalingon kuyog 
sa “mga anak sa Dios [laing mga anghel]” atubangan sa 
Kinatas-ang Hukmanan sa Langit.  Si Satanas bag-ohay pa 
lamang mibalik gikan sa “pagsuroysuroy sa kalibutan” (Job 
1:6-7), naghimo og pagpaniid sa dapit sa mga kahuyang ug 
mga sala sa mga magtotoo, nga siya sa gihapon nagahimo 
hangtod niining taknaa mismo.  Ang inpormasyon nga siya 
nagatigum nagasilbi sa pagpauswag sa iyang kaso.   

Nakahibalo nga si Job maoy giandam nga mahimong 
katingalahan nga ebidensiya para sa Prosekusyon, ang 
Ginoo mipresentar ni Job isip Iyang saksi ug mitugyan ni 
Satanas sa katungud sa pagsukitsukit (Job 1:8).  Si Satanas 
dihadiha mipadayon sa pagsaway sa karakter ni Job 
samtang nagpasangil og mga butangbutang diha sa divine 
nga hustisya ug naghagit sa gugma sa Dios.

Unya si Satanas mitubag sa GINOO, “Si Job ba 
nahadlok sa Dios para sa wala?  Ikaw ba wala 
mihimo sa usa ka ali libot kaniya ug sa iyang 
balay ug sa tanan nga siya anaa, diha sa matag 
kilid?  Ikaw mipanalangin sa buhat sa iyang mga 
kamut, ug ang iyang mga gipanag-iya miusbaw 
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diha sa yuta.  Apan pagtunol sa Imong kamut 
karon ug pagdaot sa tanan nga siya anaa; siya 
sa wayduhaduha motunglo Kanimo sa Imong 
atubangan.” (Job 1:9-11)  

Si Satanas mibiaybiay sa pagtoo ni Job, nagbugalbugal 
sa iyang pangpadasig ug nagpasabut nga ang pagka-
matinumanon ni Job maoy gipaabot nga resulta lamang sa 
divine nga pabor.  Si Satanas mipasangil sa kalipay ni Job 
ngadto sa materyal nga kauswagan, usa-ka-butang nga ang 
yawa nagatanyag sa gihapon isip usa ka puli para sa grasya 
sa Dios.  Nagsulay sa pagdapig sa iyang kaugalingong 
kaso, si Satanas mipasangil nga kon ang Dios mitangtang 
sa kauswagan ni Job, siya “magtunglo Kanimo sa Imong 
atubangan” ug mahimong walay kalainan gikan ni Satanas 
mismo (Job 1:11).

Aron nga ang testimonyo ni Job makapanghimakak sa 
mga reklamo ni Satanas, ang Dios mitugot ni Satanas sa 
paghagit sa saksi uban sa hilabihang pag-antos.  Sa wala pa 
nagsugod ang pagsukitsukit, hinoon, ang Dios mipahinumdum 
ni Satanas nga ang kinabuhi ni Job kinahanglang dili madaot 
(Job 1:12).  Si Satanas makaabut lamang kutub sa gitugot sa 
Dios, kay ang mga magtotoo maoy usa ka “KATAWHAN PARA 

SA KAUGALINGONG PANAG-IYA SA Dios” (1 Pedro 2:9).  Siya 
wala nagatugot ni Satanas nga magpasagad ngadto kanila 
nga walay mga pugong.

Si Satanas mibiya gikan sa presensiya sa Ginoo ug wala 
miusik sa panahon diha sa pagpatuman sa iyang plano 
sa pagpukan ni Job.  Sulud sa usa ka mubong gidugayon 
lamang sa panahon, siya midala sa madali ug binalikbalik nga 
kalit-nga-kalisdanan diha ni Job: Sabean nga mga bandido 
mimasaker sa daghang trabahador ni Job ug mikawat sa 
iyang nagtrabaho nga mga mananap; usa ka liti ang mipatay 
sa dugang ginsakpan kuyog sa iyang panon sa karnero; usa 
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ka Chaldean nga panglungkab ang mipatay sa iyang nahibi-
lin nga katawhan ug mga mananap; ug sa katapusan, usa ka 
mapintas nga unus sa disyerto ang milumpag sa balay hain 
ang mga anak ni Job naglipay sa usa ka kombira.  Ang tanan 
gawas sa mga mensahero maoy nangamatay (Job 1:14-19).

Si Job nawad-an sa tanan.  Ang giladmon sa iyang kasub-
anan maoy dimatugkad.  Sukwahi sa mga pagpaabot ni 
Satanas, si Job, sa taliwala sa iyang kakugang ug kaguul, 
mipadayon sa pagsimba sa Dios isip ang tinubdan sa iyang 
kauswagan ug kusog (Job 1:20).  Siya sa dakong-pagsalig 
mitubag, “Ako natawo niining kalibutana nga walay bisan 
unsa, ug ako mogawas niining kalibutana sa walay bisan 
unsa.  Ang GINOO mihatag kanako sa tanan nga ako anaa, 
ug ang GINOO mibawi sa tanan.  Dayegon ang ngalan sa 
GINOO” (Job 1:21, gikorihiang paghubad).

“Agi sa tanan niini si Job wala nakasala ni siya 
mibasol sa Dios.” (Job 1:22)   

Si Job nakalabang sa inisyal nga ebidensiyang pagsulay 
nga may dalayegong pagbalansi ug pagkasinati sa grasya.  
Ang unang pagsukitsukit ni Satanas napakyas; ang iyang 
matahapong opinyon ni Job namatud-an nga bakak.  Si 
Satanas mibalik ngadto sa lawak-hukmanan og nagpadayon 
sa pagtamay.  Ang Dios nan mibalikbalik sa Iyang kaso, 
nagsulti-pag-usab sa Iyang pormal nga pagdayeg ni Job:

“Ikaw ba miila sa Akong sulugoon nga si Job?  
Kay walay usa nga sama kaniya didto sa 
kalibutan, usa ka waysayup ug matarong nga 
tawo mahadlokon sa Dios ug nagpahilayo gikan 
sa daotan.  Ug siya sa gihapon nagahuput nga 
lig-on sa iyang integridad, bisan pa og ikaw 

78 ANG ANGHELANONG AWAY 



mihulhog Kanako batok kaniya, sa pagdaot 
kaniya nga walay hinungdan.” (Job 2:3b)  

Diha sa konteksto sa pagdayeg ni Job, ang Dios misaysay 
sa katuyoan sa ebidensiya nga pagsulay.27 Ang Dios mitugot 
ni Satanas sa pagsukitsukit niining hamtong nga magtotoo 
uban sa wamahitakus nga pag-antos, usa ka pag-antos nga 
gipahamtang para sa walay makitang hinungdan.  Apan 
adunay usa ka maayong hinungdan.  Ang pag-antos ni 
Job nga “walay hinungdan” makapakita sa himaya sa Dios 
pinaagi sa pagpugus ni Job sa pagsalig sa hingpit diha sa 
grasyang mga pagsangkap sa Dios.  Ang integridad ni Job 
maoy gipalahutay pinaagi sa divine nga mga bahandi nga 
gisangkap para sa iyang espirituhanong kinabuhi.

Ang yawa wala mihatag pagtagad ngadto sa integridad ni 
Job.  Sa kaarogante nga nagdumili sa pag-angkon sa iyang 
madautong mga reklamo, siya karon nakiglantugi nga si Job 
wala sa hingpit masulayi.  Siya misugyot nga kutub si Job 
maoy maayo sa pisiko, siya makakita sa tawhanong kusog sa 
pagpadayon niining tigpakaaron-ingnon nga dagway, apan 
kon si Job mawad-an sa iyang kabaskog sa lawas, siya sa 
wayduhaduha unya motunglo sa Dios (Job 2:4-5).  Ang Dios 
mitugot pag-usab sa Iyang kaaway sa pagpadayon niining 
linya sa pangusisa. 

Si Satanas mipahamtang ni Job sa usa ka makalilisang, 
masakit nga sakit sa panit, nagpahimo ni Job ngadto sa usa 
ka miserable ug makapaluud nga kahimtang nga bisan ang 

27. Ang pag-antos nagadula og usa ka kinahanglanong tahas diha sa pag-abante 
sa magtotoo ngadto sa pagkahamtong.  Ang wamahitakus nga pag-antos diha sa 
kinabuhi sa hamtong nga magtotoo nagasangkap og ebidensiya sa usa ka lawak-
hukmanan nga drama nga nagabutyag sukad pa sauna sa wala pa ang tawhanong 
kasaysayan misugod.  Diha sa apelasyon ni Satanas, ang Dios nagatawag sa hamtong 
nga mga magtotoo ngadto sa baroganan sa mga saksi sa pagsaksi mahitungud sa 
Iyang waysama nga grasya.  Ang ebidensiya nga pagsulay maoy pagpaningkamot ni 
Satanas sa pagdaot-sa-dungog sa ilang testimonyo.  Para sa dugang pang diskusyon 
sa ebidensiya nga pagsulay, tan-awa sa Thieme, Christian Suffering (2002), 185-97. 
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iyang asawa mitambag kaniya sa “pagtunglo sa Dios ug 
mamatay” (Job 2:6-7, 9).  Bisan pa niining nagpiit nga mga 
sirkumstansiya ug mga kapakyas, si Job mipabilin sa iyang 
hustong-panan-aw sa gugma ug hustisya sa Dios ug midumili 
sa pag-apil sa iyang asawa diha sa reaksiyon batok sa Dios.  
Si Job mipahayag sa iyang espirituhanong pagkahamtong 
sa maayo-kaayo sa paagi nga siya mitubag kaniya.  Diin si 
Adan midawat sa tawag sa iyang asawa sa pagpakasala, 
si Job midumili sa pagsunud sa hulhog sa iyang asawa sa 
pagpakasala batok sa Ginoo.

Apan siya miingon ngadto kaniya, “Ikaw nagsulti 
ingon nga usa sa buangbuang nga mga babaye 
nagasulti.  Kita ba sa tinuud modawat sa maayo 
gikan sa Dios ug dili modawat sa kalisud?” Sa 
tanan niini si Job wala nakasala sa iyang mga 
ngabil.  (Job 2:10)  

Sa gihapon determinado, si Satanas karon milakaw sa 
pagdaot-sa-dungog sa pagtoo ni Job sa laing paagi.  Si Job 
misugod sa pito-ka-adlaw nga giduyagon sa kahilum ubus sa 
masantosong pangusisa sa tulo ka ‘mga higala.’ Atol niining 
panahona, samtang si Job milingkod diha sa naghingutas 
nga kasakit, matag-usa sa iyang mga bisita mihukum sa 
makaugalingnanon nga si Job nakabuhat gayud sa usa 
ka makalilisang, sekretong sala nga nakaaghat sa Dios sa 
pagdisiplina kaniya sa grabe kaayo.  Imbis nga maghupay 
sa ilang nasubo nga higala niini nga hilabihang pagsulay 
nga higayon, sila sa kinaugalingong-kamatarong mihukum 
kaniya.  Kining arogante nga mga tigpangutana, nagpamasin 
sa pagtabang sa Dios paghimo ni Job nga makakita sa 
sayup sa iyang mga paagi, milambigit ni Job diha sa usa ka 
pormal nga debati mahitungud sa hinungdan para sa iyang 
mangilngig nga pag-antos.  Apan sila sa waypagkahibalo 
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maoy nagtabang ni Satanas sa paghimo sa iyang kaso.
Sa katibuk-an niining mabudlay nga panaghisgot, si Job 

mipabiling masaligon diha sa iyang pagkawaysala ug ang 
kamatuuran nga ang iyang pag-antos maoy wamahitakus.  Si 
Job dili perpekto, hinoon.  Ang iyang dako-kaayong kasakit ug 
kabug-at mihimo kaniyang madutlan ngadto sa masantosong 
pagkaarogante sa iyang ‘mga tagahupay,’ ug siya sa matag 
karon og unya mipanunut ngadto sa kalooy-sa-kaugalingon 
ug paglaban-sa-kaugalingon.  Sa usa ka punto siya gani 
mireklamo nga ang Dios nagdumili sa pagpanalipod kaniya.

“O nga ako nahibalo asa ako makakaplag 
Kaniya,  

Nga ako makaabut sa Iyang lingkoranan!  
Ako mopresentar sa akong kahimtang atubangan 

Kaniya
Ug mopuno sa akong baba sa mga argumento.” 

(Job 23:3-4) 
    

Bisan pa og si Job walay problema sa pagsabut sa iyang 
pagkawaysayup, siya napungut sa kahilum sa Dios.  Nga-
nong ang Dios mitugot man niini nga debati uban sa mga 
higala ni Job sa pagpadayon sa walay puas?  Nganong ang 
Dios midumili man sa paghimo sa pagkawaysala ni Job nga 
tin-aw ngadto sa iyang mga kritiko?  Ang Dios nakasabut sa 
kabug-at ni Job, apan Siya dili makatabang hangtod si Job 
makalabang sa pagsulay uban sa iyang kaugalingon nga 
kahibalo ug aplikasyon sa doktrina diha sa iyang kalag.  Ang 
Dios usab mipabiling hilum tungud kay ang lawak-hukmanan 
nga pamaagi sa pagsukitsukit maoy kamulo pa.  Siya dili 
makapanalipod ni Job hangtod si Satanas mahuman sa 
iyang pangutana.

Ang taas nga debati sa katapusan nahuman sa dihang 
ang tulo ka mga kritiko ni Job nahutdan sa mga argumento.  

 Ang Pagsaksi ni Job—Usa ka Makita nga Karaang Testamento nga Bayani 81



Si Job sa dimatarog misupak sa matag sugyot nga siya maoy 
sad-an sa sekretong pagkadaotan (Job 32:1).

Ang Dios unya mibuak sa Iyang kahilum ug mipahinum-
dum ni Job sa divine omnipotence ug pagkamatinumanon 
(Job 38—41).  Sa bisan unsang takna ang Dios makapanali-
pod unta ni Job atubangan sa iyang tulo ka wayhinungdang 
mga kaatbang, apan ang usa ka maslabaw pa nga isyu maoy 
anaa sa kakuyaw: ang kapanghimatuuran sa Dios diha sa 
apelasyon ni Satanas.  Busa ang Dios mihimo sa isyu nga 
tin-aw ngadto ni Job.  Ang pagsaksi ni Job diha sa anghela-
nong away maoy labaw pa nga importante kay sa personal 
nga kapanghimatuuran ni Job. 

“Ikaw ba sa tinuud magnulo sa Akong paghu-
kum?  

Ikaw ba magsilot Kanako aron ikaw mahimong 
mahitarong?” (Job 40:8)    

Si Job sa kaulahian miangkon sa iyang pagsulay diha sa 
paglaban-sa-kaugalingon (Job 23:3-4) ug mibalik ngadto sa 
fellowship uban sa Dios.  Siya mihukum sa iyang-kaugalingon 
ingon nga nakahimo sa usa ka sala, ug siya miusab sa iyang 
hunahuna bahin sa pagsulay sa pagpanalipod sa iyang-
kaugalingon ngadto sa tulo ka mga higala.

“Busa ako magbakwi, 
Ug ako maghinulsul diha sa abog ug mga abo.” 

(Job 42:6)

Si Job karon sa hingpit nakalabang sa iyang ebidensiya 
nga pagsulay sa kaayohan sa kaso sa Prosekusyon.  Ang 
gamhanang tigpasangil wala nay laing masulti.  Si Satanas 
mipakatag na sa iyang tibuuk arsenal didto ni Job, nag-awhag 
kaniya sa pagbiya sa tanang kompiyansa ug makigbatok sa 
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Ginoo.  Ang testimonyo ni Job, hinoon, sa kaulahian nakasilbi 
sa pagpahilum ni Satanas, pagsupak sa iyang butangbutang, 
ug pagdaog sa usa ka kadaugan para sa Prosekusyon.

Ang anghelanong mga binuhat, pulos pinili ug nalaglag, 
tanan nagtan-aw samtang si Job milampos ug mihimaya sa 
Dios ngadto sa kinatas-an.  Si Job mipabiling matinumanon 
ngadto sa Dios bisan pa ubus sa maong kalisud tungud kay 
siya nakasabut sa perpektong karakter sa Dios ug misalig sa 
Iyang grasya nga pagsangkap.  Diha niini ang mga anghel 
nakakita sa pruyba nga ang kabubut-on sa tinuud maoy 
gawasnon sa pagdawat o pagsalikway sa pagbuut sa Dios.  
Diha niini sila misaksi sa pagkahingpit sa integridad sa Dios 
ug sa Iyang gugma.  

Ang Dios wala nakalimot sa kalampusan ni Job diha sa 
paglabang sa ebidensiya nga pagsulay.  Siya mipadayon sa 
pagpanalangin ni Job sa mabuhong labaw sa iyang orihinal 
nga kahimtang sa kauswagan, hasta gani sa pagsangkap 
sa usa ka bag-ong pamilya (Job 42:10-16).  Ang grasya ug 
gugma sa Dios sa kinatas-an maoy napakita ngadto sa usa 
ka tawo kinsa midumili sa paggamit og kalibutanong mga 
kasulbaran ngadto sa mga kalisud sa kinabuhi.

Ang Dios mipadayon sa pagpaila sa Karaang Testamento 
nga mga magtotoo isip ebidensiya para sa Prosekusyon.  
Ang makitang mga bayani sama ni Abraham, Moses, David, 
Daniel, ug Esther sa waylunga mipili sa plano sa Dios labaw sa 
kalibutanong sistema ni Satanas ug mimugna sa positibong 
impak ngadto sa ilang henerasyon ug kasaysayan.  Sa maong 
pagpili, ang ilang mga kinabuhi maoy mga deklarasyon sa 
manggiloy-ong grasya, gugma, ug waysayup nga hustisya 
sa Dios.  Ang divine nga pagdayeg para sa ilang pagtoo sa 
kahangturan maoy narekord diha sa Mga Hebreohanon 11.
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Kapitulo Singko
______________________

KADAUGAN DIHA SA AWAY

TUNGUD KAY ANG APELASYON NI SATANAS MASULBAD diha 
sa tawhanong kasaysayan, kini kinahanglan usab moda-
gan nga buyon sa tawhanong kasaysayan.  Ang progreso 
sa apelasyon nagatukma ngadto sa bibliyanhong mga gidu-
gayon sa kasaysayan nga gitawag og mga dispensasyon.  
Kining unum ka divine nga mga administrasyon mahimong 
mahugpong ngadto sa tulo ka kategoriya sa duha ka dispen-
sasyon matag-usa.  Ang matag bahin sa divine nga kasay-
sayan nagaaninag sa usa ka pag-abante diha sa pagbutyag 
sa plano sa Dios para sa katawhan ug nagakinahanglan sa 
bag-ong istratehiya ni Satanas.

THEOCENTRIC ESCHATOLOGICALCHRISTOCENTRIC
Kapanahonan
sa mga Hentil

Pagkalaglag
sa Tawo

Pagbuhat
ni Adan

Moses ug
ang Exodus

Pagkatawo ni
Kristo

Adlaw sa
Pentekostes

Ikaduhang Pag-abut
ni Kristo

Pagsakgaw
sa Simbahan

Katapusang
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sa Isarael

Kapanahonan
sa Simbahan

Kalisdanan
7 ka mga tuig

Milenyo
1,000 ka mga 

tuig

Hypostatic nga
Paghiusa

ANG MGA DISPENSASYON SA TAWHANONG KASAYSAYAN



 Ang theocentric nga mga dispensasyon mao ang 
Kapanahonan sa mga Hentil ug ang Kapanahonan sa Israel,28 
pulos nahitabo sa “nangaging panahon” sa wala pa ang Dios 
“misulti kanato diha sa Iyang Anak” (Mga Hebreohanon 1:1-
2).  Ang christocentric nga mga dispensasyon magsugod 
uban sa unang pag-abut ni Kristo, gitawag og Dispensasyon 
sa Hypostatic nga Paghiusa, ug magpadayon uban sa 
Kapanahonan sa Simbahan, nga mao ang pagkakaron nga 
dispensasyon.  Sa katapusan, ang eschatological nga mga 
dispensasyon, gipropesiya ug gisaad para sa katapusan sa 
kasaysayan, mao ang Kalisdanan ug Milenyo.29 

MGA ATAKI DIHA SA GENETIC 
NGA LINYA NI JESU-KRISTO

Human sa orihinal nga sala ni Adan ug sa babaye, 
ang Dios miabut didto sa Hardin sa Eden ug misaad sa 
waykatapusang kaluwasan.  Si Satanas anaa sa dihang ang 
Dios misibya niining madramahong plano sa pagpildi kaniya.

“Ug tali sa imong liso [waypagtoo nga katawhan] 
ug sa iyang liso [ang natawo-sa-birhen nga 
Mesiyas]; 

Siya [Jesu-Kristo] magpangus kanimo diha sa 
ulo [katapusang kalaglagan ni Satanas].  
(Genesis 3:15b)               

28. Ang Kapanahonan sa mga Hentil nagalungtad sa gidugayon sa panahon gikan ni 
Adan hangtod ni Moses sa dihang ang mga Hudiyo maoy ubus sa pagkaulipon sa Egypt.  
Atol sa Kapananhonan sa mga Hentil, ang Dios mitukod sa Hudiyong kaliwat pinaagi ni 
Abraham ug migamit sa Hudiyong mga patriyarka isip mga pangulo sa katawhan.  Diha 
sa Kapanahonan sa Israel, o Hudiyo nga Kapanahonan, ang Dios mitukod sa Hudiyong 
nasod, Israel.  Kini nga panahon misugod sa dihang ang Dios midala sa naulipong mga 
Hudiyo pagawas sa Egypt didto sa Exodo (1441 B.C.) ug natapos sa pagkatawo ni Kristo 
(4 B.C.).  Tan-awa sa Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 34-56. 
29. Eschatology mao ang pagtoon sa katapusang dadangatan sa tawhanong kaliwat.

 Kadaugan diha sa Away 85



Bisan pa og ang madetalyehong inpormasyon mahitungud 
sa persona ug buhat sa Manluluwas mapadayag sa 
mauswagon, si Satanas diha dayon nakasabut sa kailhanan 
ug pagkahinungdanon sa liso sa babaye.  Ang yawa nasayod 
kaayo sa divine nga plano diin ang iyang daotang mga buhat 
sa kaulahian maguba (1 Juan 3:8b).  Siya nahibalo sa pag-
abut sa Manluluwas, ang labing-dako nga pagpakita sa 
gugma ug hustisya sa Dios, ang makahusay sa anghelanong 
away diha pabor sa Dios.

Sa pagpugong sa plano sa kaluwasan gikan sa pagbutyag, 
si Satanas midesinyo og usa ka kontra-istratehiya.  Sa 
katibuk-an sa nahibilin sa Kapanahonan sa mga Hentil ug sa 
Kapanahonan sa Israel, ang iyang mga taktika magkalainlain 
apan ang iyang istratehiya magsentro diha sa pagpakgang 
sa pag-abot sa Mesiyas.

Ang kampanya ni Satanas misugod pinaagi sa pagdasig 
sa unang narekord nga pagbuno diha sa tawhanong 
kasaysayan (Genesis 4:8; cf. 1 Juan 3:12).  Si Satanas sa 
hingpit nakasabut nga ang umaabot nga pagkatawo ni Kristo 
makaanhi pinaagi sa nahimugso-pag-usab nga kaanakan ni 
Adan ug Eba.  Diha sa usa ka paningkamot sa pagpapha 
sa genetic nga linya ni Kristo, ang kaaway mihimo sa 
iyang unang paghapak diha sa unang mga anak-lalaki sa 
magtiayon.  Si Satanas mihaylo ni Cain, usa ka dimagtotoo, 
sa pagbuno ni Abel, usa ka magtotoo, aron sa pagputol sa 
linya sa Manluluwas.

Ang Dios sa personal mipahamtang sa silot ni Cain: Si 
Cain gidid-an gikan sa pagpanguma, ang bokasyon nga 
siya nahigugma, ug gisilotan nga mahimong “usa ka latagaw 
ug usa ka libudsuroy sa kalibutan” (Genesis 4:11-12).  Labi 
pang kaimportante, ang Dios mitukod-pag-usab sa linya 
sa Manluluwas diha sa pagkatawo ni Seth (Genesis 4:25).  
Gihapon, si Satanas wala nasanta.  Siya mipika pag-usab, 
nagsugod sa usa sa iyang labing mapangahason nga mga 
plano.
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Ang anghelanong pagpanulud diha sa tawhanong kali-
wat narekord diha sa Genesis 6.30 Diha sa usa ka pagsulay 
sa paghugaw ug pagguba sa tanang tinuud nga pagkatawo, 
“ang mga anak-lalaki sa Dios,” o nalaglag nga mga anghel, 
misulong sa Kalibutan ug nakig-ipon uban “sa mga anak-
babaye sa katawhan.” Ang malimbungong tumong mao ang 
pagdunut sa tawhanong genetics ug pinaagi niana masanta 
ang birhen nga pagkatawo sa Manluluwas, kinsa kinahanglan 
mahimo nga tinuud ug lunsay nga pagkatawo.  Ang paghiusa 
sa nalaglag nga mga anghel ug tawhanong kababayen-an 
mimugna og usa ka labawng-kaliwatan, ang “Nephilim,” sa 
literal “ang mga nalaglag” diha sa Hebreyo (Genesis 6:2, 
4).  Kon gipasagdan sa pagpadayon sa pagpaliwat, ang 
nalaglag nga mga anghel makapahimo unta sa tawhanong 
kaliwat ngadto sa usa ka kasagolan sa tawo ug anghel, usa 
ka pagdunut nga makahimo untang imposible sa pagkatawo 
ni Kristo isip tinuud nga pagkatawo.

Ug ang Dios mitan-aw sa kalibutan, ug ania, kini 
dunut; kay ang tanang unud nakadunut sa ilang 
paagi sa kalibutan.  Unya ang Dios miingon 
ngadto ni Noah, “Ang katapusan sa tanang unud 
miabut sa atubangan Kanako; kay ang kalibutan 
napuno sa kapintas tungud kanila [Nephilim]; ug 
ania, Ako hapit na nga moguba kanila uban sa 
kalibutan.” (Genesis 6:12-13)

Sunud sa mga buhat sa sabotahe batok sa Iyang plano, 
ang Dios sa permanente mitangtang sa pakighilawas nga 
abilidad sa tanang mga anghel.  Siya mibilanggo sa naglapas 
nga nalaglag nga mga anghel sa Tartarus (2 Pedro 2:4; Jude 
6) sa paghulat sa ilang katapusang pagbalhin ngadto sa 

30. Thieme, Madaugong Proklamasyon (2017), 9-27.
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linaw sa kalayo diha sa konklusyon sa away (Mateo 25:41).31 
Sa kalibutan, ang hustisya sa Dios miguba sa nabulingan 
nga Nephilim ug midala sa paghukum diha sa “tanang unud” 
pinaagi sa usa ka tibuuk-kalibutan nga lunup (Genesis 6:13).  
Apan, adunay usa ka eksepsiyon.  Ang Dios mipatunhay sa 
lunsay nga tawhanong kaliwat pinaagi ni Noah ug sa iyang 
pamilya.

Si Noah nakakita og pabor diha sa mga mata 
sa GINOO…. Si Noah usa ka matarong nga 
tawo, waysayup diha sa iyang panahon; si Noah 
milakaw uban sa Dios.  (Genesis 6:8b, 9b)

 
“Pabor” nagakahulugan nga si Noah mitoo diha sa gisaad 

nga Manluluwas.  “Matarong nga tawo,” “waysayup diha sa 
iyang panahon,” ug “milakaw uban sa Dios” tanan magtumbok 
nga siya usa ka hamtong nga magtotoo kinsa nakakaplag ug 
misalig diha sa grasya sa Dios ngadto sa kinatas-an.  Atol sa 
pagkastigo sa Nephilim, si Noah ug iyang pamilya mao ang 
mga tawo lamang sa Kalibutan sa paghimo sa ingon.  Ang 
Kapanahonan sa mga Hentil mipadayon uban sa mga anak-
lalaki ni Noah: Shem, Ham, ug Japheth.  Tulo ka grupo sa 
mga Hentil ang miliwat gikan kanila (Genesis 10:1-32).  Ang 
Mesiyas makaabut pinaagi sa linya ni Shem (2 Samuel 7:8, 
12; cf. Juan 4:22; Mga Taga-Roma 9:5).

Ang populasyon misaka ug sa katapusan mipuyo diha sa 
matambok nga kapatagan sa Tigris-Euphrates nga walog.  
Dinhi niini nga rehiyon nga si Satanas mipalihok sa usa ka 
malimbungon nga laraw diin ang tawo magguba sa iyang-
kaugalingon pinaagi sa iyang kaugalingon nga dikapugngang 
pagkaarogante (Genesis 11:1-4).  Sa unsa ang Ginoo sa 

31. Tartarus, ang ikatulong kompartamento sa Hades, mao ang pangsamtang nga 
prisohan para sa Nephilim hangtod nga ang Dios nagatambog kanila ngadto sa linaw 
sa kalayo.  Ibid., 21.
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ulahi maghingalan isip “Babel,” kining usa-ka-pinulongan 
nga populasyon magsugod-og-buhat sa pagtukod og usa ka 
mapasundayagong sentro sa kalibutanong kausahan.32 Ang 
tawo, pinaagi sa iyang kaugalingong abilidad ug sinabutan 
nga paningkamot, mipamasin sa pagtukod og usa ka “torre 
kansang ibabaw moabut ngadto sa langit” (Genesis 11:4).

Ang grasya sa Dios ug ang Manluluwas maoy nasalikway 
niining ‘monumento sa tawo.’ Si Satanas ug ang iyang 
nalaglag nga mga anghel miabiba, nasayod kaayo nga 
kining inawat nga utopia sa sekular nga ‘usa-ka-kalibutan’ 
makasilbi lamang sa pagpapas sa kagawasan, kabubut-
on, ug sa tanang mga pagsumpo sa kinaiyang makasasala.  
Ang tawo nag-aninag sa kalibutanong sistema ni Satanas 
niini nga buluhaton.  Siya nagsulay sa pagkab-ot sa Dios 
pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga buhat, eksklusibo sa 
grasya sa Dios.  Sa dihang ang tawhanong mga kalampusan 
maglubog sa katinuuran sa kinahanglan sa tawo para sa 
Dios, ang resulta sa kanunay maoy daotan.  Didto sa Babel, 
ang resulta mahimo nga anarkiya lamang ug ang katapusang 
kagun-uban sa tawhanong kaliwat.

Ang Dios mipakgang ug mipugong sa kapasidad sa tawo 
para sa kaugalingong-kagun-uban.  Ang divine nga paghu-
kum mipalibog sa pinulongan sa katawhan.  Ang pagtukod 
sa torre nahunong, tungud kay ang abilidad sa pagpahayag 
sa usag usa gitangtang (Genesis 11:5-9).  Ang paghukum 
sa Dios diha niining usa-ka-kalibutan nga gobyerno maoy 
usa ka tin-aw nga pasidaan batok sa bisan unsang porma sa 
internasyonal nga pamunoan ug sa usa ka nagbagting nga 
dason para sa konsepto sa nasudnong linalang.  Diha sa 

32. Diha sa Karaang Testamento, ang Babylon maoy unang gitawag og “Babel,” 
migumikan sa Hebreyong tinubdan (balal), nagkahulugan og “sa paggubot” o “sa 
paglibog.” Didto sa Babel nga ang Dios milibog sa pinulongan sa katawhan.  Pulos ang 
bibliyanhong siyudad ug ang torre sa Babel, gihisgotan diha sa Genesis 11:1-9, maoy 
gitukod diha sa yuta sa Shinar, labi pa sa kasagaran nailhan isip habagatang Babylonia.  
Tan-awa sa Thieme, Daniel Chapters One through Six (1996), 151-53. 
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usa ka kalibutan nga gidominar pinaagi sa kinaiyang maka-
sasala, ang gahum nga gitugyan diha sa usa ka gihiusang 
internasyonal nga kahugpungan lahi kay sa Dios sa kanunay 
magkaut-ut ngadto sa sinul-ubag-puthaw nga diktadorang 
kagahum.  Sa pagpanalipod sa tawhanong kaliwat gikan sa 
kaugalingong-pagkagun-ub sa usa-ka-kalibutan nga istado, 
ang Dios mipatibulaag sa katawhan, “matag usa sumala 
sa iyang pinulongan, sumala sa ilang mga pamilya, ngadto 
sa ilang kanasuran” (Genesis 10:5).  Kini nga mga utlanan 
makapugong sa kutay sa tawhanong pagkaarogante ug ka-
daotan, nagpasiguro sa pagsanay sa tawhanong kaliwat ug 
sa linya sa Mesiyas.

Ang sunud nga lihok ni Satanas mao ang pagpunting diha 
sa usa ka tawo—Abraham, ang amahan sa usa ka bag-o, 
Hudiyong kaliwat.  Pinaagi sa linya ni Abraham, ang Dios 
misaad sa usa ka Manluluwas (Genesis 12:3b).  Si Satanas 
nakadungog sa saad sa Dios ngadto ni Abraham ug diha 
dayon mitarget sa pamilya ni Abraham.  Ang mga pag-ataki 
misugod sa dihang si Sarah ang asawa ni Abraham gidala 
ngadto sa harem sa Pharoah (Genesis 12:14-15).  Tungud 
kay ang saad sa Dios maoy para ni Sarah nga mahimong 
inahan sa Iyang piniling kaliwat—dili ang usa ka kerida 
diha sa harem sa usa ka pagano nga hari—ang labawng-
kamandoan nga pagbuut sa Dios mipakgang.  Siya mipika 
sa Pharaoh ug sa iyang panimalay uban sa “hilabihang sakit-
nagdagsang,” nag-aghat sa pagbuhi ni Sarah balik ngadto ni 
Abraham (Genesis 12:17-20).

Laing pag-ataki ang milambigit sa manununod ni Abra-
ham.  Ang Dios misaad ni Abraham og usa ka anak-lalaki 
gikan sa iyang kaugalingong lawas (Genesis 15:4), apan ang 
iyang asawa nga si Sarah maoy dimakapanganak.  Diha sa 
usa ka pagsulay sa pagtabang sa plano sa Dios, si Sarah 
mitanyag sa iyang Taga-Egypt nga babayeng-sulugoon nga 
si Hagar, sa tataw usa ka matahum kaayo nga babaye, “ug 
gihatag niya ngadto sa iyang bana nga si Abraham” (Genesis 
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16:3).  Nagtuman sa naandang buhat sa paglimbong ni 
Satanas, si Abraham mikombinser sa iyang-kaugalingon nga 
si Hagar mao ang katumanan sa plano sa Dios; sa ingon 
usa ka anak-lalaki, Ishmael, maoy natawo ngadto kanila.  
Sa dihang si Abraham miampo nga si Ishmael mamahimo 
nga iyang manununod, ang Dios dihadiha midumili sa iyang 
hangyo, nag-ingon, “Dili, apan si Sarah ang imong asawa 
magsabak kanimo og usa ka anak-lalaki, ug ikaw motawag 
sa iyang ngalan og Isaac; ug Ako mopahimutang sa Akong 
kasabutan uban kaniya” (Genesis 17:19-21).  Sa dili dugay 
human niadto, si Isaac natawo.  Ang Dios mipatunhay sa linya 
ni Abraham sa pagpadayon sa plano sa Dios sa kaluwasan 
diha sa tawhanong kasaysayan kuyog sa istratehiyanhong 
kapildihan ni Satanas. 

Upat ka siglo ang milabay, ug ang mga panglipot ni 
Satanas sa pagguba sa karon nga masanayong liso ni 
Abraham mikusog lamang.  Samtang ang “mga anak sa Israel 
midaghan og dako ug nahimong gamhanan kaayo,” ang 
Pharaoh sa Egypt gilamon uban sa kahadlok sa pagbudhi 
sa Hudiyo ug miulipon sa ilang tibuuk populasyon (Exodo 
1:7-10).  Ang iyang sumusunod mipalapad niining kontra-
Semitic nga tinagong-laraw pinaagi sa pagsugo sa pagbuno 
sa tanang Hebreyong-natawo nga lalaking mga puya diha sa 
iyang gingharian (Exodo 1:15-16).

Ang tubag sa Dios niining bag-o nga laraw ni Satanas 
mao ang pagpatunhay sa usa ka puya kinsa mahimo nga 
tawo sa Dios sa pagpalingkawas sa mga Hudiyo.  Si Moses 
giluwas ug giatiman pinaagi sa manggiloy-ong anak-babaye 
sa Pharoah mismo (Exodo 2:5-10).  Ang Dios migamit niining 
Taga-Egypt nga prinsesa sa paglikay ni Moses para sa iyang 
kritikal nga misyon sa pagpatunhay sa kasabutang mga saad 
sa Dios ug sa Mesiyas nga linya pinaagi sa mga Hudiyo.33

33. Ang Dios mitukod og upat ka dikondisyonal nga mga kasabutan, usa ka malungtaron 
nga tratado uban ni Abraham, ang amahan sa Hudiyong kaliwat, ug sa iyang natawo-
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Otsenta ka katuigan ayha pa si Moses midala sa usa ka 
nasod pagawas sa pagkaulipon sa Egypt, padulong sa yuta 
nga ang Dios misaad ni Abraham.  Kining kinadaghanan 
nga pagpanghawa mimarka sa sinugdanan sa sunud nga 
dispensasyon, ang Kapanahonan sa Israel.  Ang misyon 
ni Moses, bisan pa, dili mahimong gawasnon gikan sa 
wayhunong nga kabingkilan ni Satanas ngadto sa mga 
Hudiyo.  Samtang ang Exodo nga henerasyon mihimo sa 
iyang paggawas sa Egypt, ang naghari nga Pharaoh misugod-
og-buhat sa pagpuo sa mga Hudiyo didto sa Red Sea.  Sa 
makausa pa, ang matigbabawon nga plano ug katuyoan sa 
Dios mipakyas sa adyenda ni Satanas ug sa iyang Taga-
Egypt nga mga peyon.  Nagpakita sa Iyang gugma ug grasya, 
ang Dios mibahin sa mga tubig sa pagtugot sa Iyang piniling 
katawhan sa malampusong kalingkawasan.  Siya sa sunud 
niana milumus sa tibuuk kasundalohan sa Pharaoh (Exodo 
14:27-28; Deuteronomio 11:4).

Ang manggiloy-ong pagbuut sa Amahan mipatigbabaw, 
samtang ang liso ni Abraham sa hingpit gipanalipdan pinaagi 
sa linya ni David, ang hari.  Ang Davidic nga Kasabutan misaad 
ni David og usa ka manununod kinsa mahimong Mesiyas, 
usa ka Anak kinsa maghari sa kahangturan (2 Samuel 7:8-
16; Mga Salmo 89:20-37); mao nga, si Satanas sa natural 
mipahimutang sa iyang mga panan-aw diha sa pagguba sa 
harianong linya sa Israel.  Siya mibuhat sa daghang mga 
ataki pinaagi sa daotang mga hari ug sa ilang mga komboya.  

Atol sa ikawalong siglo B.C., ang maninimbag-diyosdiyos 
nga anak-babaye ni Haring Ahab nga si Athaliah naminyo 

pag-usab nga mga liwat, ug Siya migarantiya sa ilang katumanan (Genesis 17:7).  Ang 
tratado nagasaad sa mga Hudiyo sa usa ka kaugmaon, usa ka katuyoan, ug usa ka 
titulo sa sulat-kasabutan ngadto sa usa ka yuta sa ilang kaugalingon.  Ang upat ka 
dikondisyonal nga mga kasabutan ngadto sa Israel mao ang Abrahamic nga Kasabutan 
(Genesis 12:1-3), ang Palestinian nga Kasabutan (Genesis 15:18), ang Davidic nga 
Kasabutan (2 Samuel 7:8-16), ug ang Bag-ong Kasabutan ngadto sa Israel (Jeremiah 
31:31-34).  Tan-awa sa Thieme, Anti-Semitism, 13-15; 123-25. 
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ngadto sa trono sa Judah ug mipadunut sa duha ka henera-
syon sa panimalay ni David uban sa kamatayon ug paglim-
bong.  Ang Ginoo, bisan pa, “dili mauyunon sa pagguba sa 
panimalay ni David” (2 Cronicas 21:7); Siya dila makalapas 
sa Iyang kaugalingong Pulong.  Bisan pa diha sa kinatas-ang 
punto sa daotang pagpanulud, sa dihang si Athaliah mila-
raw sa pagpatay sa tanan nga nahibiling mga kaliwat ni 
David, ang misyon ni Satanas namatud-an nga way-abut.  
Ang Ginoo migamit sa usa ka wahiilhi-kaayo nga babaye, 
Jehoshabeath, sa pagtago ug pagpanalipod sa usa ka kali-
wat, pinaagi niana nagpatunhay sa linya ni Kristo (2 Cronicas 
22:11).  Ang daotang Athaliah sa katapusan maoy gipatay, 
usa ka hitabo nga sa katapusan mihunong sa usa pa ka hul-
ga ngadto sa panimalay ni David (2 Cronicas 23:14-15).

Kapin kun kulang usa ka siglo ug tunga ayha pa, uban 
sa iyang mga panan-aw sa gihapon gipunting diha sa liso 
ni David, si Satanas mitarget sa hari niadtong panahona sa 
Judah, si Hezekiah.  Siya mao ang katapusan sa linya ug 
walay manununod sa pagpanag-iya sa trono.  Si Hezekiah 
mibaliwala sa pagtudlo ni Isaiah sa Pulong sa Dios ngadto sa 
punto sa hapit nagguba sa iyang-kaugalingon ug nagtahan sa 
Judah ngadto sa Assyria.  Sa dihang ang divine nga disiplina 
mihapak ni Hezekiah uban sa usa ka mortal nga balatian, siya 
miila sa iyang pagkadili makahimo ug mirebound (Isaiah 38:2-
3).34 Ang Ginoo midungog sa iyang pag-ampo ug midugang 
og napulog-lima ka katuigan sa iyang kinabuhi aron nga siya 
makamugna sa usa ka manununod ug makapadayon sa 
linya ni David.  Apan ang hulga ni Satanas ngadto sa paghari 
ni Hezekiah wala matapos.

34. Rebound mao ang grasyang pagsangkap diin ang karnal nga magtotoo nagabawi 
sa pagpuno sa Balaang Espiritu, ang tinubdan sa gahum sa espirituhanong kinabuhi, 
pinaagi sa paghingalan sa mga sala sa pribado ngadto sa Dios nga Amahan (1 Juan 
1:9).  Kini mao ang paagi sa pagpabalik sa fellowship sa magtotoo uban sa Dios sa 
pagbawi sa espirituhanong kinabuhi.  Tan-awa sa Thieme, Rebound ug Padayon sa 
Pag-abante! (2017). 
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Ang Imperyo sa Assyria mao ang sunud nga hinagiban 
nga napili ni Satanas.  Ang Jerusalem gialirongan sa 
daghan-kaayong kasundalohan sa Assyria.  Uban niadtong 
kasundalohan miabut ang Rabshakeh, ang mahanas nga 
propagandista sa hari sa Assyria kinsa magbutang og 
pagduda sa pagtoo sa Judah diha sa Dios ug diha sa liderato 
ni Hezekiah (2 Cronicas 32:10-11; Isaiah 36:14-15).  Si 
Hezekiah “miampo bahin niini ug misinggit ngadto sa langit” 
para sa tabang (2 Cronicas 32:20).  Ang Ginoong Jesu-Kristo 
Mismo isip “ang anghel sa GINOO migula, ug mihapak sa 
185,000 diha sa kampo sa mga Assyria” (Isaiah 37:36).  Si 
Judah napalingkawas gikan sa kagun-uban, ug ang linya ni 
David napatunhay pinaagi ni Hezekiah.

Naaghat sa kanunay-anaa nga multo sa linaw sa kalayo, 
si Satanas misugod sa laing madauton nga pagsulay ngadto 
sa tibuuk Hudiyong kaliwat.  Atol sa setenta ka tuig sa Hudi-
yong kaulipnan—ang una ubus sa mga Chaldean, unya sa 
mga Persian—siya migamit sa Unang Ministro sa Persia, si 
Haman, sa paglaraw og usa ka kalaglagan diha sa Imperyo 
sa Persia (Esther 3:6-9).  Apan ang Dios sa kanunay matinu-
manon, bisan pa sa dihang nagdisiplina sa Iyang katawhan.  
Siya miladlad pag-usab sa kakawang sa desperadong mga 
paningkamot ni Satanas.  Pinaagi sa kaisog ni Esther, ang 
Hudiyong asawa sa hari, ug sa iyang ig-agaw nga si Morde-
cai, ang Dios mipadayag sa plano ni Haman, mipalingkawas 
sa Iyang piniling katawhan, ug mimatuud sa wamabugtong 
kagikan sa Mesiyas gikan ni Abraham (Esther 7:3-6; 8:3-
8).  Si Satanas gipabilin sa pagsaksi sa bali nga hustisya 
sa pagtuhog ni Haman diha sa mismong usok-sunogan nga 
tinuyo para sa iyang Hudiyong mga biktima (Esther 7:9-10).

Si Satanas mipasiugda ug mimanipula sa laing mga 
kampanya batok sa kaliwatan sa gisaad nga Mesiyas sa 
pagpugong Kaniya gikan sa pag-abut diha sa perpektong 
katumanan sa kasabutan sa Dios.  Ang yawa sa kadugayan 
midangup sa pagtarget sa relasyon tali ni Mary, ang inahan 
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sa pagkatawo ni Kristo, ug Joseph, Iyang balaorong amahan.
Ang kaminyoon ni Mary ngadto ni Joseph mao ang 

katapusang sumpay sa pagtuman sa posisyon ni Kristo isip 
pulos ang dugo ug balaorong manununod ngadto sa trono ni 
David (Mateo 1:1-16; Lukas 3:23-38).  Sa panahon sa pag-
anunsiyo sa anghel ngadto ni Mary nga siya magsabak sa 
Anak sa Dios, siya ug si Joseph maoy “kaslonon,” usa ka pag-
areglo nga katumbas sa usa ka balaorong kaminyoon (Mateo 
1:18b; Lukas 1:26-35).  Apan, sa dihang si Joseph nasayod 
nga ang iyang asawa nagsabak, ang kaminyoon wala pa 
nahingpit.  Si Joseph usa ka tawo sa dakong kaligdong, “usa 
ka matarong nga tawo” kinsa nahigugma ni Mary, busa siya 
mihimo sa desisyon sa pagdiborsiyo kaniya sa sekreto, “dili 
buut sa pagpakaulaw kaniya” (Mateo 1:19).  Kon wala si 
Joseph isip Iyang balaorong amahan, ang pagkatawo ni Kristo 
dili unta mahimong subay sa balaod isip ang gipropesiya nga 
Mesiyas, ang Anak ni David.  Ang Dios misulbad sa dilema 
ni Joseph sa Iyang Pulong, pila ka higayon nagsumpo sa 
mga taktika ni Satanas: usa ka “anghel sa Ginoo” mipakita 
ngadto ni Joseph ug misugo kaniya sa pagdawat ni Mary isip 
iyang asawa, “kay kana nga gipanamkon diha kaniya maoy 
sa Balaang Espiritu…. Ikaw magtawag sa Iyang ngalan og 
Jesus, kay Siya moluwas sa Iyang katawhan gikan sa ilang 
mga sala” (Mateo 1:20-21).

Diha sa kahingpitan sa panahon ang Hari natawo.  Ang 
Manluluwas misulud sa kalibutan diha sa perpektong katu-
manan sa plano sa Dios.  Ang birhen-natawo nga kaliwat ni 
Abraham sa hingpit maoy kalipikado isip ang balaoron, mo-
ral, sa hukmanan, ug propetikanhong manununod ngadto 
sa trono ni David.  Ang tanang istratehiya ni Satanas sa 
pagbabag sa unang pag-abut ni Kristo sa hingpit napakyas.

Si Satanas nan napugus sa pag-bag-o sa iyang istratehiya 
ug mipunting diha sa pagtangtang o pagsumpo sa Ginoong 
Jesus sa dili pa Siya makaabut ngadto sa krus (Mateo 2:1-
18; Lukas 4:16-29; Juan 8:59).  Apan, walay tawo ni anghel 
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ang makapakyas sa plano sa Dios.  Walay gahum o linalang 
ang makasakmit sa kinabuhi ni Ginoong Jesus hangtod ang 
Iyang oras miabut (Juan 7:30; 10:17-18).  Si Kristo moadto 
sa krus sa katakdaan.  Porsigido hangtod sa katapusan ug 
uban ang “kasadya nga gipahimutang atubangan Kaniya” 
(Mga Hebreohanon 12:2), Siya makatuman sa buhat sa 
kaluwasan, makapakita sa Iyang pagkamasinugtanon 
ngadto sa Amahan ug gugma para sa tanang katawhan, ug 
makapahimong waygahum sa tanang daotan nga mga buhat 
sa yawa.

HAGIT NI SATANAS NAGATAGBO SA 
DIVINE NGA GAHUM

Ang sunud nga dugang sa plano sa Dios mao ang Kapa-
nahonan sa Hypostatic nga Paghiusa, usa ka waykaparehas 
nga panahon sa kasaysayan nga ang Ikaduhang Persona 
sa Trinidad nahimong tawo: “Kay anaa Kaniya ang tanang 
kahingpitan sa Pagkadios nagapuyo diha sa lawasnong 
porma” (Mga Taga-Colosas 2:9).  Ang Anak sa Dios, isip 
dimokunhod nga pagkadios, miangkon sa Iyang-kaugalingon 
sa tinuud nga pagkatawo aron sa pagtuman sa katubsanan 
nga kasulbaran sa Amahan para sa nalaglag nga katawhan 
(Juan 1:1-3; Mga Taga-Roma 1:3-5; 1 Timoteo 3:16).  Bisan 
pa og si Jesu-Kristo “mipuyo diha sa esensiya sa Dios, 
Siya wala mihunahuna sa pagkapareho sa Dios nga usa 
ka ganansiya, usa ka butang nga mahimong magunitan 
ug mabatonan, apan mipadaplin sa Iyang pribilihiyo [sa 
paglihok ubus sa Iyang pagkadios]” (Mga Taga-Filipos 2:6-
7a, gikorihian nga paghubad).  Si Kristo sa kinabubut-on 
mipugong sa makaugalingnanong paggamit sa Iyang divine 
nga mga hiyas, nag-angkon sa porma sa usa ka ulipon, 

96 ANG ANGHELANONG AWAY 



“gihimo diha sa pagkasama sa katawhan” (Mga Taga-Filipos 
2:6-7).35 

Si Jesus wala migamit sa Iyang divine nga omnipotence 
gawas sa pagbuut sa Amahan.  Hinoon, ang Dios nga 
Amahan midesinyo og usa ka wasukad-buhata nga sistema 
sa gahum sa paglahutay sa pagkatawo ni Kristo samtang 
anaa sa kalibutan.  Diha niining divine nga sistema sa gahum, 
Siya mipunting diha sa doktrina nga anaa sa Iyang kalag ug 
miagad lamang diha sa omnipotence sa Balaang Espiritu, 
kinsa mipagahum ug migiya Kaniya diha taliwala sa kalibutan 
sa yawa (Mateo 4:1; Lukas 4:1; Juan 3:34).  Si Jesu-Kristo 
makatuman sa Iyang misyon sa Kalibutan isip tinuud apan 
waysala nga pagkatawo, nagbukas sa usa ka waykaparehas 
nga espirituhanong kinabuhi nga Siya miimbento, misulay, 
mipamatuud, ug mipasa ngari kanato isip atong panulundon.  
Siya mipuyo sa hingpit-nga-sumbanan sa espirituhanong 
kinabuhi nga mipahimutang sa paninugdan para sa atong 
magamit nga espirituhanong kinabuhi.  Ang koneksiyon tali 
sa hingpit-nga-sumbanan sa espirituhanong kinabuhi ug sa 
magamit nga espirituhanong kinabuhi maoy gisaysay diha 
sa Mga Taga-Filipos 2:5: “Padayon sa paghunahuna niini 
diha kaninyo nga mao usab anaa ni Kristo Jesus” (gikorihian 
nga paghubad).

Si Jesu-Kristo mao ang liso sa babaye, ang gisaad nga 
kaliwat ni Abraham ug David.  Siya mao ang katinuuran sa 
mananap nga mga sakripisyo sa Israel ug ang katumanan 
sa tanan nga Karaang Testamento nga mga propesiya sa 
Mesiyas.  Didto sa krus Siya magtagbaw sa integridad sa 

35. Sa teyolohiya kini maoy nailhan isip ang doktrina sa kenosis, nga nagakuha sa 
iyang ngalan gikan sa Griyegong punglihok (kenoo), “sa paghikaw sa kaugalingon sa 
usa ka tinuud nga kalihukan, sa pagpaut-ut sa kaugalingon.” Gihubad isip “gibasiyo” 
diha sa Mga Taga-Filipos 2:7, ang kenosis nagapatin-aw giunsa ni Jesu-Kristo, ang 
kinatas-ang Dios sa uniberso, mipaubus nga mahimong usa ka tawo ug mag-antos sa 
pagpakaulaw sa krus (Mga Taga-Filipos 2:6-8).  Tan-awa sa Thieme, Christian Integrity, 
215-19.
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Dios nga Amahan, magpakig-uli sa kabingkilan tali sa tawo 
ug sa Dios, magtubus sa tawo gikan sa merkado sa ulipon sa 
sala, magdala sa kaluwasan sa katawhan, ug magdaog sa 
istratehiyanhong kadaugan sa anghelanong away.  

Anaa bay bisan unsang kahibulong nga si Satanas 
nahadlok niining taknaa sa tawhanong kasaysayan?  Kini 
mao ang makapabaguud sa bukubuko ni Satanas ug sa iyang 
mga anghel.  Ang pag-abut ni Jesu-Kristo midala ngadto sa 
tin-aw nga kahayag sa kakawang sa mga paningkamot ni 
Satanas. 

Maingon usab kini maoy nahasulat, “Ang unang 
TAWO, Adan, NAHIMONG USA KA BUHING KALAG 

[apan sa ulahi nawad-an sa iyang tawhanong 
espiritu].” Ang katapusang Adan [Jesu-Kristo] 
nahimong usa ka naghatag-kinabuhi nga espiritu 
[ang Manluluwas].  (1 Mga Taga-Corinto 15:45)                    

    

ISTRATEHIYANHONG KADAUGAN SA 
DIOS PINAAGI NI KRISTO

Si Satanas nahibalo sa katarungan sa dihang si Kristo 
mipakita sa Kalibutan.  Aron mahimong mananaog, siya 
kinahanglang magpukan sa misyon ni Kristo, kay si Jesus 
mao ang labaw nga saksi sa gugma sa Dios ug ang bugtong 
usa kinsa sa hingpit makapildi kaniya.  Sa ingon si Satanas 
mibutang og usa ka lit-ag sa pagdaot-sa-dungog sa testimonyo 
ni Kristo.  Sa wala pa nagsugod diha sa Iyang publikong 
ministeryo, si Jesus miatubang sa usa ka talagsaong serye 
sa mga tentasyon gikan ni Satanas.  Kon Siya mipahinunut sa 
bisan usa kanila, Siya makalapas sa pagbuut sa Dios.  Kon 
si Kristo nakasala, ang saad sa kaluwasan nga unang gihimo 
sa Genesis 3:15 dili gayud mahimong matuman, kay bugtong 
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ang perpektong Dios-tawo ang makadala sa paghukum para 
sa sala.  Si Satanas makapika sa antimano nga hapak diha 
sa iyang apelasyon ug makaangkon og kadaugan diha sa 
anghelanong away pinaagi sa pagpugong ni Kristo gikan sa 
pagtuman sa Iyang misyon.

Kining tulo ka wasukad-buhata nga mga tentasyon maoy 
giunhan pinaagi sa usa ka panahon sa kinakusgan sa pisiko 
nga pamugus.  Si Jesus, gidala sa Balaang Espiritu, migugol 
og kwarenta ka adlaw sa kamingawan nga walay pagkaon 
(Mateo 4:1-2).  Sa pagkatapos niadto nga panahon, si 
Satanas mipika.  Sa pisiko nga naluya gikan sa kagutum, 
ang pagkatawo ni Jesus miatubang sa maninintal samtang 
armado uban sa labing-dako nga gahum sa uniberso, ang 
gahum sa Dios nga Balaang Espiritu.

Dako pa Siya [ang Balaang Espiritu] kinsa maoy 
anaa kanimo kay sa niya kinsa maoy anaa sa 
kalibutan [Satanas].  (1 Juan 4:4b)      

   
Si Satanas misugod sa iyang ataki pinaagi sa pagtintal sa 

atong gigutum nga Ginoo sa paggamit sa Iyang omnipotence 
sa makaugalingnanon sa plano sa Amahan ug sa paghimo 
sa mga bato ngadto sa tinapay (Mateo 4:3).  Ang batid sa 
tigpakaaron-ingnon miawhag ni Jesus sa paghimo sa usa ka 
milagro para sa katuyoan sa pagtabaw sa Iyang kagutum.  
Samtang ang pagkadios ni Kristo sa masayon makahimo niini 
nga bayanihong-buhat, ang makaugalingnanong paggamit 
sa Iyang pagkadios makakompromiso sa plano sa Amahan.  
Dugang pa, kun si Kristo mibuhat og tinapay sa pagsangkap 
og pagkaon para sa Iyang-kaugalingon, Siya nakasalikway 
unta sa saad sa Amahan sa lohistika nga pagsangkap.  Ang 
pagkahingpit sa waysala nga pagkatawo ni Kristo mahimong 
manulo, kuyog sa krus, kaluwasan, ug pagkabanhaw.  Ang 
pagkagutum ni Kristo mahimong makasapaw sa bisan unsa 
nga laing hunahuna, apan Siya mipabilin sa Iyang mata 

 Kadaugan diha sa Away 99



diha sa misyon ug mibuno sa kamatuuran sa panagway 
ni Satanas.  Ang Iyang mubo nga tubag nagahulagway sa 
hinungdanon-kaayong pagkaimportante sa pagsalig diha sa 
Pulong sa Dios:

“ANG TAWO DILI MABUHI DIHA SA TINAPAY LAMANG 

APAN DIHA SA MATAG PULONG [doktrina sa Bib-
liya] NGA NAGAGULA SA BABA SA DIOS.” (Mateo 
4:4b)   

Bisan og ang inisyal nga tentasyon ni Satanas napakyas 
sa pagdala og kadaugan, siya mipadayon.  Siya midala ni 
Jesus ngadto sa kinaibabwan nga dapit sa Templo,

Ug miingon ngadto Kaniya, “Kon Ikaw ang Anak 
sa Dios ihulog ang Imong-kaugalingon; kay kini 
nahasulat,

‘SIYA MOHATAG SA IYANG MGA ANGHEL OG 

SUGO MAHATUNGUD KANIMO’; 
ug 
‘DIHA sa ilang MGA KAMUT SILA MODALA 

KANIMO SA ITAAS,

TINGALI UNYAG IKAW MOIGO SA IMONG TIIL 

BATOK SA USA KA BATO.’” (Mateo 4:6)

Ang yawa sa mahanas migamit sa mismong teknik nga si 
Jesus migamit sa pagbuntog sa unang tentasyon—siya 
mikutlo sa Kasulatan.  Siya migamit sa Pulong sa Dios 
batok sa Dios-tawo.  Apan, siya mituis sa yugto pinaagi sa 
pagbulag sa bersikulo gikan sa iyang konteksto (Mga Salmo 
91:11-12).  Pinaagi sa paghiwi sa kahulugan sa Kasulatan, 
ang maninintal mihimo sa iyang pagtuis nga tinuud tan-
awon.  Siya misulay sa pagkombinser ni Jesus nga ang wala 
paglukso maoy katumbas sa wala pagsalig diha sa Dios.  
Kining palipat sa kamut nagapadayon karong panahona.
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Si Satanas sa pila ka higayon nagdani ni Jesus sa pagli-
hok sa makaugalingnanon sa awtoridad sa Amahan.  Ang 
paglukso sa 450 piye ngadto sa walog sa ubus mahimo untang 
usa ka binuang nga lihok sa makikaugalingong pagkaaro-
gante sukwahi sa pagbuut sa Amahan.  Si Jesus magkunhod 
unta sa Iyang-kaugalingon ngadto sa katumbas ni Satanas ug 
midason sa pagpangayo sa yawa sa independensiya gikan 
sa divine nga kinalabwang-kamandoan.  Ang Ginoo mitagad 
niini nga kalisud diha sa Iyang tubag, “IKAW DILI MOBUTANG 

SA GINOO IMONG DIOS NGADTO SA PAGSULAY” (Mateo 4:7b).  
Si Jesus mipadayag sa Iyang hingpit nga pagsabut sa unsa 
maoy gihimo ni Satanas—nagsulay sa pagpildi sa misyon sa 
Mesiyas ug sa pagpakgang sa plano sa Dios.

Napukan apan maisog, si Satanas mimaniobra sa ika-
tulong higayon. Ang magmamando niining kalibutana mi-
tanyag ni Kristo sa tanan sa iyang gingharian kon si Kristo 
magyuko ug magsimba kaniya (Mateo 4:8-9).  Kun si Kristo 
midawat pa niini nga tentasyon, Siya mahimong makapa-
taas ni Satanas ngadto sa ‘magbubuhat og hari’ ug midawat 
sa korona ubus sa mga termino ni Satanas.  Si Jesu-Kristo 
mahimong makadawat sa pagbuut ni Satanas labaw sa 
pagbuut sa Dios.  Hinoon, ang Ginoo sa mapahimug-aton 
midumili sa pagsugyot sa kaaway uban sa usa ka mahait 
nga mando, “Pahawa, Satanas!” Uban sa laing pagkutlo sa 
Kasulatan, si Jesus mipahinumdum ni Satanas nga ang mga 
binuhat dili gayud mahimong simbahon, nga ang tanang 
pagkamaunungon sa mga binuhat maoy ngadto sa plano 
sa Dios: “IKAW MOSIMBA SA GINOO IMONG DIOS, UG MOSILBI 

KANIYA LAMANG” (Mateo 4:10; cf. Deuteronomio 6:13).  Ang 
Ginoo mipanghimatuud sa Iyang kalibutanong tinguha.  
Makatulo gipildi, si Satanas miretira.

Ang mga tentasyon ni Satanas mipaila og usa ka tinuud 
nga pagpili para sa pagkatawo ni Kristo, labaw kaayo sa unsa 
ang magtotoo ugaling mosagubang.  Kini nga mga tentasyon 
maoy gidesinyo sa pagdani sa labing-taas nga saksi sa 
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Dios aron modawat sa daotan nga mga tinagong-laraw ni 
Satanas ug sa pagsalig diha sa Iyang kaugalingong gahum 
ug plano, imbis kay sa pagsalig diha sa gahum ug plano 
nga gidason sa Dios nga Amahan.  Ang pagdawat ni Kristo 
mahimo untang pareho ra sa pag-angkon nga ang sistema 
sa gahum nga gisangkap sa Amahan—ang nagpalahutay 
nga ministeryo sa Balaang Espiritu ug ang suludnong mga 
kahinguhaan sa doktrina sa Bibliya—maoy diepektibo ug 
diigo.  Si Kristo mahimong malaglag ngadto sa mao ra nga 
lit-ag ni Adan ug sa babaye didto sa Hardin.  Ang Iyang 
testimonyo mahimo untang maluya; ang krus, mawala.  Si 
Satanas mahimong makaangkon og kamandoan labaw sa 
Dios dinhi sa Kalibutan, usa ka mahukumong kadaugan.

Dako nga pagkapakyas ni Satanas, ang atong Ginoo 
misaway sa mga tanyag sa yawa, mipabilin sa pagkawaysa-
yup sa Iyang pagkatawo, mipabilin diha sa plano sa Amahan, 
ug mipakita sa kaigoan sa pagpagahum sa Balaang Espiritu 
ug doktrina sa Bibliya para sa pagbuntog sa tentasyon.36 
Ang pagsukol ni Jesus gipadasig sa Iyang kahibalo nga ang 
apelasyon ni Satanas mahimong diitugot sumala sa mga 
pasikaran sa Iyang buhat didto sa krus.  Diha niini nga mga 
tentasyon ug sa katibuk-an sa Iyang kinabuhi ug ministeryo, 
si Jesus sa waykausaban migamit sa gahum sa Dios nga 
Balaang Espiritu. Bisan pa taliwala sa mapait-nga-kaagi 
sa paglansang, ang Balaang Espiritu mipalahutay Kaniya.  
Bisan pa sa kinamaayohang mga paningkamot ni Satanas, 
ang iyang kapakyasan dikalikayan.

Sa dihang ang Ginoo misinggit sa madaugong mga pu-
long didto sa krus, “Kini natapos na,” ang likud ni Satanas 
nabuak (Juan 19:30).  Ang lantugi ni Satanas nga ang Dios 
dimakiangayon ug dimahigugmaon diha sa pagsentensiya 
kaniya ngadto sa waykatapusang pagsilot maoy sa makausa 

36. Pagkawaysayup mao ang doktrina sa pagkawaysala ni Jesu-Kristo diha sa 
hypostatic nga paghiusa.  Ibid., 219-21.
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ug para sa tanan namatud-an nga sayup.  Ang mapulihong 
buhat ni Kristo mipanghimatuud nga diha sa pag-atiman sa 
sala, ang divine nga gugma wala gayud gibulag sa pagka-
matarong ug hustisya, ni ang divine nga pagkamatarong 
ug hustisya gibulag sa gugma.  Sa pagkatinuud, aron sa 
pagtagbaw sa pagkamatarong sa Dios nga Amahan, kinsa 
dili makahimo og asosasyon uban sa sala, ang Amahan 
gikinahanglan sa pagbiya sa Iyang kaugalingong Anak.  
Siya kinahanglan sa pagbulag sa Iyang-kaugalingon gikan 
sa pagkatawo ni Kristo atol adtong tulo ka makalilisang 
nga oras sa dihang ang tanang mga sala sa katawhan 
giimpyut ngadto Kaniya ug gihukman. Apan bisan pa taliwala 
niining naghingutas nga mapulihon nga espirituhanong 
kamatayon, ang pagkatawo ni Kristo mipabiling perpekto, 
sa mapaubsanong nagdala sa silot sa sala nga sa angay 
nahisakup ngadto sa tanang katawhan.

Si Satanas nahibalo nga kini mao ang labing-dako nga 
hulagway sa gugma ug hustisya sa Dios nga naglihok sa 
binuligay sa usag-usa sa pagsangkap para sa kaluwasan sa 
katawhan.  Diha sa Iyang dimausab, dimapakyas nga gugma, 
ang Dios nga Amahan mipasidungog sa Iyang saad ngadto 
ni Adan ug sa babaye pinaagi sa pagsakripisyo sa Iyang 
Anak, Jesu-Kristo, ang matahum nga gasa sa grasya sa 
Amahan ngadto sa katawhan.  Ang sunud nga pagkabanhaw 
ni Kristo, gisundan sa Iyang pagsaka ug sesyon, mitak-up sa 
istratehiyanhong kadaugan, nagdala sa atong Ginoo ngadto 
sa kinatas-ang paghimaya ug naggarantiya sa kadaugan 
labaw sa Iyang kaaway.

Si Satanas karon giatubang sa kamatuuran nga ang 
iyang apelason maoy napildi. Ang testimonyo ni Kristo sa 
kahangturan mipakita nga ang Dios sa absoluto maoy maki-
angayon ug mahigugmaon ngadto sa Iyang mga anghel.  
Para sa Iyang mapaubsanong paghural ngadto sa plano sa 
Amahan, si Jesu-Kristo maoy gipahitaas ngadto sa toong 
kamut sa Dios.  Para sa iyang aroganteng independensiya, si 
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Satanas usa ka adlaw matambog ngadto sa waykatapusang 
pagsilot.

Ang kadaugan sa Dios pinaagi ni Kristo maoy bug-os.  
Bisan pa niana, ang anghelanong away magpadayon.  Si 
Satanas dili makadawat og kapildihan.  Ang sunud nga bahin 
sa kasaysayan magbutyag sa usa ka labi pang hilabihan nga 
bahin sa gubat.  Ang mga magtotoo mahimo nga iposisyon 
para sa taktikanhong kadaugan, usa ka kadaugan nga 
makahingpit sa istratehiyanhong kadaugan sa Ginoo diha 
sa anghelanong away.37 Ang tanang magtotoo mahatagan 
og parehong oportunidad sa paggamit sa waykaparehas 
nga divine nga sistema sa gahum nga gibuksan sa atong 
Ginoo atol sa Iyang unang pag-abut ug mahimong mga saksi 
para sa Prosekusyon diha sa apelasyon ni Satanas.  Kining 
sistema sa gahum maoy lain nga bantugang pagpakita sa 
gugma ug grasya sa Dios padulong adtong kinsa magpabilin 
taliwala sa kalibutanong gubat.           

Taktikanhong Kadaugan sa Magtotoo diha sa 
Kapanahonan sa Simbahan

Isip usa ka resulta sa istratehiyanhong kadaugan sa atong 
Ginoo pinaagi sa krus ug pagkabanhaw, Siya misaka sa 
langit, milingkod diha sa dapit sa kinatas-ang pasidungog, ug 

37. Ang istratehiya nagahulagway sa tibuuk plano sa pagsiguro sa kadaugan diha sa 
usa ka gubat—istratehiyanhong kadaugan maoy usa hain ang tinguha sa gubat maoy 
makab-ot.  Ang mga taktika maglangkub sa mga paagi nga gigamit sa pagpahimulus 
sa mga tropa diha sa mga sitwasyon sa kombate—taktikanhong kadaugan maoy usa 
hain ang piho nga mga tinguha maoy makab-ot sa pagpildi sa kaaway didto sa natad-
panggubatan.

 Diha sa anghelanong away, si Jesu-Kristo midaog sa istratehiyanhong kadaugan 
pinaagi sa Iyang mapulihon nga espirituhanong kamatayon ug sa Iyang pagkabanhaw.  
Kini nga kadaugan mitak-up sa katapusang kalaglagan ni Satanas.  Ang magtotoo 
nagakab-ot sa taktikanhong kadaugan diha sa nagpadayong kombate pinaagi sa pag-
abante ngadto sa espirituhanong pagkahamtong diha sa Kristohanong kinabuhi (Mga 
Taga-Efeso 3:18-19).
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gigantihan sa Iyang harianong titulo, “HARI SA MGA HARI, 
UG GINOO SA MGA GINOO” (Pinadayag 19:16).  Siya karon 
adunay titulo apan walay harianong pamilya nga mouban 
Kaniya.  Usa ang kinahanglang maporma.  Ang Dios nga 
Amahan mihunong sa dispensasyon sa Israel ug misal-ot 
sa Kapanahonan sa Simbahan—usa ka bag-o, wala-gayud-
sa-una-gipadayag nga dispensasyon nga gidesinyo sa 
pagporma ug pagkompleto sa harianong pamilya ni Kristo.

Ug Siya [Dios nga Amahan] mibutang sa 
tanang butang diha sa pagkasakup ubus sa 
Iyang [kang Kristo] mga tiil, ug mihatag Kaniya 
[Kristo] isip pangulo [magmamando] labaw sa 
tanang butang ngadto sa simbahan [harianong 
pamilya sa Dios], nga maoy Iyang lawas, ang 
pagkahingpit Niya kinsa nagapuno sa tanan-
tanan.  (Mga Taga-Efeso 1:22-23)                  

Ang harianong pamilya sa Dios maoy gimugna sa matag 
magtotoo diha sa Kapanahonan sa Simbahan.  Ang harianong 
pamilya usab maoy gihinganlan og “ang lawas ni Kristo” (1 
Mga Taga-Corinto 10:16; Mga Taga-Efeso 4:12).38 Si Kristo 
mao ang pangulo ug ang tanan kinsa magtoo diha Kaniya 
maoy mga myembro sa Iyang lawas (1 Mga Taga-Corinto 
12:18, 20; Mga Taga-Colosas 1:18a).  Kini nga talagsaong 
grupo maoy gilain gikan sa mga magtotoo diha sa tanan nga 
laing mga dispensasyon.

 

38. Ang Lawas ni Kristo maoy sa kasulatang kahulagwayan nga naghulagway sa 
matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo anaa sa paghiusa uban ni Kristo isip 
usa ka myembro ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 6:15), tanan giporma ngadto sa usa 
ka tinagik nga tibuuk nga may nagkalainlain nga espirituhanong mga gasa ug mga 
kalihukan apan uban sa usa ka komon nga plano, komon nga mga tinguha, ug usa ka 
nahiusang katuyoan (Mga Taga-Roma 12:4-8; 1 Mga Taga-Corinto 12:12-27).  Tan-awa 
sa Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 132-34; Mga Dila, 63-65.
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Busa kon si bisan kinsang tawo maoy anaa 
ni Kristo, siya maoy usa ka bag-ong [kainos] 
binuhat [espirituhanong kaliwatan]; ang karaang 
mga butang milabay na; ania, bag-ong mga 
butang miabut na.  (2 Mga Taga-Corinto 5:17)     

Dinhi niini nga bersikulo, ang Griyegong pulong kainos 
wala nagakahulugan og “bag-o” sama sa dili pa dugay, 
karon, o bag-o diha sa panahon, susama sa usa ka bag-
ong amerikana nga nagapuli sa usa ka karaan sa mao ra 
nga klase.  Ang kainos nagakahulugan og “bag-o diha sa 
matang, bag-o diha sa kaliwatan,” naghulagway sa usa-ka-
butang nga makapatagad nga wala pa gayud mahitabo sa 
una—usa ka sa hingpit wasukad-buhata nga relasyon uban 
sa Dios.  Pananglitan, matag Kapanahonan sa Simbahan 
nga magtotoo, isip usa ka harianong pari, nagapaila sa 
iyang-kaugalingon sa personal atubangan sa Dios (1 Pedro 
2:9a), ug isip usa ka harianong embahador, siya nagapaila 
sa wadinhi nga Ginoong Jesu-Kristo ngadto sa tawhanong 
kaliwat ug ngadto sa mga anghel (2 Mga Taga-Corinto 5:20).

Ang pulongan “anaa ni Kristo,” makit-an sa katibuk-
an sa Bag-ong Testamento nga mga epistola, maoy usa 
ka tekniko nga termino para sa makapahingangha, sa 
absolutong wasukad-buhata nga paghiusa sa Kapanahonan 
sa Simbahan nga magtotoo uban ni Kristo.  Gikan sa 
takna sa kaluwasan, matag magtotoo maoy nailhan uban 
Kaniya sa kahangturan, nag-ambit sa tanan nga si Kristo 
mao ug anaa.39 Matag Kristohanon nagaambit diha sa 

39. Matag myembro sa harianong pamilya sa Dios nagaambit sa pagpili ni Kristo (Mga 
Taga-Efeso 1:4), Iyang dadangatan (Mga Taga-Roma 8:28, 30; Mga Taga-Efeso 1:5), 
Iyang pagkaanak (Mga Taga-Galacia 3:26; 1 Juan 3:1-2), Iyang pagkamanununod (Mga 
Taga-Roma 8:16-17), Iyang pagkapari (Mga Hebreohanon 10:10-14; 1 Pedro 2:9), Iyang 
pagkanilain (1 Mga Taga-Corinto 1:2, 30), Iyang pagkaharianon (2 Timoteo 2:11-12), 
Iyang pagkamatarong (2 Mga Taga-Corinto 5:21), ug Iyang waykatapusang kinabuhi (1 
Juan 5:11-12).  Tan-awa sa Thieme, Ang Plano sa Dios, Pakapin sa Basahon.
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istratehiyanhong kadaugan sa Ginoo didto sa krus (Mga 
Taga-Roma 6:3; Mga Taga-Colosas 2:12a) ug nagaambit sa 
Iyang gipahitaas nga posisyon sa langit—“gikoronahan sa 
himaya ug dungog” (Mga Hebreohanon 2:9-11; Mga Taga-
Roma 6:5).  Sa pagkatinuud, tungud kay ang “mga anghel ug 
mga awtoridad ug mga gahum nahimong napaubus ngadto 
Kaniya,” ang Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo 
usab maoy sa posisyon labaw sa mga anghel, naglakip sa 
pangulong nalaglag nga anghel, si Satanas (1 Pedro 3:22).  
Wala gayud sa una sa kasaysayan nga tanan niining mga 
pribilihiyo gikatugyan ngadto sa mga magtotoo diha ni 
Jesu-Kristo, naglakip bisan pa sa labing-dako nga Karaang 
Testamento nga mga magtotoo.  Ug kining wasukad-buhata 
nga mga bintaha dili mahimong makopya diha sa umaabot 
nga mga dispensasyon.

Maingon nga ang harianong kaliwat diha sa tawhanong 
pagbulot-an magdawat sa espesyal nga mga bahandi ug 
nagtagana para sa ilang masangputong kalihukan isip pag-
kaharianon, busa ang kahalangdon diha sa espirituhanong 
pagbulot-an kinahanglan usab magdawat og espesyal 
nga mga bahandi ug maandam diha sa usa ka piho nga 
paagi.  Ang waykaparehas nga ministeryo sa Balaang Es-
piritu ngadto sa Simbahan nagaandam sa nabantog nga 
lawas sa Kapanahonan sa Simbahan nga pagkaharianon 
para sa taktikanhong kadaugan labaw ni Satanas.  Sa ma-
kapahingangha, si Kristo mipabilin ngadto sa Simbahan 
sa mao rang sistema sa gahum nga mipalahutay sa Iyang 
pagkatawo atol sa Iyang kalibutanong ministeryo ug mipahimo 
sa Iyang mapulihong buhat didto sa krus (2 Mga Taga-
Corinto 4:7; Mga Taga-Efeso 3:20).  Ang divine nga gahum 
sa Dios nga Balaang Espiritu ug ang hingpit-nga-sumbanan 
sa espirituhanong kinabuhi ni Kristo mao karon ang sistema 
sa gahum ug magamit nga espirituhanong kinabuhi nga 
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mapuslan sa matag Kristohanon.40 Sila mao ang mga paagi 
sa taktikanhong kadaugan diha sa away.

Pinaagi sa pagpuno sa Balaang Espiritu, ang magtotoo 
karon “makalakaw diha sa pagkabag-o sa kinabuhi” (Mga 
Taga-Roma 6:4) ug makatuman sa plano sa Dios.  Ang 
Balaang Espiritu nagasangkap sa espirituhanong IQ para sa 
pagkat-on sa instruksiyon sa Dios (1 Mga Taga-Corinto 2:12-
13).  Kini nga espirituhanong pagsangkap, gitawag og grasya 
nga aparato para sa panabut (GAP),41 nagapahimo sa matag 
magtotoo sa pagkat-on sa doktrina sa Bibliya waysapayan 
sa tawhanong IQ, kultural nga bakgrawon, o kalikupan, 
aron nga siya mahimong makatuman sa sugo sa “pagtubo 
diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas 
nga si Jesu-Kristo” (2 Pedro 3:18).  Ang Balaang Espiritu 
nagapahimo sa matag magtotoo sa pagbaton, paghinumdum, 
ug pag-aplay sa doktrina nga nakat-onan (Juan 14:26).  Ang 
doktrina sa Bibliya mao ang materyal nga ang Balaang 
Espiritu nagagamit sa paggama sa mga kaligdong ni Kristo 
diha sa kalag sa magtotoo.  Matag adlaw nga ang magtotoo 
nagakat-on ug nagaaplay sa doktrina sa Bibliya, ang iyang 
panghunahuna nabag-o sumala sa panghunahuna ni Kristo 

40. Ang Balaang Espiritu adunay usa ka limitadong ministeryo ngadto sa mga magtotoo 
sa Karaang Testamento nga mga dispensasyon.  Ang Espiritu mihatag-og-katakus sa 
piho nga mga magtotoo para sa espesyal nga mga katuyoan, naglakip sa pagsulat 
sa Karaang Testamento; pagkaartesano diha sa Templo; propesiya, komunikasyon, ug 
liderato sa sinaligang nasod sa Israel; ug pagtuman sa mga tahas sa maghuhukum ug 
pari.  Diha sa Kapanahonan sa Simbahan, Siya nagapuyo sa tanang magtotoo (Juan 
14:17) ug makapapuno sa mga magtotoo.  Wala gayud sa una nga ang matag magtotoo 
gimandoan sa “paglakaw pinaagi sa Espiritu” ug aron “mapuno sa Espiritu” (Mga Taga-
Galacia 5:16; Mga Taga-Efeso 5:18).
41. Ang grasya nga aparato para sa panabut (GAP) maoy usa ka wala-ang-merito nga 
sistema sa espirituhanong pagsabut nga gigamhan pinaagi sa pagpuno sa Balaang 
Espiritu.  Ang GAP nagapahimo sa matag magtotoo sa pagsabut, pagkat-on, ug 
pag-aplay sa tibuuk pagbulot-an sa doktrina sa Bibliya, waysapayan sa edukasyon 
o tawhanong IQ.  Ang mga mekanika sa GAP gihulagway pinaagi sa sinultihan nga 
Operasyon Z, nga gituki ug gilarawan diha sa Kapitulo 7.  Tan-awa sa Thieme, Kusog 
sa Panghunahuha (2017), 11-19; Reversionism, 3-7; Ang Dimapakyas nga Gugma sa 
Dios, 73, 111.
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(Mga Taga-Roma 12:2; 1 Mga Taga-Corinto 2:16; Mga Taga-
Efeso 4:23).  Labi pa nga ang magtotoo nagahunahuna 
sa divine nga panglantaw, labi pa nga siya nagasundog 
sa integridad ug kapasidad para sa kinabuhi nga si Kristo 
mipakita diha sa Iyang pagkatawo (Mga Taga-Efeso 5:1-2; 1 
Juan 2:6).

Kining labaw-sa-kinaiyahan nga paagi sa pagpuyo mao 
ang waykaparehas nga espirituhanong kinabuhi sa Kapa-
nahonan sa Simbahan.  Sa dihang ang mga magtotoo 
“maglakaw sa [pinaagi sa] Espiritu” (Mga Taga-Galacia 5:16), 
sila adunay usa ka dimahurut nga kasangkapan sa espiri-
tuhanong kusog, usa ka dimakitang gahum nga nagalabaw 
sa bisan unsa nga tawhanong abilidad, talento, kinaadman, 
o kalampusan (1 Mga Taga-Corinto 2:5).  Kining divine nga 
sistema nagabalhin kanila gikan sa espirituhanong mga ma-
suso ngadto sa esprituhanong mga hingkod, gikan sa wama-
bansay sa kombate nga mga rekluta ngadto sa madaugon 
nga Kristohanong mga maggugubat. Ang taktikanhong 
kadaugan nasiguro diha sa natad-panggubatan sa ilang 
mga kalag pinaagi sa usa ka makanunayon, positibong 
batasan ngadto sa pagsabut ug aplikasyon sa doktrina—
usa ka masibotong pagpangita sa pag-abante ngadto sa 
espirituhanong pagkahamtong.

Ang espirituhanong pagkahamtong mao ang tinguha sa 
Kristohanong kinabuhi.  Kini mao ang resulta sa liboan ka 
desisyon sa pagpuyo sulud sa plano sa Dios ug sa pagtuman 
sa mga sugo sa divine nga sistema.  Ang magtotoo kinsa 
nagapili sa paggamit sa espirituhanong kinabuhi ug pagbaton 
sa taas nga kahibalo sa espirituhanong pagkahamtong 
nagasangkap og matibwayong ebidensiya sa gugma ug 
hustisya sa Dios.  Kini mao ang Kapanahonan sa Simbahan 
nga taktikanhong kadaugan nga gidesinyo sa paghingpit sa 
istratehiyanhong kadaugan sa atong Ginoo labaw ni Satanas.

Si Pedro misulat sa iyang ikaduhang epistola nahibalo 
nga siya hapit na mamatay ug mag-atubangay uban sa 
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Ginoo (2 Pedro 1:14).  Kining maaghaton nga apostol, kinsa 
nakabuntog sa daghang kakulian diha sa dalan ngadto sa 
espirituhanong pagkahamtong, mitapos sa iyang pagkamatay 
nga mga pulong nga may usa ka sugo sa pagpabilin sa buylo 
ug sa pagkab-ot sa taktikanhong kadaugan.

Ikaw tungud niini, hinigugma, nahibalo niini 
una sa panahon, ikaw magbantay aron dili, 
madala pinaagi sa sayup sa wayprinsipyo 
nga katawhan, ikaw malaglag gikan sa imong 
kaugalingong pagkaporsigido [mapakyas sa 
pagtuman sa plano, pagbuut, ug katuyoan 
sa Dios], apan magtubo diha sa grasya ug 
kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga 
si Jesu-Kristo [sa pagkab-ot sa taktikanhong 
kadaugan].  Ngadto Kaniya ang himaya, sa pulos 
karon ug ngadto sa adlaw sa eternidad.  Amen.  
(2 Pedro 3:17-18)

     
Karon giatubang sa espesyal nga mga pribilihiyo ug 

mga bahandi sa bag-o nga harianong pamilya ni Kristo, 
ang yawa nahimong labi pang desperado.  Ang sentro-sa-
interes ni Satanas napunting diha sa Lawas ni Kristo.  Siya 
ug ang iyang mga lihiyon nakapahiluna sa usa ka gipunting 
nga ataki batok sa mga paagi sa magtotoo sa pagkab-ot sa 
taktikanhong kadaugan—ang gahum sa Balaang Espiritu 
ug doktrina sa Bibliya.  Si Satanas nagapanglimbasog sa 
pag-ilad sa linghod nga mga magtotoo ngadto sa usa ka 
inawat nga espirituhanong kinabuhi pinasikad sa tawhanong 
panglantaw, tawhanong mga paningkamot, ug tawhanong 
emosyonalismo (2 Mga Taga-Corinto 11:3; Mga Taga-
Galacia 3:3).  Kini nga paagi sa lihok maoy sa maigmat 
manggialamon, para sa tawhanong kalampusan ug gidasig 
sa emosyon nga kasinatian sa ngalan sa espirituwalidad 
magtuis sa kamatuuran ug maghimaya sa katawhan.
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Para niadtong sa makanunayon nag-abante nga mga 
magtotoo paingon sa pagkahamtong, si Satanas nagareserba 
sa iyang kinakusgang mga hinagiban.  Siya nagaaplay og 
mga kabug-at, mga paglutos, ug mga pagsulay, tanan anaa 
sa paningkamot sa pagkankan sa pagtoo sa magtotoo ug 
sa pagpanghimakak sa katinuuran sa pag-agad diha sa 
Dios.  Adunay baligho, ang mismong tinubdan sa gahum 
nga si Satanas nagapangita sa pagbiaybiay sa hingpit maoy 
nagapalingkawas sa giataki nga magtotoo.

Sa paghulagway sa Iyang abilidad sa pagsangkap sa 
hingpit para sa Iyang kaugalingon, ang Dios mitugot ni 
Satanas sa pagpadala og usa ka “tunok diha sa unud” sa 
pagsakit ni Pablo.

Ug tungud niini nga hinungdan, aron dili ako 
mahimong arogante tungud sa talagsaong ka-
lidad sa mga gipadayag, adunay gihatag ngari 
kanako para sa akong benepisyo usa ka tunok 
diha sa unud, usa ka anghel gikan ni Satanas 
aron siya mahimong magsakit kanako, aron dili 
ako mahimong arogante.  (2 Mga Taga-Corinto 
12:7, gikorihiang paghubad)       

Ang katuyoan sa Dios para ni Pablo mao ang pagdala sa pag-
antos.  Samtang ang “anghel gikan ni Satanas, mitinguha 
sa pagsabotahe sa espirituhanong kinabuhi ug ministeryo ni 
Pablo, kining tunok nga demonyo mipugus ni Pablo sa pag-ila 
nga diha sa iyang tawhanong pagkadimakahimo, ang gahum 
sa Dios maoy magamit.  Ang bantugang Apostol miabut sa 
pagpanghambog bahin sa iyang kahuyang ug kalisud aron 
nga ang gahum sa Balaang Espiritu—mao ra nga gahum 
ang gigamit ni Kristo diha sa hypostatic nga paghiusa—
mahimong mapakita diha kaniya.  Si Pablo misagup sa 
kadaugan nga makab-ot pinaagi sa pagsalig lamang diha sa 
divine nga mga pagsangkap para sa kalingkawasan gikan 
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sa kadaotan ni Satanas.  Sa kasaulugan sa iyang kabuhong, 
dimapakyas nga espirituhanong mga bahandi, ang Apostol 
mideklarar, “sa dihang ako mahuyang, nan ako malig-on.”42 

Unya Siya mipasiguro kanako: “Akong grasya 
mao ug sa gihapon paigo para kanimo, kay ang 
Akong gahum maoy nahimong magamit diha 
sa usa ka kahimtang sa pagkadimakahimo.” 
Busa, ako mopanghambog labi pa sa tanan sa 
dakong kasadya bahin sa akong mga kahuyang 
aron nga ang gahum ni Kristo makapuyo 
sulud kanako. Tungud niini nga hinungdan ako 
nakakita og katagbawan diha sa mga kahuyang, 
diha sa mga pakaulaw, diha sa mga kabug-at, 
diha sa mga paglutos, diha sa mga tensiyon 
alang ni Kristo, kay sa dihang ako mahuyang, 
nan ako malig-on.  (2 Mga Taga-Corinto 12:9-
10, gikorihiang paghubad)

 
Ang waykaparehas nga mga bahandi nga gihatag ngadto 

sa Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo magpahimug-
at sa paigo-sa-tanan nga grasya ug gahum sa Dios sa 
pagpalahutay ni bisan kinsang magtotoo samtang siya 
nagapuyo diha sa kalibutan sa yawa (1 Mga Taga-Corinto 2:4-
5).  Ang omnipotence sa Amahan nagalihok pinaagi sa Iyang 
Pulong nga nagpuyo diha sa kalag sa magtotoo.  Busa, ang 
isyu para sa matag myembro sa harianong pamilya mao ang 
pagpuyo pinaagi sa gahum sa pagpuno sa Balaang Espiritu 
ug sa pagkat-on, pagmetabolisar, ug pag-aplay sa doktrina 
sa Bibliya.  Sa dihang ang Balaang Espiritu nagakontrol sa 

42. Para sa usa ka hingpit nga diskusyon sa tunok diha sa unud ni Pablo, tan-awa sa 
Thieme, Christian Suffering, 83-91.
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usa ka kalag nga nasilsilan sa hunahuna ni Kristo, walay 
sitwasyon, kalisud, o tentasyon ang makadugmok niana nga 
saksi.  Si Satanas dili makalagbas niining koral sa proteksiyon 
ug makitang demonstrasyon sa gugma sa Dios.

Kinsa ang modala sa usa ka pasangil batok 
sa pinili sa Dios?  Dios mao ang usa kinsa 
nagapahitarong; kinsa mao ang usa kinsa 
nagasilot?  Si Kristo Jesus Siya mao kinsa 
namatay, oo, hinoon kinsa maoy nabanhaw, 
kinsa maoy anaa sa toong kamut sa Dios, 
kinsa usab nagapangaliya para kanato.  Kinsa 
ang mobulag kanato gikan sa gugma ni Kristo?  
Kalisdanan ba, o kabalaka, o paglutos, o 
kanihit-sa-pagkaon, o pagkahubo, o kakuyaw, o 
espada?  Maingon nga kini nahasulat,

“ALANG SA IMONG KAAYOHAN KAMI 
GIPANGSILOTAN SA KAMATAYON SA 

TANANG ADLAW; 
KAMI GIISIP MAINGON NGA MGA KARNERO 

ARON IHAWON.” 
Apan sa tanan niining mga butanga kita sa 
dimabangbang magbuntog pinaagi Kaniya kinsa 
nahigugma kanato.  Kay ako nakombinser nga 
walay kamatayon, ni kinabuhi, ni mga anghel, ni 
hut-ong sa mga anghel, ni mga butang karon, 
ni mga butang sa umaabut, ni mga gahum, ni 
gihabogon, ni gilagmon, ni bisan unsa nga laing 
gibuhat nga butang, nga makapahimulag kanato 
gikan sa gugma sa Dios, diin anaa ni Kristo 
Jesus nga atong Ginoo.  (Mga Taga-Roma 8:33-
39)

Atoa mao ang pribilihiyo sa paggamit sa divine nga mga 
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bahandi ug pinaagi niana nagpanghimatuud sa nagkada-
iyang grasya, gahum, ug himaya sa Dios sa pulos nag-
obserbar nga mga anghel ug sa waypagtoong kalibutan.  
Kini mao og unsaon nga kita sa taktikanhong magdaog diha 
sa waylunga nga gubat batok sa usa ka hawud-kaayo nga 
kaaway.  Kini mao ang katuyoan para sa tanang kamandoan 
sa Kasulatan ug ang bugtong paagi sa paghimaya ni Jesu-
Kristo sa panahon.  Kini mao ang mismong katuyoan nga ang 
Dios nagapabilin kanato nga buhi dinhi sa kalibutan sa yawa.  
Taktikanhong kadaugan diha sa anghelanong away maoy 
atong direktiba, atong obligasyon, atong misyon!  Matag usa 
kanato karon adunay parehong oportunidad kun sa pagsalig 
ba sa omnipotence ug plano sa Dios ug mahimong usa ka 
saksi para sa Prosekusyon o sa pagsalikway niini ug pabilin 
nga usa ka molupyo sa kalibutanong sistema.  Matag usa 
kanato karon nagabarog kun sa pagdumili ba o sa pagmatuud 
sa apelasyon ni Satanas.

ANG HINIUSANG SAKSI

Diha sa Kapanahonan sa Simbahan adunay usa ka 
espesyal nga kaso sa usa ka saksi para sa Prosekusyon—
pagkab-ot sa taktikanhong kadaugan isip usa ka hiniusang 
saksi.  Labaw pa nga makahuluganon kay sa testimonyo sa 
tagsatagsa ka magtotoo, kining hiniusang saksi mao ang 
Kristohanong kaminyoon.43 Kini mao ang paghiusa sa usa ka 
natawo-pag-usab nga lalaki ug usa ka natawo-pag-usab nga 
babaye kinsa magpakita og usa ka positibong tubag ngadto 
sa kaminyoong awtoridad nga katukuran sa Dios samtang 

43. Kaminyoon mao ang unang organisasyon, ang unang “korporasyon” sa kasaysayan.  
Migumikan sa Latin nga corpus, nagkahulugan og lawas, ang usa ka “korporasyon” 
maoy usa ka asosasyon sa mga tawo nga gibuhat pinaagi sa balaod, anaa isip usa ka 
linalang, ug tungud niana ang bisan unsang grupo sa mga tawo nga nahiusa diha sa 
usa ka lawas. 
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sa dungan nagtuman sa waykaparehas nga espirituhanong 
kinabuhi sa Kapanahonan sa Simbahan.  Ang Kristohanong 
kaminyoon karon mao ang hiniusang oportunidad sa 
paglampos diin si Adan ug ang babaye napakyas.

Uban sa sinugdan sa Simbahan, ang Dios mipataas sa 
Kristohanong kaminyoon labaw sa divine nga institusyon 
sa kaminyoon ug mihimo niining kabahin sa pagsulbad sa 
anghelanong away.44 Ang divine nga institusyon misugod sa 
usa ka perpektong magtiayon diha sa perpektong kalikupan, 
apan bisan pa ang pagkahingpit wala makapanalipod kanila 
gikan sa mga pag-abante ni Satanas.  Alang sa kaminyoon 
sa pagtanyag og usa ka binuligay nga kadaugan sa bana 
ug asawa diha sa espirituhanong gubat, kinahanglan 
adunay dako kaayo nga mga pagsangkap, mga sugo, 
ug pagpagahum.  Ang pagpadayag sa Kapanahonan sa 
Simbahan nga doktrina ug ang magamit nga espirituhanong 
kinabuhi midugang niining bag-o nga dimensiyon sa 
kaminyoon.  Bisan pa ubus sa labing-daotan nga mga 
kondisyon, ang Kristohanong kaminyoon makalampos ug 
makamugna sa wasukad-buhata nga katagbawan, kalig-on, 
ug testimonyo ngadto sa pulos waypagtoong kalibutan ug 
nag-obserbar nga mga anghel.  Dinhi sa Kapanahonan sa 
Simbahan lamang ang mga magtotoo adunay oportunidad 
sa pag-apil sa buligay diha sa maong lahi ug matahum nga 
ebidensiya batok sa kaatbang sa Dios.45

Sa pag-ila sa kalainan sa Kristohanong kaminyoon gikan 

44. Ang divine nga institusyon sa kaminyoon misugod uban ni Adan ug sa babaye 
ug sa kahangturan mohubit sa kaminyoon isip ang paghiusa sa usa ka lalaki ug usa 
ka babaye.  Isip usa ka bibliyanhong institusyon, ang kaminyoon maoy gidason para 
sa pulos mga magtotoo ug mga dimagtotoo waysapayan sa dispensasyon.  Ang 
Kristohanong kaminyoon, gilangkub sa usa ka lalaki ug usa ka babaye kinsa maoy 
pulos mga magtotoo diha ni Jesu-Kristo, maoy anaa lamang diha sa Kapanahonan sa 
Simbahan. 
45. Ang usa ka magtotoo nga naminyo sa usa ka dimagtotoo dili mahimong kabahin 
niining hiniusa nga pagsaksi.  Ang mga magtotoo gipasidan-an batok sa pagka 
“diparehong nagapos kauban sa mga dimagtotoo” (2 Mga Taga-Corinto 6:14, KJV).  
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sa divine nga institusyon, ang Dios misangon ngadto sa ba-
na ug asawa sa mao ra nga relasyon nga anaa tali ni Kristo 
ug sa Simbahan.  Ang liderato sa bana diha sa kaminyoon 
karon maoy susama sa pagmando ni Kristo sa Simbahan; 
ang iyang gugma para sa iyang asawa kinahanglang 
mag-aninag sa gugma ug sakripisyo ni Kristo para sa 
Simbahan.  Singkwentay-uno porsiyento sa responsibilidad 
diha sa kaminyoon anaa sa bana.  Labaw sa pagpasiugda 
og usa ka kakahimtangan sa gugma, kadaitan, kalipay, 
kusog, kamaunungon, ug kalig-on diha sa kaminyoon, 
ang Kristohanong bana kinahanglang magsangkap sa 
espirituhanong tumong ug mag-una sa espirituhanong pag-
abante.  Kun masdako ang posisyon sa liderato, masdako 
ang sakripisyo!   

Kay ang bana mao ang pangulo sa asawa, 
ingon nga si Kristo usab mao ang pangulo sa 
simbahan, Siya Mismo mao ang Manluluwas 
sa lawas…. Mga bana, higugmaa inyong mga 
asawa, maingon nga si Kristo usab mihigugma 
sa simbahan ug mihatag sa Iyang-kaugalingon 
[isip usa ka mapulihong sakripisyo] para kaniya; 
nga Siya mahimong maglain kaniya, nakahinlo 
kaniya pinaagi sa paghugas sa tubig uban ang 
pulong, nga Siya mahimong magpaila ngadto 
sa Iyang-kaugalingon sa simbahan diha sa 
tanan niyang himaya, walay mansa o kunut o 
bisan unsa nga samang butang; apan aron siya 
mahimong balaan ug waysayup.  (Mga Taga-
Efeso 5:23, 25-27)

Ang pagpaubus sa Kristohanong asawa ngadto sa 
iyang bana nagabuyon sa pagkasakup sa Simbahan 
ngadto ni Kristo; siya nagatubag ngadto kaniya diha sa 
pagkamasinugtanon isip ngadto sa Ginoo, “ingon nga maoy 
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angayan diha sa Ginoo” (Mga Taga-Colosas 3:18).  Gikan 
niana nga tubag nagaabut ang kinatas-ang porma sa gugma—
respeto.  Pinaagi sa iyang relasyon uban sa Ginoo isip unang 
prayoridad, ang asawa sa kinabubut-ong nagasugut ngadto 
sa iyang bana imbis nga nagpangita sa pag-among-among 
sa iyang awtoridad (Genesis 3:16b).  Siya mao ang labing 
matahum sa tanang mga binuhat sa dihang siya nagatubag 
sa iyang bana gikan sa doktrina diha sa iyang kalag.

Mga asawa, pagpasakup [paubus] ngadto 
sa inyong kaugalingon nga mga bana, ingon 
ngadto sa Ginoo…. Apan ingon nga ang 
Simbahan sakup ni Kristo, maingon usab ang 
mga asawa angay gayud ngadto sa ilang bana 
diha sa matag-butang…. Ug tugoti ang asawa 
magbantay niini nga siya magrespeto sa iyang 
bana.  (Mga Taga-Efeso 5:22, 24, 33b)          

Ang sa usag-usa nga responsibilidad sa duha ka 
magtiayon “nagpasaylo sa usag usa, maingon nga ang 
Dios diha ni Kristo usab nakapasaylo kaninyo” (Mga Taga-
Efeso 4:32).  Walay kaligdong sa dihang ang milabay nga 
mga kapakyasan sa usa ka magtiayon hinumduman.  Ang 
kapasayloan sa kanunay maoy usa ka kalihukan sa grasya.  
Matag magtiayon nagaagwanta sa mga kapakyasan sa usa 
pinaagi sa pag-agad diha sa iyang kaugalingong relasyon 
uban sa Dios ug kompiyansa diha sa Iyang plano nga gisentro 
diha ni Kristo. 

Sa dihang ang duha ka magtotoo maghiusa diha sa 
kaminyoon ug mag-abante ngadto sa espirituhanong 
pagkahamtong sa dungan, ang Dios nahimaya ug ang mga 
anghel mag-abiba.  Sa sangputanan, ang Kristohanong 
kaminyoon nagabarog isip usa ka mapintas nga panggubatan, 
dili para sa gubat tali sa bana ug asawa apan para sa 
nagpadayong kombate tali sa magtiayon ug sa mga laraw 
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ni Satanas.  Ang iyang malinglahon ug makitang mga pag-
asdang maoy mabuhong: nagpaordinaryo sa panapaw ug 
diborsiyo; nagpauswag sa pagpuyopuyo; nagbaliwala sa 
divine nga institusyon sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye 
diha sa kaminyoon; nagbali sa lalaki ug sa babaye nga 
mga tahas—feminism, pagkabayot, pagkalakin-on.  Kining 
tanan nga mga kahiwian maoy epektibo nga mga hinagiban 
batok sa paghiusa sa lalaki ug babaye.  Dugang pa niini nga 
mga ataki, si Satanas nagapasaka sa iyang pagsulong sa 
Kristohanong kaminyoon uban sa mga distraksiyon ug mga 
kabug-at nga gitumong sa pagpugong sa espirituhanong 
kinabuhi sa matag magtiayon, kay samtang nagapadayon ang 
espirituhanong kinabuhi, nan nagapadayon ang kaminyoon.

Nan unsaon sa tukma ang natawo-pag-usab nga bana 
ug asawa makapanalipod batok sa gipunting nga pag-ataki 
sa kaaway?  Unsaon nga sila makabuntog sa suludnong 
mga hagit sa kaminyoon dugang pa sa gawas nga mga 
impluwensiya sa kalibutan sa yawa?  Sila mag-abante sa 
dungan ngadto sa espirituhanong pagkahamtong samtang 
nagpabilin sulud sa ilang gimando sa divine nga mga tahas.  
Sila magsagup sa gipataas nga oportunidad ug maggamit sa 
gipadako nga abilidad sa paghimo sa espirituhanong liderato 
ug pagkasinati sa awtoridad.  Ang bana nagapasiugda niana 
nga liderato ug ang asawa nagatubag.  Uban sa doktrina sa 
Bibliya nga nasagol, ang lalaki ug babaye maglipay sa usa 
ka kahiusahan sa mga kalag, usa ka waykaparehas ug sinati 
nga lihok ngadto sa usag-usa, sa tin-aw nag-impluwensiya 
sa usag usa samtang sila mag-uswag paingon sa taas 
nga kahibalo sa dungan.  Ang bana ug asawa sa baslanay 
magsuportar sa usag usa diha sa espirituhanong pagtubo, 
pagsulbad sa problema, ug pagmatuto sa mga anak diha sa 
mga paagi sa Ginoo.  Kini nga binuligay sa espirituhanong 
pag-abante, ang Kristohanong bana ug asawa diha sa 
gidungan nga aplikasyon sa doktrina sa Bibliya, nagapildi sa 
mga pagdani ni Satanas ug nagadaog sa usa ka kinatas-an 
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nga taktikanhong kadaugan.  Kini mao ang kinatas-an diha 
sa Kristohanong serbisyo, usa ka dimapildi nga bahan, usa 
ka dimalagbasan ug madaugong saksi para sa Prosekusyon 
diha sa anghelanong away.

Pagkahuman sa Kapanahonan sa Simbahan

Sa pagsaka ni Jesu-Kristo, Siya milingkod diha sa toong 
kamut sa Amahan sa paghulat sa kahumanan sa Iyang hari-
anong pamilya samtang ang Kapanahonan sa Simbahan 
nagatapos diha sa hugna sa tawhanong kasaysayan.  
Ang bugtong propetikanhong panghitabo mahatungud sa 
Kapanahonan sa Simbahan mao ang iyang sinugdanan sa 
adlaw sa Pentekostes, nga gipropesiya ni Kristo (Juan 14:16-
17; 16:7-15; Mga Buhat 1:5), ug ang iyang katapusan diha 
sa pagkabanhaw sa Simbahan.  Sa dihang ang harianong 
pamilya—“kadtong kinsa maoy kang Kristo”—maoy sa 
kompletong naporma, ang Kapanahonan sa Simbahan 
matapos ug ang mga magtotoo ibalhin ngadto sa langit 
(1 Mga Taga-Corinto 15:23).  Ang Pagsakgaw, o “paggula 
nga pagkabanhaw” gikan sa Griyego nga (exsanastasis), 
nagahulagway sa takna nga ang tanang Kapanahonan sa 
Simbahan nga mga magtotoo pagatangtangon gikan sa 
kalibutan sa yawa sa kahangturan.46

Kay ang Ginoo Mismo mokanaog gikan sa 
langit uban sa usa ka singgit, uban ang tingog 
sa arkanghel, ug uban sa trumpeta sa Dios; ug 
ang patay diha ni Kristo mosaka pag-una.  Unya 

46. Walay usa ang nahibalo sa unsang puntoha diha sa umaabot ang Pagsakgaw 
mahitabo—ang pagpahimutang og mga pitsa maoy malimbungon.  Ang Dios lamang 
nagahukum sa panimpo (Mateo 24:42; Markos 13:32).  Tanan kita nahibalo nga kini 
mahitabo sa kalit, “diha sa usa ka takna, sa pagpilok sa mga mata” (1 Mga Taga-Corinto 
15:52). 
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kita kinsa maoy buhi ug nahibilin pagasakgawon 
sa dungan uban kanila didto sa kapanganuran 
sa pagtagbo sa Ginoo didto sa kahanginan, ug 
busa kita sa kanunay mag-uban sa Ginoo.  (1 
Mga Taga-Tesalonica 4:16-17) 

Ang tingog sa arkanghel mao ang tunog sa kadaugan 
sa harianong pamilya.  Kini mao ang mga maggugubat 
ni Kristo nga gitawag sa pagtigum aron “sa pagtagbo sa 
Ginoo didto sa kahanginan.” Ang matag Kapanahonan sa 
Simbahan nga magtotoo diha dayon mausab gikan sa usa 
ka lawas nga gipugas isip “madugta,” diha sa kadunot ug 
pagkaway-dungog, ngadto sa usa ka lawas nga gibanhaw 
isip “dimadunot,” diha sa waykatapusang waypagkadunot ug 
gahum (1 Mga Taga-Corinto 15:42-43).  Kining bag-o nga 
lawas, usa ka lawas sa pagkabanhaw, mahimong “sama 
Kaniya,” usa ka maila nga lawas sa unud ug mga bukog nga 
gawasnon gikan sa kinaiyang makasasala (1 Juan 3:2).47 
Si Kristo “mousab sa lawas sa atong ubus nga kahimtang 
ngadto sa pagkasama sa lawas sa Iyang himaya” (Mga 
Taga-Filipos 3:21).

Diha dayon human sa Pagsakgaw adunay usa ka 
panahon sa kahibulungang kalipay ug kasaulugan, usa ka 

47. Ang sa kasulatan nga mga paghulagway sa pagkabanhaw nga lawas ni Kristo 
magpadayag og unsay ihatag sa nabanhaw nga mga magtotoo. Ang nabanhaw nga 
Kristo mipakita ngadto sa mga disipulo sa daghang panahon (Mateo 28:9-10; Markos 
16:12-14; Lukas 24:15, 36; Juan 20:19, 26; Mga Buhat 1:3; 1 Mga Taga-Corinto 15:5-
7). Bisan pa diha niining bag-o nga lawas, Siya nailhan ngadto kanila. Ang Iyang 
pagkabanhaw nga lawas nagabaton sa mga uwat gikan sa mga lansang diha sa Iyang 
mga kamut ug mga tiil dugang sa samad diha sa Iyang kilid.  Ang pagkabanhaw nga 
lawas ni Kristo adunay substansiya, unud ug mga bukog (Lukas 24:39-40), ug mahimong 
mahikap ug mabati (Juan 20:17).  Kini makalakaw latas sa mga bato o siradong mga 
pultahan (Lukas 24:36).  Ang Iyang pagkabanhaw nga lawas nagaginhawa (Juan 
20:22) ug nagakaon (Lukas 24:42-43).  Diha sa pagkabanhaw nga lawas, si Jesu-Kristo 
makalihok diha sa pulos pinatindog ug pinahigda nga mga patag (Mateo 28:10; Mga 
Buhat 1:9-10).  Siya sa kalit makapakita ug maingon nga sa kalit mahanaw (Lukas 
24:31). 
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balik-panaghiusa sa tibuuk harianong pamilya, gihugpong sa 
unang higayon diha sa kinaugalingong kadaghanan nga pag-
ila ni Kristo.  Kini nga panahon sa pagsimba ug sa pagsugod 
pagkanta moabut sa katapusan samtang si Kristo nagauna 
sa tibuuk harianong prosesyon ngadto sa langit.

Kay kini nahasulat, 
“MAINGON NGA AKO BUHI, NAGAINGON ANG 

GINOO, ANG MATAG TUHOD MOYUKBO 

NGARI KANAKO, 
UG ANG MATAG DILA MOHATAG OG PAGDAYEG 

SA DIOS.” (Mga Taga-Roma 14:11)

Usa ka makapakurat nga kalainan ang mahitabo sa 
dihang ang kasaulugan nagahatag luna ngadto sa grabeng 
pagkasolemne: Ang Ginoong Jesu-Kristo motigom sa 
hukmanan.  Ang Kapanahonan sa Simbahan nga mga 
magtotoo paatubangon ngadto sa lingkoranan sa paghukum 
ni Kristo, o bema nga lingkoranan, diin,

Matag usa kanato mohatag og kwenta sa iyang-
kaugalingon ngadto sa Dios.  (Mga Taga-Roma 
14:12)

Ang Griyegong termino nga (bema), sa literal nagkahulugan 
og “usa ka ang-ang,” nagahulagway sa usa ka lingkoranan 
o gipasaka nga plataporma diin ang usa ka maghuhukum 
nagalingkod sa paghusay og usa ka kaso.  Kini mao ang 
“lingkoranan sa paghukum” sa Mateo 27:19, Juan 19:13, 
ug Mga Buhat 18:12.  Ang Ginoong Jesu-Kristo motantiya 
sa mga binuhatan sa matag magtotoo ug moapod-apod sa 
mga ganti pinasikad sa unsang paagiha siya mituman sa 
espirituhanong kinabuhi sa Kapanahonan sa Simbahan, 
unsa kaepektibo siya misaksi para sa Prosekusyon, ang 
taktikanhong mga kadaugan nga siya midaog.
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Busa ayaw pagpadayon sa paghukum sa dili pa 
ang panahon [sa paghatag-bili ni Kristo], apan 
paghulat hangtod ang Ginoo nagaabut kinsa 
pulos modala ngadto sa kahayag sa mga butang 
nga tinago diha sa kangitngit ug mobutyag sa 
mga motibo sa mga kasingkasing sa katawhan; 
ug unya ang matag pagdayeg sa tawo moabut 
ngadto kaniya gikan sa Dios.  (1 Mga Taga-
Corinto 4:5)

Kay kitang tanan kinahanglang magpakita atu-
bangan sa lingkoranan sa paghukum ni Kristo, 
nga ang matag usa tingali masuholan [ma-
gantihan] para sa iyang mga binuhatan diha 
sa lawas [kana maoy, atol sa iyang kinabuhi sa 
Kalibutan], sumala sa unsay nahimo niya, bisan 
kon maayo [divine] o daotan [waybili nga taw-
hanong kamaayo].  (2 Mga Taga-Corinto 5:10)    

Kining sa kasulatan nga pagsaysay sa tagsatagsa nga 
paghatag-bili ni Kristo nagadrama sa tinguha sa Dios para sa 
magtotoo samtang ania sa Kalibutan: pagkat-on sa doktrina 
sa Bibliya, pag-angkon sa espirituhanong buylo, pag-aplay 
sa divine nga panglantaw sa kinabuhi, ug paghigugma 
sa Dios ug pagmugna sa divine nga kamaayo.  Kon ang 
magtotoo nagapabilin sa agianan diha sa pagpangita sa 
espirituhanong pagkahamtong, ang Dios mahimaya.  Para 
niini nga magtotoo, ang Dios adunay kahibulungang mga 
panalangin nga naghulat didto sa eternidad.  Ang Kasulatan 
nagatawag kanila og “malabawong katigayunan sa Iyang 
grasya” nga maglakip sa “matag espirituhanong panalangin 
diha sa langitnong mga dapit” (Mga Taga-Efeso 1:3, 7; 2:7).  
Kini nga mga ganti ug mga panalangin maoy labaw ug lapas 
sa normal nga mga panalangin sa langit, sama niadtong 
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gihulagway diha sa Pinadayag 21:4.48 Kining malabawong 
grasya nga mga panalangin maglakip sa “korona sa 
pagkamatarong” (2 Timoteo 4:8); ang “korona sa kinabuhi” 
(Santiago 1:12); ang pribilihiyo sa pagsul-ub sa uniporme sa 
himaya, usa ka uniporme sa tin-aw nga kahayag, ngadto sa 
pagkabanhaw nga lawas (Pinadayag 3:4, 18); magmando 
uban ni Jesu-Kristo sa Kalibutan atol sa Milenyo (2 Timoteo 
2:12a; Pinadayag 2:26; 3:21); usa ka sinulatang haligi diha 
sa templo (Pinadayag 3:12a); ug pipila ka laing espesyal nga 
mga pasidungog madawat gikan sa kamut ni Jesu-Kristo 
Mismo.  Kini maoy pipila sa mahimayaong mga dekorasyon 
sa taktikanhong kadaugan—ang mga ganti nga gireserba 
lamang para sa magtotoo kinsa nagabarog nga lig-on diha 
sa gahum ug Pulong sa Dios.

OPERASYON TUMBANAN

Ang kinatumyan sa Kapanahonan sa Simbahan mao 
ang sinugdanan sa katapusan sa anghelanong away.  Kini 
mao ang panahon sa pagkawalay-paglaum ni Satanas, ang 
iyang katapusang itsa para sa kadaugan.  Apan ang iyang 
kalaglagan maoy naselyohan.

Human sa pagkabanhaw ug pagsaka ni Jesu-Kristo, 
ang langit nabukas kaayo samtang Siya miabut nga usa ka 
madaugon.  Ang Amahan mipahiluna ni Jesu-Kristo ngadto 
sa Iyang presensiya ug miingon sa katibuk-an, “Lingkod!”

Ang GINOO [Dios nga Amahan] nagaingon sa 
akong Ginoo [ang nabanhaw nga Anak sa Dios]: 

“Lingkod sa Akong toong kamut, 

48. Para sa dugang pang inpormasyon sa lingkoranan nga paghukum ni Kristo ug mga 
panalangin sa eternidad, tan-awa sa Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 
154-62; The Integrity of God, 166-85.
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Hangtod nga Ako maghimo sa Imong mga 
kaaway nga usa ka tumbanan para sa 
Imong mga tiil.” (Mga Salmo 110:1) 

Apan Siya, nakatanyag sa usa ka sakripisyo 
para sa mga sala para sa tibuuk panahon, 
MILINGKOD SA TOONG KAMUT SA DIOS, naghulat 
gikan niana nga panahon paingon sa unahan 
HANGTOD ANG IYANG MGA KAAWAY MAHIMONG 

USA KA TUMBANAN PARA SA IYANG MGA TIIL.  (Mga 
Hebreohanon 10:12-13) 

Ang propesiya sa katapusang pagpukan ni Kristo sa tanan 
kinsa magbarog batok Kaniya maoy unang gisibya diha sa 
Mga Salmo 110:1 ug gipahayag-pag-usab unum ka higayon 
sa katibuk-an sa Bag-ong Testamento (Mateo 22:44; 
Markos 12:36; Lukas 20:42-43; Mga Buhat 2:34-35; 1 Mga 
Taga-Corinto 15:25; Mga Hebreohanon 10:12-13).  Dinhi 
maoy gilarawan ang madaugong Mesiyas isip ang Hari sa 
tibuuk kalibutan uban sa Iyang tiil nga anaa sa mga liog sa 
Iyang gipildi nga mga kaaway.  Ang Operasyon Tumbanan 
nagapasabut ngadto sa serye sa mga hitabo nga magkorona 
sa mahimayaong kadaugan ni Kristo diha sa anghelanong 
away.

Ang Operasyon Tumbanan mosugod diha sa Ikaduhang 
Pag-abut ug matapos diha sa katapusan sa Milenyo.  Ang 
Ginoong Jesu-Kristo mobalik sa Kalibutan sa pagtukod 
sa Iyang gingharian, mohari sa usa ka libo ka tuig, ug sa 
kahangturan motangtang sa Iyang mga kaaway—si Satanas 
ug iyang mga anghel ug tanang dimagtotoo sa tawhanong 
kasaysayan.

Ang pulong “tumbanan” maoy usa ka idyom para sa pag-
buntog.  Sa karaang kalibutan ang termino mipasabut ngad-
to sa usa ka tawhanong tumbanan, nag-aninag sa usa ka 
piho nga Romanhong sundalonhon nga naandan.  Usa ka 
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mugbong kaliwat sumala sa gitas-on, ang mga Romanhon 
midala og talagsaong garbo diha sa pagbuntog sa hataas 
nga mga barbaro.  Sunud sa usa ka kadaugan sa gerra, si 
Caesar magsugo sa iyang mga tropa sa pagdala sa kinatas-
ang barbaro, kinsa pagabugalbugalan atubangan kaniya.  
Si Caesar unya magtabon sa iyang ulipon sa Romanhong 
bandila ug magpadayon sa pagbarog ibabaw kaniya—
sa literal naghimo sa iyang binihag og usa ka tawhanong 
tumbanan.  Ang mga tropa mag-abiba niining tataw nga 
pasundayag sa kadaugan.

Sa katapusan sa tawhanong kasaysayan, si Satanas, 
nalaglag nga mga anghel, mga dimagtotoo, hasta gani ka-
matayon mismo, tanan mahimong tumbanan ni Kristo.  Sa 
makausa ug para sa tanan nabuntog, nadugmok, sila sa 
katibuk-an mohapa diha sa mga tiil sa Ginoo, ug diha sa ka-
daugan Siya mobarog ibabaw kanila.  Unya ang orihinal nga 
sentensiya maoy ipatuman.  Sila pagatangtangon gikan sa 
kalibutan ug itambog ngadto sa linaw sa kalayo.

Ang Kalisdanan ug Operasyon Tumbanan Bahin I

Sa dili pa si Kristo makabalik pag-usab para sa katapu-
sang kagun-uban sa Iyang mga kaaway, ang Kalisdanan 
kinahanglang mahitabo sama sa gipropesiya.

Ayaw tugoti ang tawo sa bisan unsang paagi sa 
pag-ilad kanimo, kay kini [ang Ikaduhang Pag-
abut] dili moabut gawas kon ang apostasiya [sa 
Kalisdanan] nagaabut pag-una.  (2 Mga Taga-
Tesalonica 2:3a)

Ang Kalisdanan maoy usa ka panahon sa pito ka literal nga 
mga tuig nga mosugod diha dayon sunud sa Pagsakgaw 
sa Simbahan, mahisangko diha sa tibuuk-kalibutan nga 
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pagguba, ug matapos sa pagbalik ni Kristo sa Kalibutan 
didto sa Ikaduhang Pag-abut.  Kining pito ka mga tuig mao 
ang katapusang pag-asdang sa bantugang tigpasangil sa 
pagguwarnis og kontrol sa kalibutan, pagtukod og usa ka 
utopia sa iyang kaugalingon, ug, pinaagi sa pagguba sa 
Israel, pagtangtang sa abilidad sa Dios sa pagtuman sa 
Iyang kasabutan.49 Lakip ang nagpugong nga ministeryo 
sa Balaang Espiritu nga tangtangon diha sa Pagsakgaw (2 
Mga Taga-Tesalonica 2:7), si Satanas karon makaangkon sa 
iyang labing gawasnon nga paglihok; pagkawaybalaod ug 
apostasiya ang mohubit niining panahona.

Diha sa iyang waypulus nga pagsulay sa pagmando sa 
planeta kon dili sama, masmaayo kay sa, Dios, si Satanas 
mopaapil sa duha ka dumadapig nga gitawag og “mangtas 
nga mga mananap” diha sa Pinadayag 13: ang diktador sa 
Gipabalik nga Romanhong Imperyo, o hari sa Kasadpan, ug 
ang mining propeta.50

Ug akong nakita ang usa ka mangtas nga 
mananap naggula gikan sa dagat [diktador sa 
Gipabalik nga Romanhong Imperyo], adunay 
napulo ka sungay ug pito ka ulo, ug diha sa iyang 
mga sungay maoy napulo ka purongpurong, ug 
diha sa iyang mga ulo maoy mapasipad-ong mga 
ngalan…. Ug akong nakita ang laing mangtas 
nga mananap naggula gikan sa kalibutan [ang 
mining propeta]; ug siya adunay duha ka sungay 
sama sa usa ka nating karnero, ug siya misulti 
sama sa usa ka dragon.  (Pinadayag 13:1b, 11)

49. Para sa usa ka madetalyehong pagtan-aw og unsa si Satanas mogamit sa piho 
nga panghitabo, mga personalidad, mga nasod, ug hiyograpiyanhong mga distrito diha 
sa iyang katapusang pagsulay sa pagguba sa Israel, tan-awa sa Thieme, Armageddon 
(2002), 28-47.
50. Ibid., 18-25.
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Atol sa unang katunga sa Kalisdanan, si Satanas mopakita 
sa pagdaog.  Kauswagan ug kalibutanong kalinaw mao rag 
makita.  Apan, ang aroganteng adyenda sa yawa mohimo sa 
iyang gingharian nga usa ka balay nga mahuyang.  Ang mga 
kadugtongan sa politikanhon ug relihiyosong panaghiusa 
nga gikinahanglan sa pagsuportar sa iyang programa sa 
kauswagan matag-anan nga mabungkag, tungud kay sila sa 
kanunay nga mabungkag sa katibuk-an sa kasaysayan.

Diha sa kritikal nga punto sa tungatunga sa Kalisdanan, 
si Satanas, kuyog sa iyang mga demonyo, maoy palagpoton 
gikan sa langit ug itambog ngadto sa kalibutan (Pinadayag 
12:8-9).  Napakyas ug napapungut pinaagi sa liboan-ka-tuig 
sa pagsumpo ug pagkapildi, ang komandante sa daotan 
mobuhi sa iyang labing madilaabong kasuko ngadto sa 
tawhanong eksena.  Dako-kaayong mga bahin sa populasyon 
sa kalibutan mangamatay pinaagi sa usa ka kalaglagan nga 
gidaigan pinaagi sa ilang kaugalingong kaut-utan (Pinadayag 
6:1-11).  Ang tibuuk kalibutan pagalamonon diha sa usa ka 
gubat sa wasukad-buhata nga kapintas.

Nagtan-aw sa iyang mining-utopia nga malumpag ngadto 
sa kaguliyang, ang usa ka nagsalimoang nga Satanas 
mopalihok sa daghan-kaayong tawhanon ug yawan-ong 
mga puwersa diha sa iyang katapusang paningkamot sa 
pagsakmit og kadaugan gikan sa pagkapildi (Zechariah 14:2; 
Pinadayag 12:17).  Siya mogamit sa mao ra nga karaang linya 
sa pangatarungan nga siya migamit atol sa Kapanahonan 
sa Israel; kana mao, kon siya makapatay sa tanang Hudiyo, 
ang Dios dili makatuman sa Iyang saad ngadto ni Abraham 
(Genesis 12:1-3).

Ang nagsangpot nga kalibutanong gubat mosangko diha 
sa kapangdayagnang masaker ni Satanas batok sa Israel—
ang Armageddon nga Kampanya.51 Kining makapabuta nga 

51. Thieme, Anti-Semitism, 109-14; Armageddon.
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pasundayag sa dikapugngang kadaotan mao ang labing 
makalilisang nga panagbingkil ang kalibutan sa bisan kanus-a 
makakita, sa tinuud ang gubat nga motapos sa tanang gubat!  
Ang Jerusalem pagalibutan pinaagi sa mga kasundalohan 
sa kalibutanong mga maggugubat ni Satanas, apan usa ka 
nahabilin sa Hudiyong mga magtotoo modumili sa pagtahan 
diha sa unsay nagapakita nga daw og sa hingpit waypaglaum 
nga sitwasyon.  Ilang masaker daw og nagkaduul.

Unya sa kalit ang Ginoong Jesu-Kristo mokanaog gikan 
sa langit diha sa Iyang ikaduhang pag-abut sa pag-apil sa 
gerra ug sa pagsugod sa Operasyon Tumbanan.

Ug akong nakita ang langit nga miabli; ug tan-awa, 
usa ka puting kabayo, ug Siya kinsa milingkod 
sa ibabaw niini maoy gitawag og Matinumanon 
ug Matinuuron; ug diha sa pagkamatarong 
Siya nagahukum ug nagapanggubat.  Ug 
ang Iyang mga mata maoy usa ka dilaab sa 
kalayo, ug ibabaw sa Iyang ulo maoy daghang 
purongpurong [mga korona]; ug Siya adunay usa 
ka ngalan nga nahasulat diha Kaniya nga walay 
usa nakahibalo gawas sa Iyang-kaugalingon.  
Ug Siya maoy gisul-uban sa usa ka kupo nga 
gitunlub sa dugo; ug ang Iyang ngalan maoy 
gitawag og Ang Pulong sa Dios.  Ug ang mga 
kasundalohan nga anaa sa langit, gisul-uban 
sa maanindot nga lino, puti [pagkabanhaw nga 
lawas] ug hinlo, maoy nagsunud Kaniya sakay 
sa puting mga kabayo [timaan sa kadaugan].  
(Pinadayag 19:11-14)

Si Jesu-Kristo mao ang Magbubuntog ug Maghuhukum, ang 
Matinumanon ug Matinuuron, nag-anhi sa pagpalingkawas sa 
nagtoong mga Hudiyo, sa pagpuo sa mga kaaway sa Israel, 
sa pagpapahawa ni Satanas isip ang magmamando niining 
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kalibutana, ug sa pagtukod sa Iyang gisaad nga gingharian.  
Siya mangulo sa labing kahibulungang prosesyon sa tibuuk 
kasaysayan: “Ang mga kasundalohan nga anaa sa langit” 
(Pinadayag 19:14), naglakip sa anghelanong kasundalohan, 
Karaang Testamento nga mga santo, gimartir nga sa 
kalisdanang mga santo, ug mga magtotoo sa Kapanahonan 
sa Simbahan, “maoy nagsunud Kaniya sakay sa puting mga 
kabayo.” Ang “kupo nga gitunlub sa dugo” nagatumbok nga 
si Kristo lamang ang moaway ug mopatay sa mga kaaway sa 
Israel.  Kini mao ang bugtong kasundalohan sa kasaysayan 
nga ang Hepe-Komandante, si Jesu-Kristo, nagahimo sa 
tanang panagsangka samtang ang mga tropa mag-istambay 
ug magtan-aw.

Ug gikan sa Iyang baba nagagula ang usa ka 
mahait nga espada, aron nga pinaagi niini Siya 
makapika sa kanasuran; ug Siya mohari kanila 
uban ang usa ka sungkod nga puthaw; ug Siya 
nagatunub sa itusan sa bino sa mapintas nga 
kaligutgut sa Dios, ang Makagagahum-sa-
tanan.  Ug diha sa Iyang kupo ug diha sa Iyang 
paa Siya adunay usa ka ngalan nga nahasulat, 
“HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA 
GINOO.” (Pinadayag 19:15-16)

     
Ang “mahait nga espada” sa bersikulo 15 mao ang labing-

dako nga hinagiban sa tanan.  Ang buhi nga Pulong sa Dios 
mopatay sa mga kasundalohan didto sa Armageddon pinaagi 
sa mga pulong sa Iyang baba.  Ang “itusan sa bino” mao ang 
hilabihang pagpamatay nga mopaundang sa Armageddon 
nga Kampanya.  Ang masdakong kapintas sa divine nga 
pag-asdang moguba sa kapintas sa daotan.  Himatikdi nga si 
Kristo Mismo mopakita og unsaon pagdaog sa usa ka gubat.  
Siya dili mobalik sa paglingkod palibot sa usa ka lamesa 
sa kalinaw ug makigsabot sa usa ka paghusay.  Si Jesu-
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Kristo mopapas sa kaaway!  Siya mohapak kanila pinaagi 
sa usa ka sakit-nagdagsang hain ang ilang unud, mga mata, 
ug mga dila “malata samtang sila magbarog sa ilang mga 
tiil” (Zechariah 14:12).  Ang dugo maoy sama ka taas sa 
mga rinda sa mga kabayo ug mag-agos sulud sa 200 milya 
(Isaiah 63:1-6; Pinadayag 14:19-20).  Kini modangat og pito 
ka buwan sa paglubong sa patay (Ezekiel 39:12).

Sunud sa Iyang malanogong pagbuntog, ang kompletong 
pagpukan sa Iyang mga kaaway mosugod.  Ang tanang mga 
dimagtotoo maoy itambog ngadto sa kalayo sa Mga Kasakit, 
diin sila mopuyo hangtod sa ilang katapusang paghukum.52 
Ang duha ka mangtas nga mananap maoy itambog nga buhi 
ngadto sa linaw sa kalayo (Pinadayag 19:20), ug si Satanas, 
kuyog sa iyang nalaglag nga mga anghel, maoy gaposon 
didto sa Dalama sulud sa sunud usa ka libo ka tuig (Pina-
dayag 20:1-3). Uban sa mga kaaway sa Ginoo nga gitang-
tang gikan sa Kalibutan, ang tanang gubat moundang (Mga 
Salmo 46:9). Ang “mga kasundalohan nga anaa sa langit” 
ug ang nagpabiling-buhi nga mga magtotoo sa Kalisdanan 
mouban sa Ginoo diha sa sunud ug katapusang bahin sa 
tawhanong kasaysayan.

Ang Milenyo ug Operasyon Tumbanan Bahin II

Ang Ginoong Jesu-Kristo motukod sa milenyo nga 
gingharian hain Siya mohari nga labing-gamhanan sa 
Kalibutan sulud sa literal usa ka libo ka tuig (Zechariah 
14:9; Mateo 25:31).  Sama sa gideklarar ni propeta Isaiah, 
“Ang gobyerno mosandig diha sa Iyang mga abaga; Ug ang 
Iyang ngalan pagatawgon og Kahibulungang Magtatambag, 

52. Mga Kasakit, usa sa upat ka mga kompartamento sa Hades, mao ang pangsamtang 
nga impiyerno para sa mga kalag sa mga dimagtotoo.  Tan-awa sa Thieme, Madaugong 
Proklamasyon, 30-33. 
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Gamhanang Dios, Waykatapusang Amahan, Prinsipe sa 
Kalinaw” (Isaiah 9:6b).  Ang dimapakyas nga gugma sa Dios 
mapahimatud-an pinaagi sa katumanan sa tanan Niyang 
kasabutan nga mga saad ug mga panalangin ngadto sa 
Israel.  Kini mag-apil sa pagbalik sa tanang nahimugso-pag-
usab nga mga Hudiyo ngadto sa gisaad nga yuta ug ang 
pagtukod sa gingharian sa Israel uban sa Anak ni David 
nga anaa sa iyang trono (Isaiah 11:11-12; 14:1-4; Zechariah 
10:6-12).  Ang hustisya sa Dios mapahimatud-an pinaagi sa 
hingpit nga matarong ug makatarunganon nga pamunoan ni 
Jesu-Kristo sa tibuuk kalibutan.

Ug Siya mohukum tali sa mga nasod, 
Ug mohatag og mga desisyon para sa 

daghang mga katawhan.  (Isaiah 2:4a)

“IMONG TRONO, O DIOS, MAOY HANGTOD SA 

KAHANGTURAN, 
UG ANG MATARONG NGA SETRO MAO ANG 

SETRO SA IYANG GINGHARIAN.” (Mga 
Hebreohanon 1:8b)

  
Ang lunsay nga kalikupan sa Milenyo mokopya niadtong 

sa una-sa-kasaysayang uniberso sa wala pa ang pagka-
laglag ni Satanas, sa samang kahimtang niadtong sa unang 
gipuy-an sa tawo, ang Hardin sa Eden.  Ang Bibliya nagahu-
lagway sa milenyo nga kalikupan sa daghang paagi: Adunay 
unibersal nga kalinaw (Isaiah 2:4; Hosea 2:18; Micah 4:3).  
Ang tanang kanasuran makasinati og ekonomikanhong 
kauswagan.  Ang rilihiyon ug mini nga doktrina pagawagta-
ngon ug pagapulihan sa gawasnong pagsimba sa karon 
makitang Hari sa mga hari.  Ang kinaiyahan dili na tinunglo 
(Isaiah 11:6-8; 35:1).  Ang balatian ug pagkagutum maoy 
wahiilhi; inhustisya, nakalimtan.

Bisan pa niining lunsay nga mga kondisyon, ang sala 
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anaa pa.  Ang mga magtotoo kinsa maglungtad sa Kalis-
danan nga magpuyo diha sa Milenyo mopadayon sa paghu-
put og usa ka kinaiyang makasasala, nga maoy mapanunud 
sa ilang kaanakan.  Maskin taliwala sa labing malukpanon 
nga pagpaila sa kamatuuran sa katibuk-an sa tanan nga 
tawhanong kasaysayan, pipila ang mosalikway ni Kristo isip 
Manluluwas.  Unsa ka dimalalis nga pruyba nga ang perpek-
to nga kalikupan, kulang sa usa ka relasyon uban sa Dios, sa 
absoluto nga walay epekto diha sa kinaiyang makasasala.  
Waysapayan sa panggawas nga mga kondisyon, ang tawo 
sa kanunay mohuput sa gawasnong pagbuut sa pagdawat o 
pagsalikway sa bugtong kasulbaran sa iyang pangsulud nga 
kagun-uban—ang Ginoong Jesu-Kristo.  Dugang pa, ang 
pagsalikway sa tawo sa gugma sa Dios diha sa kaluwasan 
mahitabo sa pagkawadiha ni Satanas, nagmatuud sa tawha-
nong pagkasad-an para sa sala ug sa kaangayan sa silot sa 
Dios.  Sa gihapon, ang anghelanong away mopadayon, kay 
wala pa ang tanan Niyang mga kaaway mapaubus sa Iyang 
mga tiil.

Sa katapusan sa usa ka libo ka tuig, si Satanas paga-
buhian gikan sa iyang pagkabilanggo sa pagduslit-pag-usab 
lamang sa laraw-pangdaot nga mga taktika nga misugod 
didto sa Hardin (Pinadayag 20:7).  Si Satanas, gisimbolong-
pulong nga “Gog,” modani sa mga kaliboan nga mga 
dimagtotoo, gisimbolong-pulong nga “Magog,” sa pag-alsa sa 
waylipodlipod batok sa perpektong kalikupan ug pamunoan 
ni Jesu-Kristo (Pinadayag 20:8).  Ang waypulus nga Gog ug 
Magog nga Rebolusyon diha-dayon pagabuntogon samtang 
ang iyang mga manggugubat maoy ugdawon pinaagi sa usa 
ka dakong kalayo nga nagkanaog gikan sa langit (Pinadayag 
20:9).

Diha sa hataas ug sa maganirong gihukngay nga apela-
syon ni Satanas, ang katapusang pahayag maoy “Apelasyon 
gihikaw!”  Ang takna sa kamatuuran ni Satanas makaabut.  
Siya mahibalo nga ang gerra maoy napildi, nga ang hukum 

132 ANG ANGHELANONG AWAY 



sa una-sa-kasaysayan karon maoy iyang katinuuran (Mateo 
25:41).  Siya ug ang tanan niyang mga anghel maoy itambog 
ngadto sa linaw sa kalayo (Pinadayag 20:10).

Si Jesu-Kristo diha dayon mopatawag sa Bantugang 
Puti nga Trono sa Paghukum (Pinadayag 20:11-15), ang 
Iyang katapusang panagharong uban niadtong kinsa mipili 
batok Kaniya.  Ang tanang mga dimagtotoo sa tawhanong 
kasaysayan pagabanhawon ug itugyan ngadto sa linaw sa 
kalayo sa kahangturan.

Ug akong nakita ang patay [kadtong wala si 
Kristo], ang bantugan ug ang gamay, nagtindog 
atubangan sa trono, ug ang mga libro gipang-
ablihan; ug laing libro maoy giablihan, nga mao 
ang libro sa kinabuhi [nagarekord sa mga ngalan 
sa matag-usa kinsa sa personal nakadawat 
ni Kristo isip Manluluwas.  Sa dihang ang usa 
ka tawo mamatay nga wala nagtoo ni Kristo, 
ang iyang ngalan maoy papason sa Libro sa 
Kinabuhi]; ug ang mga patay gipanghukman 
gikan sa mga butang nga maoy nahasulat diha 
sa mga libro, sumala sa ilang mga binuhatan.  
(Pinadayag 20:12)

  
Ang mga dimagtotoo dili pagatantiyahon sumala sa ilang 

mga sala, kay ang tanan nga tawhanong mga sala maoy 
nahukman didto sa krus.  Kini nga mga alagad mahukman 
lamang sumala sa ilang tawhanong mga binuhatan.  Unsa 
ka masulub-ong talan-awon!  Dinhi mobarog ang dunot, sa 
hingpit waykatakus nga katawhan og nagsalig diha sa pipila 
ka waybiling sistema sa tawhanong merito sa pagtagbo sa 
diikatangding mga sukaranan sa perpektong pagkamatarong 
sa Dios.  Nagkulang niining perpekto nga pagkamatarong, 
ang nalaglag nga tawo mamahimong waykatakus sa pag-
puyo uban sa Dios.  Kini nga lawak-hukmanan walay makita 
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nga dapit diha sa bag-ong uniberso para sa mga tigsalikway 
ni Kristo.  Wala nay ikaduhang higayon, walay oportunidad 
sa paghangyo og kasabutan—mahangturong kasakit la-
mang para sa pagdumili sa libreng gasa sa kaluwasan nga 
gitanyag ngadto sa tanang katawhan!  Sama sa ilang ang-
helanong mga katugbang, sila itambog nga buhi ngadto sa 
linaw sa kalayo, sa waykatapusang nahimulag gikan sa Dios 
(Pinadayag 20:12b-15).

Nga walay anghelanong mga rebolusyonaryo o mga 
dimagtotoo nga nagpabilin, ang tawhanong kasaysayan 
moabut ngadto sa usa ka madramahong pagtak-up.  Ang 
anghelanong away mahimong usa ka butang natuman og 
dili na mabakwi!  Ang mga kaaway gipislat ilalum sa Iyang 
mga tiil, si Jesu-Kristo motunol sa Gingharian balik ngadto 
“sa Dios ug Amahan,” aron nga ang Anak nagapaubus sa 
Iyang-kaugalingon, kuyog sa piniling mga anghel ug tanang 
magtotoo sa tawhanong kasaysayan.

Unya nagaabut ang katapusan, sa dihang Siya 
nagatunol sa gingharian ngadto sa Dios ug 
Amahan, sa dihang Siya mipapas sa tanang 
pamunoan ug tanang awtoridad ug gahum…. 
Ug sa dihang ang tanang butang maoy nasakup 
ngadto Kaniya, unya ang Anak sa Iyang-
kaugalingon usab pagasakupon ngadto sa Usa 
kinsa misakup sa tanang butang ngadto Kaniya, 
nga ang Dios mahimong tanan-tanan.  (1 Mga 
Taga-Corinto 15:24, 28)       

Ang Planetang Kalibutan ug ang tibuuk karaang uniberso 
mao unyay pagagub-on pinaagi sa kalayo (2 Pedro 3:10).  
“Usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong kalibutan,” uban 
sa Bag-ong Jerusalem isip iyang kaulohang siyudad, maoy 
buhaton para sa tanang pinili nga mga anghel ug nahimugso-
pag-usab nga katawhan sa paglipay diha sa presensiya sa 
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Ginoo sa katibuk-an sa eternidad.

Ug akong nakita ang usa ka bag-ong langit ug 
usa ka bag-ong kalibutan; kay ang unang langit 
ug ang unang kalibutan nahanaw, ug wala nay 
bisan unsang dagat.  Ug akong nakita ang ba-
laang siyudad, bag-ong Jerusalem, nagkanaog 
gikan sa langit gikan sa Dios, giandam sama sa 
usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan 
para sa iyang bana.  (Pinadayag 21:1-2)
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Kapitulo Says
______________________

ANG MAASDANGON NGA 
ISTRATEHIYA NI SATANAS

ANG SANGLITANAN NGA “PAGHIBALO SA IMONG KAAWAY” 
sa pagkatinuud nagaaplay sa espirituhanong gubat!  Kini 
kinahanglanon nga ang Kristohanong mga manggugubat 
maghibalo sa karakter ug mga taktika sa kontra.  Ang 
mga magtotoo diha ni Kristo kinahanglang magsabut sa 
pagkamabatukon tali sa grasya sa Dios ug sa kadaotan ni 
Satanas.  Sila kinahanglang makahimo sa pag-ila sa daghan 
kaayong kahan-ayan sa daotang mga tinagong-laraw ug 
mga plano nga magpaila sa prinsipe sa kangitngit isip “usa 
ka anghel sa kahayag” (2 Mga Taga-Corinto 11:14).  Kadtong 
kinsa maoy nahibalo sa malimbungong mga pamaagi ni 
Satanas dili motugot sa yawa og usa ka bintaha (2 Mga Taga-
Corinto 2:11), apan kadtong kinsa magpabiling ignorante 
mapakyas diha sa mga pagpakigbingkil sa anghelanong 
away.  Ang mga pulong sa teyologo Donald Grey Barnhouse 
maoy usa ka kahibulungang pahinumdum sa esensiya sa 
istratehiya ni Satanas:

Usa sa labing-dako nga mga lansis ni Satanas 



mao ang pagsulay sa pagpabilin sa katawhan 
diha sa pagkaignorante sa tinuud nga kinaiya 
sa iyang pagkaanaa ug sa matikasong mga di-
mensiyon sa iyang mga pagpakaaron-ingnon.53  

Ang daotan mitakuban ingon og maayo nagalakip sa 
palisiya, katuyoan, ug paagi sa buhat sa yawa (Juan 8:44).  
Ang opensiba nga istratehiya ni Satanas diha sa kasaysayan 
mao ang pag-ataki sa Dios ug sa Iyang palisiya sa grasya 
pinaagi sa matintal, madunot nga tawhanong kabubut-on.  
Ang mabintahaon nga mga saad nga siya nagahaylo magdani 
sa tawhanong kabubut-on sa pagpahilayo gikan sa grasya 
sa Dios ug paingon sa kaugalingong mga pamaagi sa tawo.  
Sa dihang ang negatibong kabubut-on nagapaila og usa 
ka oportunidad, si Satanas nagapahimulus sa pasiunang-
lakang.  Siya nagatukub diha sa mga hilig sa kinaiyang 
makasasala54 ug nagatarget sa panghunahuna sa tawo uban 
sa mining doktrina ug daotang mga idiya, ang “mga doktrina 
sa mga demonyo” (1 Timoteo 4:1).  Si Satanas mao ang 
batid nga mag-aawat.  Siya dili mohunong ug mogamit sa 
matag lingla sa paghimo sa iyang-kaugalingon ug sa iyang 
kasundalohan sa tikasang mga espiritu nga makitang maayo 
imbis nga daotan.

Apan unsay sibo nga mga paagi ug kahimanan nga siya 
nagagamit?  Unsay iyang mga lansis mahitungud sa mga 
magtotoo, mahitungud sa mga dimagtotoo?  Unsaon niya 
pagmando sa iyang plano sa kontra-Semitismo?  Unsay 

53. Gihubad gikan ni Donald Grey Barnhouse, The Invisible War (Grand Rapids: 
Zondervan, 1965), 156.
54. Kita tanan adunay usa ka hilig diha sa usa ka direksiyon o sa lain.  Usa ka hilig sa 
kinaiyang makasasala maoy paingon sa legalismo—usa ka waypulus nga pagsulay sa 
pag-angkon og kaluwasan, espirituwalidad, o ang pag-uyon sa Dios pinaagi sa moralidad 
o maayong mga buhat.  Ang laing hilig maoy paingon sa antinomiyanismo, ang kaibog 
para sa katagbawan-sa-kaugalingon nga nagpadangat sa pagkamapatuyangon—
pagkawaybalaod, pagkamaulagon, ug wapugngi nga imoralidad.  Tan-awa sa Thieme, 
Rebound ug Padayon sa Pag-abante!, 13-14. 
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iyang tumong mahatungud sa mga nasod sa kalibutan?  Ang 
iyang opensiba nga mga pika diha sa magtotoo maglakip 
og pipila ka mga lit-ag ug mga paglimbong nga gitumong sa 
pagdiskaril sa mga Kristohanon gikan sa pag-abante diha sa 
espirituhanong kinabuhi.  Mahatungud sa mga dimagtotoo, 
ang istratehiya sa yawa nagadagan sa kinasangkaran gikan 
sa pagbuta sa ilang mga hunahuna ngadto sa Ebanghelyo, 
sa pagpasiugda og tawhanong panglantaw ug tawhanong 
kamaayo, sa pagdasig sa tanang porma sa sala ug kaut-utan.  
Mahatungud sa kontra-Semitismo, si Satanas nagapadayon 
sa pagtakud sa kalibutan uban sa bakak nga ang Hudiyo mao 
ang tinubdan sa hapit tanang kadaotan.  Ang piniling katawhan 
sa Dios mag-antos sa determinasyon sa yawa sa pagpapas 
kanila isip pulos usa ka nasod ug kaliwat, usa ka kawsa sa 
labihanay nga gipaninguha labaw pa sa upat kalibo ka tuig.  
Mahitungud sa kanasuran, si Satanas mao ang pangulong 
kaaway ngadto sa mga balaod sa divine nga katukuran55 
ug ngadto sa soberanya ug kagawasan sa nasudnong mga 
linalang.  Isip ang magmamando niining kalibutan (Juan 
12:31), ang yawa nagapadayon sa pagpangita sa pagtukub 
sa makausa ug para sa tanan ni bisan kinsang tawo o nasod 
nga nagahulga sa iyang impluwensiya.

DEMONYONG MGA PUWERSA NI SATANAS

Mga Taga-Efeso 6:12 nagasangkap og usa ka sa divine 
nga inspiradong katiktikan nga balita nga nagabutyag sa 

55. Kini maoy mga prinsipyo sa awtoridad, moralidad, etika, ug ang lagda sa balaod 
nga gimando sa Dios para sa kalungtaran, kalig-on, proteksiyon, ug pagpalungtad 
sa tawhanong kaliwat, mga magtotoo ug mga dimagtotoo pareho, sa katibuk-an sa 
tawhanong kasaysayan.  Kini nga mga balaod magtukod sa temporal nga awtoridad 
nga nagapanalipod sa kinaugalingong-pagbuut, praybasi, kabtangan, ug tawhanong 
kinabuhi—ang sukaranong mga sangkap sa tawhanong kagawasan.  Tan-awa sa 
Thieme, Kagawasan pinaagi sa Sundalonhong Kadaugan (2018), 6-9.  
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han-ay sa gerra sa mga puwersa ni Satanas.

Kay ang atong panglimbasog [atong espiri-
tuhanong kombate] dili batok sa unud ug dugo 
[batok sa tawhanong mga linalang], apan batok 
sa mga magmamando [kinatas-an og ranggo 
nga mga heneral sa demonyo], batok sa mga 
gahum [mga awtoridad sa opisyal nga kwerpo 
sa demonyo], batok sa kalibutanong mga 
puwersa niining kangitngit [demonyong mga 
embahador], batok sa espirituhanong mga 
puwersa sa pagkadaotan [ang mga ginsakupan 
nga mga demonyo] diha sa langitnong mga 
dapit [ang sa mga bitoon nga uniberso, hasta 
gani ang langit mismo].  (Mga Taga-Efeso 6:12)

    
Unsa ka lisud-buntugon nga organisasyon!  Adunay upat ka 
kategoriya sa han-ay sa kagahum nga gilista: “mga mag-
mamando,” “mga gahum,” “kalibutanong mga puwersa 
niining kangitngit,” ug “espirituhanong mga puwersa sa pag-
kadaotan diha sa langitnong mga dapit.”

Ang unang kategoriya nga batok niini ang mga magto-
too makigbugno maoy “mga magmamando” (arche).  Usa 
ka ilhanan ngadto sa pagkakinsa sa mga magmamando 
sa kasundalohan ni Satanas nagagikan sa terminolohiya 
sa ikalimang-siglo B.C. sa Athenian nga demokrasya.  Ang 
pangulong mahistrado sa Athens maoy gitawag og archon.  
Siya mao ang kinatas-ang awtoridad sa Athens.  Arche diha 
sa herarkiya sa mga demonyo maoy parehas.  Ang mag-
mamando nagagunit sa kinatas-ang posisyon sa awtoridad, 
ang katumbas sa usa ka heneral nga opisyal diha sa 
kasundalohan.

Ang unang magmamando maoy gitawag og Beelzebul, 
“magmamando sa mga demonyo” (Mateo 12:24; Lukas 
11:15).  Diha sa Bag-ong Testamento nga mga yugto hain kini 
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nga ngalan makit-an, si Beelzebul nagapasabut ni Satanas 
mismo, ang tibuuk magmamando sa mga demonyo.  Siya 
sa pagkatinuud mao ang kinatas-ang awtoridad diha sa mga 
lihiyon sa demonyo, ang komandante ug pangulo sa tanang 
puwersa nga gihan-ay batok sa Dios diha sa anghelanong 
away.

Ang ikaduhang magmamando maoy gitawag og Abaddon 
diha sa Hebreyo, ug ang katumbas diha sa Griyego maoy 
Apollyon, ang “anghel sa dalama” (Pinadayag 9:11).  Ang 
Apollyon nagakahulugan og “kagun-uban.” Ang iyang 
ngalan makit-an mahatungud sa usa ka dakong pagsulong 
sa demonyo gikan sa Dalama atol sa katapusang tulo ug 
tunga ka tuig sa Kalisdanan (Pinadayag 9:1-12).  Si Apollyon 
mangulo niining dakong kasundalohan sa demonyo, nga 
nagadala og makahahadlok nga kagun-uban sa kalibutan.

Kadtong anaa sa ikaduhang grupo ubus sa han-ay sa 
kagahum ni Satanas sa yano gihisgotan nga walay bisan 
unsang katin-awan. Sila maoy gitawag og “ang mga ga-
hum” (exsousia), ang wamaihap nga dakong-panon sa mga 
demonyo nga tinugyanan isip mga opisyal ubus sa masha-
taas nga kamandoan sa ilang mga heneral.  Ang exsousia 
nagakahulugan og “awtoridad,” sama sa usa nga may awto-
ridad labaw sa uban.

Ang ikatulong kategoriya maoy gihinganlan og “ang ka-
libutanong mga puwersa” (kosmokrator).  Ang kosmokrator 
nagakahulugan og “kalibutanong-nagmando nga mga diyos-
diyos” o “mga magmamando sa cosmos” ug nagapasabut 
sa demonyong mga embahador ni Satanas.  Sila maglihok 
isip kaugalingong mga sinugo ni Satanas ngadto sa mga 
hukmanan ug labaw nga mga kaulohan sa kalibutan.  Kining 
gamhanang mga ahente mag-impluwensiya sa tawhanon 
nga kalibutanong mga pangulo sa pagpatuman sa satanas-
nong mga palisiya.  Daniel 10:13-20 nagarekord sa duha ka 
karaang mga gingharian nga mao ang mga instrumento sa 
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kosmokrator nga mga demonyo.
Ang ikaupat nga kategoriya sa organisasyon ni Satanas 

nagalangkub sa “espirituhanong mga puwersa [pneumatikos] 
sa pagkadaotan.” Ang pneumatikos nagapasabut sa 
dimateryal nga mga linalang, mga demonyo, kinsa mao ang 
ginsakupan nga mga puwersa ni Satanas.  Sila maglihok 
“diha sa langitnong mga dapit.” Ang ilang teyatro sa mga 
operasyon mao ang pundok sa kahanginan palibot sa 
kalibutan, ang sa mga bitoon nga uniberso, ug sila gitugotan 
nga makaduul sa presensiya sa Dios sa pagrepresentar ni 
Satanas.  Kini nga mga demonyo maoy ubus sa mando sa 
exsousia ug mao ang mga kaatbang nga labing lagmit sa 
paglambigit sa tawo sa laktod.

Impluwensiya sa Demonyo
ug Paggahum sa Demonyo

Ang kalibutanong sistema wala nagaila tali sa iyang mga 
biktima.  Ang demonyong mga puwersa ni Satanas mag-ataki 
sa pulos magtotoo ug dimagtotoo, bisan gani sa lainlaing mga 
paagi: impluwensiya ug paggahum.  Kini nga yawan-ong mga 
pag-ataki dili mahitabo lahi kay sa gawasnong pagbuut sa 
tawo; ang pagtugot sa tawhanong mga target kinahanglang 
malambigit.  Sa pagkatinuud, ang mahinungdanong-rekisito 
para sa pagtagad sa mga demonyo mao ang usa ka kalag 
nga napuno sa negatibong kabubut-on.  Niini mahimo 
ang magtotoo nga anaa sa karnalidad,56 ang usa kansang 
panghunahuna “mipahiuyon niini nga kalibutan” (Mga Taga-
Roma 12:2), o ang magtotoo kinsa nahimong mabatukon 
ngadto sa doktrina sa Bibliya.  Ang target mahimo usab ang 

56. Karnalidad mao ang absolutong kahimtang sa usa ka magtotoo nga gawas sa 
fellowship sa Dios, walay pagpuno sa Balaang Espiritu, tungud sa wamasugid nga sala 
diha sa kinabuhi.  Tan-awa sa Thieme, Paghikling sa Sala (2016), 1-13.
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dimagtotoo nga anaa sa hingpit nga pagdumili-pagdawat sa 
Ebanghelyo sa kaluwasan.  Pulos magtotoo ug dimagtotoo 
ang mahimong ulipon sa yawan-ong pag-ataki kon sila magpili 
sa usa ka paagi-pagkinabuhi diha sa okulto,57 paggamit sa 
druga, o kriminal nga batasan.

Impluwensiya sa demonyo mao ang pagpanulud sa 
satanasnong mga idiya ngadto sa panghunahuna sa pulos 
mga magtotoo ug mga dimagtotoo.  Kini mao ang literal 
nga pagsulong sa kalag pinaagi sa “mga doktrina sa mga 
demonyo”—ang mini nga mga palisiya, malinglahong mga 
pagtuis, dihingpit nga tinuud nga mga pamahayag, ug hingpit 
nga mga bakak nga gibanhaw sa pagdunot ug pagdominar 
sa panghunahuna sa tawo. Impluwensiya sa demonyo maoy 
usa ka proseso nga ang matag dagway sa kalag maoy sa 
kadugayan nabuntog pinaagi sa yawan-ong doktrina.  Sa 
dihang ang mga magtotoo o mga dimagtotoo magpabilin 
ubus sa impluwensiya sa kalibutanong sistema sa dugay na, 
tanang mga sumbanan ug mga sukaranan nga maykalabutan 
sa kamatuuran maoy mawala, maguba.  Ang kalibutanong 
palisiya karon maoy “napatik diha sa ilang kaugalingong 
konsensiya” (1 Timoteo 4:2) ug mamahimong pangpadasig 
ug sundanan sa hunahuna likud sa ilang matag desisyon ug 
aksiyon.  Nagtoo “sa amahan sa mga bakak” (Juan 8:44), 
ang naimpluwensiyahan-sa-demonyo maoy mga natonto ni 
Satanas.  Walay tibuuk gidaghanon sa maayong mga tuyo o 
pagkamatinuuron ang makapanalipod kanila.  Sila mahimong 

57. Ang okulto nagapasabut sa mga praktis sama sa pagsimba og diyosdiyos, ang 
phallic nga kulto, astrolohiya, panagna, nekromansiya, Sidlakan nga mistikong 
pamalandong, pagsimba sa demonyo, pamaktol, pamalbal, ug pamarang.  Bisan pa og 
daghan niini nga mga praktis maoy gitan-aw isip inosenteng mga agianan ngadto sa 
kahibalo, kaugalingong-pagkasayod, o ‘espirituwalidad,’ ang Kasulatan klaro nga sila 
daotan—tanang mga paagi sa pagsangyaw sa mga doktrina sa mga demonyo ngadto 
sa tawhanong kaliwat.  Sila sa hugut maoy gidili sa Dios.  Bugtong espirituhanong nag-
ilaid sa kapit-os nga katawhan ang magsalig diha sa okulto para sa mga kasulbaran sa 
mga problema, ang kahulugan sa kinabuhi, ug paglaum para sa kaugmaon.  Tan-awa 
sa Thieme, Satanas ug Demonismo, 29-79.  
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labing-daotan nga kaaway sa ilang kaugalingon.
Para sa dimagtotoo, ang impluwensiya sa demonyo 

mahimong usa ka pundokanang luna para sa paggahum-sa-
demonyo.  Paggahum sa demonyo mao ang pagsulong ug 
pagkontrol sa lawas sa usa ka dimagtotoo sa usa o daghan 
pang mga demonyo.  Ang Griyego sa Bag-ong Testamento 
sa tin-aw nagahingalan sa paggahum sa demonyo uban 
sa mga pulong (daimonizomai), “aron magamhan sa usa 
ka demonyo,”58 ug (echo daimonion), “sa pagbaton og usa 
ka demonyo.” Dugang ebidensiya nga ang daimonizomai 
nagatumbok sa lawasnong paggahum sa usa ka demonyo 
nagagikan sa Lukas 8:30, hain ang pulong (eiserchomai), 
nagkahulugan og “sa pagsulud ngadto, sa pagdayon ngadto 
sa sulud,” nagapahimug-at sa pangsulud nga pagpuyo sa 
usa ka demonyo sulud sa lawas sa giyawaan sa Gerasene 
(Markos 5:12; 9:25).  Ang gahum nga ang nagpuyong mga 
demonyo magbutang ngadto sa tawhanong lawas maoy 
dako-kaayo.  Ang mga demonyo makahimo sa paghatag 
og labaw-sa-kinaiyahan nga kusog ug sa pagpahamtang sa 
pisiko nga balatian ug mga pagkahiwi (Lukas 8:29; 13:11).  
Ang mga demonyo makahimo sa pagkabuta ug pagkadili 
makahimo sa pagsulti (Mateo 9:32-33; 12:22).  Sila makahimo 
sa pagmugna og mga sakit sa pangisip ug makapahikog nga 
kabuang (Lukas 8:26-35) ug maoy sagad responsable para 
sa personal nga kadaot ngadto sa ilang mga biktima (Markos 
9:17-18).

Ang mga demonyo usab makaepekto sa personalidad 

58. Gihubad gikan ni Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament 
and Other Early Christian Literature, 2nd ed., F. Wilbur Gingrich ug Frederick W. 
Danker, ed. (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), 169; ug Gerhard Kittel, 
ed., Theological Dictionary of the New Testament, 10 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 
1964), 2:19-20.

 Nagkalainlaing mga yugto maggamit sa kapulong “sa pagbaton og usa ka mahugaw 
nga espiritu” (Pneuma akatharton exei) imbis “sa pagbaton og usa ka demonyo” (Markos 
3:30; 7:25; Lukas 4:33).

144 ANG ANGHELANONG AWAY 



nga mga kausaban nga nagpakita og dikapugngan, mapug-
sanon, ug karismatik nga mga kalidad. Pananglitan, gawas 
sa katin-awan sa paggahum sa demonyo, kini mahimo nga 
kuli-mahitabo para sa usa ka tawo sa igoigong mga abilidad 
ug alang-alang nga personalidad ni Adolf Hitler sa pagman-
do sa hapit pagsimba nga iyang nadawat o sa paghan-ay 
sa ngil-ad nga mga palisiya nga siya misugo.  Ang sa hip-
notismong magnetismo nga siya mipaagas malagmit siguro 
hinatagan-og-katakus ni Satanas, sa ingon ang tampalasang 
mga taktika nga mibutang sa mga laraw ni Hitler ngadto sa 
paglihok.  Unya ang iyang pagkasugapa sa druga, nagkaut-ut 
ngadto sa pagyawyaw ug pagsalimoang hangtod ang laway 
mitabon sa iyang suwang ug dyaket, usab maoy pamatasan 
nga gihulagway sa gigamhan-sa-demonyo nga katawhan 
diha sa Bibliya (Lukas 9:39).

Ang mga Kristohanon ba mahulog sa mga kamut sa 
paggahum sa demonyo?  Tungud kay ang pagkamatarong 
sa Dios giimpyut ngadto sa mga magtotoo ug ang mga 
magtotoo sa permanente maoy gipuy-an sa Balaang Espiritu 
(1 Mga Taga-Corinto 6:19), ni Jesu-Kristo (Juan 14:20), ug 
sa Dios nga Amahan (Juan 14:23), sila dili gayud magamhan 
sa demonyo.59 Ang mga magtotoo kinsa magpahinunut 
ngadto sa mga tentasyon sa kinaiyang makasasala ug 
magpahayag sa mahukumon nga negatibong kabubut-on 
ngadto sa doktrina sa Bibliya sa wayduhaduha mahimong 
maimpluwensiyahan sa mga doktrina sa demonyo, apan 
walay bibliyanhong panig-ingnan o pahayag nga anaa sa 
pagsugyot o pagpasidaan nga ang mga magtotoo mahimong 
mapuy-an sa usa ka demonyo.

59. Para sa dugang pa nga diskusyon sa impluwensiya sa demonyo ug paggahum sa 
demonyo, tan-awa sa Thieme, Satanas ug Demonismo, 24-28.
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ATAKI DIHA SA EBANGHELYO

Ang ataki diha sa Ebanghelyo maoy usa ka satanasnong 
opensiba nga istratehiya batok sa kabubut-on sa mga 
dimagtotoo, gihulagway diha sa Kasulatan isip “mga kaaway” 
sa Dios ug “mabatukon sa hunahuna” (Mga Taga-Roma 
5:10; Mga Taga-Colosas 1:21).  Ang mga dimagtotoo anaa 
diha sa usa ka wayhunong nga kahimtang sa pagkahilayo, 
nabulag gikan sa usa ka relasyon uban sa Dios pinaagi sa 
ilang kaugalingon nga negatibong kabubut-on (2 Pedro 2:20-
22), nga si Satanas nagapahimulus ngadto sa labing taas.

Ug bisan pa kon ang atong ebanghelyo nata-
bonan, kini natabonan niadtong kinsa manga-
hanaw, kansang kahimtang ang diyosdiyos 
niining kalibutana nakapabuta sa mga huna-
huna sa waypagtoo, aron sila dili makakita sa 
kahayag sa ebanghelyo sa himaya ni Kristo, 
kinsa mao ang imahen sa Dios.  (2 Mga Taga-
Corinto 4:3-4)                

Ang pulong “natabonan” (kalupto) nagakahulugan og si-
hag; ang butang sa likud niini mahimong makit-an apan dili 
sa tin-aw nga mailhan.  Sa kang kinsa ang Ebanghelyo maoy 
natabonan?  Mga dimagtotoo—kadtong kinsa maoy manga-
hanaw, kadtong kinsa kon sila mamatay diha sa espirituha-
nong kamatayon mogugol sa eternidad uban ni Satanas ug 
sa nalaglag nga mga anghel didto sa linaw sa kalayo.  Apan 
ang Dios “wala nagtinguha para ni bisan kinsa nga mahanaw” 
(2 Pedro 3:9).  Siya sa binalikbalik nagapaila sa oportunidad 
para sa kaluwasan.  Ang Ebanghelyo anaa ug mahimong 
mailhan, apan kini nalubog tungud kay ang dimagtotoo wala 
pa mipili sa pagtoo.  Ang tabon sa yano maoy usa ka kaam-
giran para sa iyang negatibong kabubut-on.  Kini dili usa ka 
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butang sa pagsabut o sa dili pagsabut; kini mao ang tinuud 
nga ang tigpamati nagadumili sa pagsaka sa tabon pinaagi 
sa pagpahayag og pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.  Si 
Satanas sa mahanas nagaataki niana nga punto sa negati-
bong kabubut-on.

Sa pagsalikway sa kamatuuran, ang dimagtotoo mama-
himong alagad sa pagpanulud sa satanasnong mga bakak, 
nga magbuta sa iyang panghunahuna ngadto sa kahayag 
sa Ebanghelyo.  Si Satanas ug iyang mga puwersa mag-
dagit diha niini nga mga oportunidad ug magdasig sa tawo 
sa pagkuha sa iyang mini nga mga idiya mahitungud sa kalu-
wasan gikan sa laing mga tinubdan, naglakip sa iyang kau-
galingong imahinasyon.  Si Lewis Sperry Chafer anaa niini 
sa pagsulti mahitungud sa mga paglimbong sa yawa:

Bisan unsa sa bantugan nga espirituhanong 
mga hilisgutan nga maoy unibersal nga gikai-
kagan sa katawhan, sama sa kabaskog sa pang-
lawas, kinabuhi human sa kamatayon, morali-
dad, wamatuman nga propesiya, o relihiyosong 
mga porma, lagmit mapulihan diha sa mini nga 
mga sistema para nianang maoy hinungdanon-
kaayo.  Ug samtang kana nga mga hilisgutan 
maoy tanan makit-an diha sa ilang tukma nga 
mga kalambigitan ug pagka-importante diha sa 
tinuud nga pagtoo, ang kamatuuran nga ang ka-
tawhan sa unibersal maoy nahilig sa paghatag 
og atensiyon ngadto kanila nagahatag og usa 
ka oportunidad para ni Satanas sa paghimo og 
usa ka lig-ong apelasyon ngadto sa katawhan 
pinaagi kanila, naggamit niini nga mga hilisgu-
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tan isip punoan nga mga kamatuuran diha sa 
iyang mini ug inawat nga mga sistema.60     

Ang yawa nahibalo nga sa dihang ang mensahe sa gra-
sya sa Dios matangtang, ang Ebanghelyo nagapabilin nga 
napalubog.  Matinuuron sa iyang kawsa, ang manggialamon 
nga tigmanipula “nakapabuta sa mga hunahuna sa way-
pagtoo” pinaagi sa pagpasiugda og mini nga mga sistema 
nga ang mga buhat sa katawhan magpuli sa grasya sa 
Dios.  Diha sa hitabo sa Pharaoh sa Exodo, ang nagapada-
yong pagkagahig-ulo ngadto sa mensahe sa kaluwasan 
sa kadugayan “mipagahi sa iyang kasingkasing” (Exodo 
8:32).  Matag pagsalikway sa kamatuuran nagapasamut sa 
negatibong kabubut-on, sa katapusan naghimo niining hapit 
imposible para sa dimagtotoo sa pag-usab sa iyang huna-
huna mahitungud ni Kristo.  Tungud niini, ang tinguha ni 
Satanas napatuman.

Mini nga Ebanghelyo sa Rilihiyon

Ang rilihiyon maoy dumadaog nga alas ni Satanas, ang 
iyang labing makabitik nga taktika batok sa tawhanong 
kaliwat.  Rilihiyon maoy tawo sa tawo nga mga paningkamot 
nga nanglimbasog sa pag-angkon sa pagtugot sa Dios, 
samtang ang Kristiyanismo maoy relasyon sa tawo uban sa 
Dios pinaagi sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo.  Sa rilihiyon, ang 
tawo nagapangita sa Dios pinaagi sa personal nga merito ug 
mga buhat.  Sa Kristiyanismo, ang Dios nagapangita sa tawo 
pinaagi sa nagluwas nga buhat ni Kristo. 

Kay tungud sa grasya ikaw naluwas pinaagi 
sa pagtoo; ug kana dili sa inyong-kaugalingon, 

60. Gihubad gikan ni Chafer, Angelology, Anthropology, Hamartiology, 108.
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kini mao ang gasa sa Dios; dili isip usa ka 
resulta sa mga buhat, aron walay bisan usa ang 
makapasigarbo.  (Mga Taga-Efeso 2:8-9)

Sa pagdiskaril sa tawo gikan sa Ebanghelyo sa grasya, 
si Satanas sa maalamon nagatanyag og usa ka inawat nga 
ebanghelyo pinasikad sa tawhanong mga buhat ug moralidad 
(Mga Taga-Galacia 3:2-3).  Siya nagalaraw og usa ka mini 
nga pagkamatarong nga nagaapelar ngadto sa tawhanong 
pagkaarogante (Mateo 19:16-26).  Ang katawhan sa mabuut-
buuton magtoo nga sila makamerito sa pagtugot sa Dios 
pinaagi sa ilang kaugalingon nga mga paningkamot.  Imbis 
nga sa pagdangup ngadto sa Dios para sa mga kasulbaran 
sa mga problema sa kinabuhi, sila maghunahuna sumala 
sa pagpahiayon sa katilingban, kalihukan sa katilingban, 
katilingbanong pag-uswag, krusado nga pagkaarogante—
nagpanabontabon sa kalibutan sa yawa.  Si Jesu-Kristo sa 
kusganong misaway niining inawat nga paagi sa buhat diha 
sa mga Pariseyo sa Iyaha mismong panahon (Mateo 23; 
Lukas 18:9-12), ug si Isaiah mipahisama sa kaugalingong-
pagkamatarong ngadto sa usa ka “mahugaw nga bisti.”

Kay tanan kanato nahimong sama sa usa kinsa 
maoy mahugaw, 

Ug tanan natong matarong nga mga binuhatan 
maoy sama sa usa ka mahugaw nga bisti.  
(Isaiah 64:6a)

Natural, si Satanas nagalampos og dako pinaagi sa iyang 
mini nga mga magtutudlo.  Ang rilihiyon adunay iyang kau-
galingong mga ministro (Mateo 7:15; 2 Mga Taga-Corinto 
11:13-15) kinsa magtudlo sa usa ka mini nga doktrina sa 
kaluwasan pinaagi sa tawhanong mga paninguha, inigsoong 
gugma, kalibutanong kalinaw, utopianism.  Nag-apelar ngad-
to sa pagkaarogante ug garbo sa tawo, sila magpasiugda sa 
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legalismo ug pagsimbag-diyosdiyos puli sa natapos nga bu-
hat ni Kristo didto sa krus (Mga Taga-Colosas 2:20-23).  Ang 
ilang relihiyosong pilosopiya nagapahayag nga ang Dios 
modawat sa maayong mga buhat sa tawo maingon nga basi-
hanan para sa usa ka relasyon uban Kaniya.  Sila magprokla-
mar og usa ka inawat nga ebanghelyo (2 Mga Taga-Corinto 
11:3-4) sagad labaw pa kaayo kay sa bibliyanhong Ebang-
helyo sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.  Sa tanan 
niyang inantigo nga mga kalidad, ang ilang ‘ebanghelyo’ sa 
rilihiyon nagapasiugda og tawhanong reporma puli sa espiri-
tuhanong pagkahimugso-pag-usab.  Nagpanagana niini nga 
pag-ataki diha sa tinuud nga Ebanghelyo, ang Apostol Pablo 
mipasidaan:

Apan bisan pa og kami, o usa ka anghel 
gikan sa langit, magwali kaninyo og usa ka 
ebanghelyo nga supak niadtong hain kami 
miwali kaninyo, pasagdi siya nga matunglo. 
(Mga Taga-Galacia 1:8) 

 
Ang rilihiyon ug grasya maoy eksklusibo sa usag-usa.  

Ang kinahanglanon mao ra sa matag kapanahonan.  Ang 
kasulbaran usab mao ra: “Too diha ni Ginoong Jesus, ug 
ikaw maluwas” (Mga Buhat 16:31b).  Ang dimagtotoo kinsa 
nagadugang sa bisan unsa ngadto sa pagtoo diha ni Kristo 
nagawagtang sa pagkamasangputon niana nga pagtoo, ug 
ang usa kinsa nagabutang sa iyang pagtoo diha sa bisan 
unsa gawas ni Kristo sa yano wala maluwas.  Gawas sa 
pagtoo lamang diha ni Kristo lamang, ang tawo nagapabiling 
usa ka peyon diha sa gibanabana nga lihok ni Satanas.

Mini nga mga Diyosdiyos ug Mini nga mga Gahum

Naggamit sa rilihiyon sa pagdani sa tawo palayo gikan 
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sa tinuud nga Ebanghelyo, si Satanas nagapaila og usa ka 
halapad nga kalainlainan sa mga diyosdiyos, tanan niini sa 
yano maoy mga larawan sa mao ra nga tawo, si Satanas 
mismo (2 Mga Taga-Tesalonica 2:3-4).  Sa katibuk-an sa ka-
saysayan pagyukbo niining mini nga mga dibinidad nakapa-
bihag sa katawhan, una sa tanan tungud kay ang yawan-ong 
kalihukan maoy sagad inubanan sa labaw-sa-kinaiyahang 
gahum, mga tilimad-on, mga milagro, ug mga pinadayag (2 
Mga Taga-Tesalonica 2:9-10).

Ang mga mistiko sagad mag-angkon nga ang Dios na-
gasulti ngadto kanila sa laktod o  nga ang Dios, mga anghel, 
o divine nga mga linalang nakapakita ngadto kanila, nagtan-
yag og sa kanhiay wagipadayag nga panabut o inpormasyon.  
Pananglitan, Islam ug Mormonism pulos gikan sa usa ka sa 
mistiko nga aparisyon: ang giingon nga pagpakita sa usa ka 
anghel kinsa miangkon sa pagsangkap og bag-ong divine 
nga pagpadayag.

Ang Kristiyanismo dili gayud luwas ngadto sa pagtakud 
sa mistisismo.  Diha sa nag-unang Simbahan ang sa mistiko 
nga mga hilig mipasugod sa monasteryonhong kalihukan, 
hain ang mga monghe mipahiklin sa ilang-kaugalingon didto 
sa amihanang disyerto sa Africa ug milingkod ibabaw sa 
mga haligi sa kamingawan naghulat sa tingog sa Dios.  Ang 
makaylapong mga impluwensiya sa mistisismo maoy makita 
pa diha sa kasimbahanan karong panahona.  Pananglitan, 
pagsimba sa giingon nga mga aparisyon ni Mary ug sa 
laing makasaysayanon nga Kristohanong mga personahe 
maoy usa ka nasinati nga praktis sulud sa piho nga mga 
relihiyosong pundok.  Labi pang giamuma sa institusyon mao 
ang mini nga doktrina sa matugahalaong pagkausab, hain 
nagaangkon nga diha sa Komunyon, ang tinapay ug kopa sa 
dimakitang-gahum maoy nausab ngadto sa literal nga lawas 
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ug dugo ni Kristo.61 Pinaagi sa pagtulon niining gitoohan-nga 
unud ug dugo ni Kristo, ang mga mag-aambit magdahum nga 
sila maoy nausa uban sa Dios.  Sa makauulaw, ang Lamesa 
sa Ginoo mamahimong usa ka rituwal nga walay katinuuran, 
usa ka waykahulugan nga praktis nga kulang sa doktrina.

Ang bag-ong mga hilig sa United States maghulagway 
sa usa ka nag-usbaw nga pagkaokupado sa Sidlakang 
mistisismo ug mga pagpakita sa okulto.  Sa pagkatinuud, 
ang mga hilisgutan sama sa pagbalik sa kalag sa laing 
lawas ug espirituhanong pagmata pinaagi sa pamalandong 
nakabihag sa katawhan diha sa mga panon.  Dugang pa, 
ang mga pagpraktis sa espiritismo—komunikasyon uban sa 
dimakitang mga espiritu aron sa pag-angkon og kahayahay, 
panambal, o inpormasyon mahatungud sa umaabot nga 
panghitabo—karon katap sa popular nga katilingban.  Ang 
tradisyonal nga pribadong mga tigum sa espiritista magsentro 
palibut sa usa ka medyum kinsa nagasulay sa paglambigit 
sa patay, samtang ang New Age channeling nagalakip og 
usa ka medyum o trans-channeler kinsa nagatugot sa 
espiritu sa paggahum sa iyang kaugalingong lawas ug sa 
pagsulti sa laktod ngadto sa mga tumatambong.  Natural, 
ang pagkonsulta sa mga bitoon pinaagi sa astrolohiya sa 
pagtagna sa umaabot nga panghitabo usab nagadala og usa 
ka nag-usbaw nga panimati sa pagkatinahod.

Ang katawhan kinsa magsubay niining waykahulugan 
nga relihiyosong mga porma (Mga Taga-Colosas 2:18; 2 
Timoteo 3:5) maghunahuna nga sila magsimba ug magdawat 
sa divine nga paggiya, samtang diha sa ilang waypagtoo 
ug pagsalikway sa kamatuuran, sila magsimba lamang sa 
“diyosdiyos niini nga kalibutan.”

61. Para sa usa ka halawum nga diskusyon diha sa lawas ug dugo nga kaamgiran, 
tan-awa sa Thieme, Ang Dugo ni Kristo, 53-56.
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Satanas sa Maigmat Nagadumili sa Manluluwas

Hinumdumi nga diha sa pagdani sa unang babaye, si Sa-
tanas milimud nga adunay mahimong usa ka personal nga 
relasyon tali sa Dios ug tawo sa dihang siya misangpit sa Dios 
isip Elohim, dili Yahweh Elohim.  Sa paggamit og Elohim nga 
walay Yahweh, si Satanas miila sa dimaabut, nagpahilayo 
nga Magbubuhat, apan dili ang Manluluwas.  Ang mao ra nga 
mga resulta sa personal nga buhat sa yawa maoy makit-an 
karong panahona.  Daghang katawhan mag-ila sa pagkaa-
naa sa usa ka labawng makagagahum apan magdumili sa 
pag-ila og usa ka personal nga relasyon uban sa Dios pinaa-
gi ni Ginoong Jesu-Kristo, ang Dios-tawo nga Manluluwas.  
Pananglitan, ang French nga magsusulat ug pilosopo nga 
si Voltaire maoy usa ka deist, dili usa ka Kristohanon.  Ang 
deism nagabarog sa pagkaanaa sa usa ka Dios kinsa mahi-
mong mailhan pinaagi sa pangatarungan ug obserbasyon sa 
mga balaod sa natural nga kalibutan, ingon nga sukwahi sa 
Dios kinsa maoy masabtan pinaagi sa bibliyanhong kahiba-
lo.  Ang mga deist magtoo nga ang Dios mipahimutang sa 
binuhat ngadto sa paglihok unya mibiya sa proseso; tungud 
niini, ang Dios wala nagaapil-apil sa tawhanong kasaysayan.  
Panteyismo, sa kinatibuk-an gituboy pinaagi sa mga rilihiyon 
sama sa Hinduism ug Taoism, nagapahayag nga ang Dios 
ug ang uniberso maoy usa ra, nga ang uniberso misugod 
ingon nga usa ka katibuk-an maoy Dios.  Ang diyosdiyos sa 
mga pantheist dili personal ni usa ka tawo.

Ang impluwensiya ni Satanas maoy maigmat kaayo nga 
siya tinuuray nakakita og usa ka paagi sa pagsagol ni Kristo 
samtang nagsalikway Kaniya isip Manluluwas.  Ang Christian 
Science nagatuboy ni Jesus isip iyang mithi, apan tungud kay 
ang sala ug daotan maoy gigahin ngadto sa pagbulot-an sa 
waykatinuuran, ang usa ka manluluwas ug kaluwasan maoy 
giisip nga wakinahanglana.  Ang Buddhism ug mga salingsing 
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sa Sidlakang mistisismo, sama sa Theosophy ug New Age 
nga mga konsepto, mag-ila ni Jesus apan magkunhod 
Kaniya ngadto sa usa ka maayo-kaayong tawo lamang, usa 
ka medyum sa usa ka taas nga han-ay, o ang kinamaayohan 
sa salabutanong tawo.  Ang Islam nagaangkon Kaniya isip 
usa ka importanteng propeta apan nagadumili Kaniya isip 
ang Anak sa Dios kinsa misangkap og panghimayad para 
sa sala.  Diha sa praktis kining relihiyosong mga kulto ug 
mga pilosopiya magsulay sa pagsaka sa tawo ngadto sa 
kahimtang ni Kristo, usa ka mapasipad-on ug sa tuman 
imposible nga tinguha.

Satanas Nagapakadiyos sa Katawhan

Si Satanas nagapahimulus sa pagkaarogante sa tawo pi-
naagi sa pagdasig sa sekular humanism, ang pagtoo nga ang 
tawo sa iyang-kaugalingon, magawasnon sa Dios, makasul-
bad sa mga problema sa kalibutan hain siya nagapuyo.  Kini 
nga ideyolohiya maoy “usa ka paagi sa kinabuhi ug huna-
huna nga gisunud nga walay reperensiya ngadto sa Dios o 
rilihiyon.”62 Ang humanism nagaagad diha sa mga sistema 
sa panabut nga sa hugut maykalabutan ngadto sa maykinu-
tuban nga hunahuna ug tawhanong kalampusan.  Naghatag 
og kinatung-ang pagkaimportante ngadto sa tawo imbis nga 
sa Dios, ang humanism nagatan-aw ngadto sa siyensiya sa 
pagsulbad sa mga misteryo sa kinabuhi ug sa planeta hain 
ang kinabuhi anaa.  Kini nagatuboy sa pilosopiya ug sikolohi-
ya isip mga kasulbaran sa kalisud ug bakikaw-nga-paglihok 
ug nagabasol sa mga problema sa tawo diha sa kalikupan, 
ingon nga sukwahi sa personal nga mga desisyon.  Kad-
tong kinsa magpuyo pinaagi niining kalibutanon nga doktrina 

62. Gihubad gikan sa Evangelical Dictionary of Theology, 1984 ed., s.v. “Secularism, 
Secular Humanism,” ni D. W. Gill.

154 ANG ANGHELANONG AWAY 



magdumili sa Pulong sa Dios ug magdawat sa tawhanong 
mga panaghisgot ug mga pagpangatarungan isip kaalam, 
apan ang ilang mga konklusyon mahisama ngadto sa bug-
os nga kabuang.  Diha sa humanism, bisan kinsa ug bisan 
unsa mahimong usa ka inila.  Diha sa grasya, adunay usa ra 
ka inila, si Jesu-Kristo.  Walay tawo o pilosopiya sa kinabuhi 
ang mahimong usa ka makatagbaw nga puli para sa fellow-
ship uban sa Ginoo.

Tan-awa nga walay usa ang nagabihag kanimo 
pinaagi sa pilosopiya [nagkunhod sa Dios ngadto 
sa mga kinutuban sa tawhanong hunahuna] ug 
waykahulugan nga paglimbong [nagdeklarar 
nga ang tawo adunay usa ka kidlap sa dibinidad 
o maoy usa ka diyosdiyos], sumala sa tradisyon 
sa katawhan, sumala sa elementaryang mga 
prinsipyo sa kalibutan [sekular humanism], imbis 
nga sumala ni Kristo.  (Mga Taga-Colosas 2:8) 

Nalingla pinaagi sa salabutanong pagkaarogante, ang 
sekular nga mga batid sa tawhanong kinaiya sagad mag-ila 
sa Kristiyanismo isip kahuyang.  Ang German nga piloso-
po sa ikanapulog-siyam-nga-siglo si Friedrich Nietzsche sa 
mapasigarbohong nagapasabut “nianang Kristohanon nga 
kabalaka sa hunahuna nga nagagikan sa pagpanghupaw 
tungud sa suludnong pagkadaotan sa tawo ug pag-amuma 
para sa kaluwasan sa tawo—tanang mga panabut naggu-
mikan diha sa wala apan mga sayup sa katarungan ug 
nahitakus, dili sa katagbawan, apan sa paghikalimot.”63 Mati-
numanon ngadto sa kawsa ni Satanas, kana nga mga sala-
butanon maggamit og pilosopiyanhong mga paghunahuna 
ug akademikong pagkaarogante sa pagtigum og makahaylo 

63. Gihubad gikan ni Friedrich Wilhelm Nietzsche, Human, all too Human, trans. R. J. 
Hollingdale (Cambridge University Press, 1986, 1996), 26.
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apan matikasong ebidensiya batok sa Ebanghelyo ug bibli-
yanhong panglantaw. 

Sa bali, bisan pa ang labing manggialamong mga 
hunahuna sa humanism wamakita ang matuud nga ang 
tawo kinsa misulat sa Pauline nga mga Epistola maoy usa sa 
labing bantugan nga mga salabutan kinsa nabuhi sa tibuuk 
panahon.  Si Pablo, uban sa tanan sa iyang kinaadman, wala 
gayud misulay sa pagmugna og usa ka tawhanong pilosopiya.  
Siya sa kanunay miatiman og unsa ang Dios mipadayag 
ngadto kaniya.  Waysapayan sa ilang IQ o pagkasalabutanon, 
ang mga batid sa tawhanong kinaiya dili makasabut sa 
malangkubong prinsipyo nga ang divine nga pinadayag 
nagahalili sa tawhanong katarungan ug salabutan diha sa 
pagduul sa kinabuhi ug katinuuran.  Sila dili makasabut nga 
samtang ang ilang mga utok sa pagkatinuud dili huyang, ang 
ilang mga utok maoy patay—patay ngadto sa pagsabut sa 
absolutong mga kamatuuran sa Dios, “kay sila [absolutong 
mga kamatuuran] maoy binuang alang kaniya, ug siya dili 
makasabut kanila, tungud kay sila maoy gihatagag-bili sa 
espirituhanon” (1 Mga Taga-Corinto 2:14b).  Mao nga ang 
mga batid sa tawhanong kinaiya magpuyo sa ilang mga 
kinabuhi diha sa pagkapakyas, nag-uban lamang ni Satanas 
diha sa iyang waypulus nga mga pagsulay sa pagsangkap 
og usa ka tawhanong utopia lahi kay sa buhat ni Kristo.

ATAKI DIHA SA KALIBUTAN

Si Satanas nakasabut nga sukad sa pagkalaglag sa tawo, 
ang mga sirkumstansiya maoy halayo gikan sa tinuud diha 
sa iyang gingharian, ang kalibutan nga siya karon nagaman-
do.  Siya nagabasol niini nga sitwasyon dili sa iyang kau-
galingong waykaarang nga pamunoan o sa makasasalang 
kinaiya sa tawo apan diha sa kalikupan sa tawo.  Ang iyang 
tinguha sa paghimo og usa ka masmaayong kalibutan na-
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kapahimugso ngadto sa waypasikaran nga pangandoy sa 
usa ka hinimo-sa-tawo nga paraiso.  Si Satanas nagasu-
lay sa pagbuhat og usa ka perpektong kalibutan gawas sa 
Dios: kalibutanong kalinaw nga wala ang presensiya ni Kris-
to; ekonomikanhong mga tambal sa tanang kalisdanan nga 
walay divine nga pagsangkap; multi-culturalism, sekular nga 
edukasyon, environmentalism isip ang paglaum ug katun-
hayan sa tawo; ug pamalaod sa moralidad ug kaayohan isip 
ang personal nga seguridad sa tawo.

Pinasikad sa makatawhanong panglantaw nga ang tawo 
sa tiunay maoy maayo, kini nga satanasnong tinagong-laraw 
nagaapelar ngadto sa mga ideyalista kinsa magpasiugda 
og mahandurawong mga laraw para sa katilingbanong pag-
uswag ug mag-awhag og malinawong dungang-kaanaa 
uban sa mga kaaway kansang tumong mao ang pagguba sa 
kagawasan.  Dugang pa sa paglawog sa garbo sa tawhanong 
kamaayo, ang yawa nagatarget sa kinaiyanhong kaibog sa 
gahum sa tawo.  Siya nahibalo sa hingpit nga ang awtoridad 
nga gipadasig pinaagi sa pangandoy sa pagkontrol sa uban 
sa kadugayan nagabalhin ngadto sa panglupig.  Si Satanas 
mismo maoy usa ka tigpanglupig.  Siya nagakontrol sa iyang 
teritoryo pinaagi sa panglupig.

Ang mga demonyo ug tawhanong mga ahente sa yawa 
mahimong makit-an sa istratehiyanhong nahimutang diha 
sa tanang kaulohan sa kalibutan, diin sila magsulay sa 
pag-impluwensiya sa mga magmamando sa pagpabor sa 
satanasnong mga palisiya (Daniel 10:13).  Ang kasaysayan 
nagabuhong sa mga bunga sa ilang mga kahago. Ang 
Tungatungang Katuigan maoy usa ka panahon sa kinatas-
ang pagkarelihiyoso, tootoo, ug mga inkwisisyon. Ang 
French nga Rebolusyon misaksi sa mga paningkamot sa 
mabunoong mga rebolusyonaryo sama ni Robespierre ug 
Danton sa pagpuli sa nalalang nga monarkiya.  Ang 1914 nga 
anarkistang asasinasyon sa Archduke Francis Ferdinand, 
manununod ngadto sa trono sa Austria-Hungary, mikablit sa 
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kagub-anan sa Gubat sa Kalibutan I.  Kining usa ka hitabo 
mihatag higayon sa usa ka pagsanay sa kontra-gubat nga 
mga kalihukan sa kalinaw nga misulay sa pagtukod og unsa 
ang “Prinsipe sa Kalinaw” lamang makahimo ug motuman 
diha sa Iyang pagbalik (Isaiah 9:6).  Ang Ikatulong Reich ni 
Hitler mao ang yawan-ong kahimoan sa usa ka nagpakaingon 
nga kinamaayohan sa pagtuboy sa Germany ngadto sa usa 
ka dakong gahum ug usa ka gamhanan-kaayong-kaliwat, 
tanan para sa kinatapusang katuyoan sa pagpoo sa Hudiyong 
kaliwat, tinguha usab ni Satanas.

Sa kalibutan sa yawa, malig-ong kalinaw, tawhanong 
kaangayan, ug hingpit nga kontrol sa kalikupan sa kanunay 
maoy mga pantasya.  Kana nga kalibutanong mga tambal sa 
tanang kalisdanan maoy gigarantiya nga mga paagi lamang 
para sa pagpapha sa personal nga kagawasan, ang yawi 
sa tawhanong kalipay, ang yawi sa kinatas-ang kalihukan sa 
tawhanong kabubut-on.  Ubus sa impluwensiya sa daotan, 
ang mahambugong mga magbubuhat sa palisiya ug ilang 
wamahimuut, disigurong mga pumipili madani niini nga mga 
hunahuna ug mapalihok alang ni Satanas.

Sosyalismo

Sosyalismo maoy usa ka tawhanong pagsulay sa pag-
sangkap og usa ka utopian nga ekonomiya. Ang basihanan 
para sa sosyalismo diha sa modernong kasaysayan makit-
an diha sa libro ni Sir Thomas More nga Utopia, nga naga-
hulagway og usa ka hinanduraw nga isla nga may politikanhon 
ug katilingbanong pagkahingpit. Ang “utopia,” tungud niini, 
nahimong usa ka kapulong para sa bisan unsa nga mahan-
durawong sistema sa ekonomikanhon, katilingbanon, o sa 
kalikupan nga pagkahingpit.  Ang teyoriya sa utopian nga 
sosyalismo maoy usa ka bakak, usa ka ekonomikanhong 
pag-ayum-ayum sa mga balaod sa divine nga katukuran diin 
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ang usa ka bakak nga pasikaran maoy gisilsil: Kon ang kapita-
lismo sa kinabubut-ong nagatahan sa iyang pagkatag-iya ug 
mga paagi sa produksiyon ngadto sa Istado o ngadto sa mga 
trabahador, ang pagkawalay-trabaho ug kakabus mapapas.  
Kini mao ang laang sa yawa, kay ang ekonomikanhong 
kauswagan maoy gibuhat pinaagi sa kapital ug pamuhunan, 
dili pinaagi sa gobyerno o mga trabahador.  Ang kapitalismo 
nagasangkap sa labing-dako nga oportunidad para sa tanan 
sa pag-abante sa ekonomikanhon ug sa katilingabanon.  Ang 
sosyalismo nagakunhod sa katawhan ngadto sa kinaubsang 
komon nga hiyas sa kadaghanan.  Sama sa panglupig sa 
komunismo, ang sosyalismo nagatukod og kaulipnan ngadto 
sa Istado, imbis nga kagawasan sa kinaugalingong-pagbuut 
uban ang gobyerno nga nagpanalipod niana nga kagawasan.  
Sa iyang kinaiya mismo ang sosyalismo nagadugmok sa 
kabubut-on ug nagapasanay sa pagkamaagaron, tungud 
kay kini nagabulag sa katawhan gikan sa katinuuran ug 
sa masistemahong nagatulis kanila sa kapasidad para sa 
kinabuhi.

Sa pagkab-ot sa iyang utopia, si Satanas nagadason og 
mga pilosopiya nga ang katawhan sa tiunay maoy pareho, 
nga ang dato maoy hakogan ug nagailog sa pobre, nga 
ang bisan unsang matang sa dipatas-nga-kahimtang kina-
hanglang makapukaw sa usa ka pagbati nga sad-an, nga 
ang malampuson may utang ngadto sa dimalampuson.  
Sa laktod, ang sinosyalistang ideyolohiya nagadason og 
parehong mga resulta sa kadaot sa parehong oportunidad.  
Kini nga mga tinoohan maghubit sa kabuang ug makabitik 
nga kadaotan sa sosyalismo. Kining malimbungon nga 
sistema nagadumili sa pagkaanaa sa kinaiyang makasasala 
samtang wamakamatikud sa iyang kaugalingon nga daotang 
kalihukan.

Isip usa ka paagi sa pag-angkon og gahum para sa pipila 
ka ‘nahikat-ong kinamaayohan,’ ang sosyalismo nagahulhog 
og bugno sa tigpamoo ug tigpamuhunan, pangabubho, kasi-
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na, ug kahakog niadtong kinsa sa kaarogante magdahum 
sa ilang-kaugalingon nga angayan sa usa ka butang para sa 
wala.  Ang ilang giingon nga mga remedyo para sa dipatas-
nga-kahimtang sa yano magbuhat og bag-ong mga dipatas-
nga-kahimtang.  Ang French nga mga rebolusyonaryo—ubus 
sa bandera sa “kaugalingnan, kaangayan, ug praternidad”—
mipapha sa korona ug sa aristokrasya sa pagpataas lamang 
sa ilang-kaugalingon, nagpuli sa usa ka panglupig alang 
sa lain.  Ang katapusang resulta sa ilang kaibog sa gahum 
maoy gilotina ni Robespierre, nga mibawi og 40,000 ka 
mga kinabuhi.  Ang magsusulat nga si Victor Hugo sa ulahi 
mihimo og usa ka maayo-kaayong pulongan sa dihang siya 
misulat nga ang kaangayan mao lamang ang politikanhong 
paghubad sa pulong kasina.

Niadtong kinsa wala makasabut og tawhanong kagawa-
san o magtamud sa hustong kalihukan sa kalag sa tawo, 
ang mga katuyoan sa sosyalismo maayo paminawon: usa 
ka bag-o nga kalibutanong han-ay uban sa kaangayan ug 
kauswagan para sa tanan!  Makapahubog nga mga pulong 
maghimo sa masupakong mga idiya nga popular, apan 
ang mga pulong dili mag-usab sa kamatuuran. Sosyalismo 
mao ang hingpit nga pagbalhin sa gahum gikan sa usag-
usa ngadto sa Istado.  Pagmatikud: Ang kagawasan maoy 
pinugngan para sa gitawag-nga masdakong kaayohan; 
katigayunan maoy giimbargo gikan niadtong kinsa angayan 
sa abut ug giapod-apod niadtong kinsa walay abut; mga buhis 
maoy gisaka sa pagsuportar niana nga mga tiawtiaw sama 
sa pangsinosyalistang medisina ug laing pangagamhanang 
katungud nga mga programa samtang ang pundo sa 
kasundalohan maoy gikunhoran.  Ang usa ka sinosyalistang 
katilingban mahimong manunuton ngadto sa mga kapritso 
sa diktadoryang mga burokrata kinsa manghilabut sa matag 
aspeto sa kinabuhi.

Kon ang limbong ni Satanas malampuson diha sa pag-
babag sa divine nga mga prinsipyo para sa usa ka nasod, 
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ang kasaysayan nagapanghimatuud nga ang divine nga di-
siplina maoy dikalikayan.  Maingon nga ang mga luha mi-
gawas sa mga mata ni Jeremiah samtang siya mitan-aw sa 
pagkabungkag sa Judah (Jeremiah 9:1), busa kita dili lamang 
magbakho apan usab mag-ampo para sa atong bantugan 
nga United States of America samtang kini sa nagkadako 
nagaatubang niini nga mga peligro.

Internationalism

Sa kalibutan sa yawa ang Dios nagasangkap para sa 
proteksiyon, hapsay nga kalihukan, panalangin, ug pagpa-
lungtad sa katawhan. Para niini nga katuyoan Siya miman-
do og upat ka divine nga mga institusyon: ang tagsatagsa, 
kaminyoon, pamilya, ug ang nasudnong linalang.64 Ang Dios 
mitugyan og usa ka nag-unang awtoridad sulud sa matag 
institusyon: kabubut-on para sa tagsatagsa, ang bana para sa 
kaminyoon, mga ginikanan para sa mga anak, ug gobyerno 
para sa nasudnong linalang.

Ang ikaupat nga divine nga institusyon, usab gipasabut 
isip nasyonalismo, nagapabilin niana nga nasudnong mga 
balaod, mga kalainan, mga kaayohan, ug seguridad mag-
una labaw sa internasyonal nga mga kaayohan.  Gikinahang-
lan pag-ayo, ang nasyonalismo nagahatag og proteksiyon 
para sa unang divine nga institusyon, ang tagsatagsa.  Ang 
nasyonalismo nagapanalipod sa mga katungud sa tagsa-
tagsa ubus sa lagda sa balaod, pinaagi niana nagpalig-on sa 
kagawasan sa usa ka nasod isip usa ka tibuuk.

Kining natukod nga mga prinsipyo para sa katawhan 
maoy gibatbat ug sa makanunayon gipanghimatud-an pi-
naagi sa Kasulatan.  Diha sa Genesis 10:32, sinugdanan sa 
mga kaliwat ni Noah, ang Dios mibahin sa kalibutan ngadto 

64. Thieme, Kagawasan pinaagi sa Sundalonhong Kadaugan, 1-33.
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sa nasudnong mga linalang nga may hiyograpiyanhong mga 
utlanan.  Kini maoy sistema sa Dios para sa pagbantay sa 
katawhan pinaagi sa pagsangkap og usa ka balansi sa ga-
hum tali sa daghang kanasuran, imbis nga usa ka konsen-
trasyon sa gahum diha sa mga kamut sa pipila ka mga tawo 
kinsa magpadayon sa paglihok ingon nga labing-gamhanan 
ug magsulay sa pagkontrol sa kalibutan.

Dili sorpresa, si Satanas mao ang kaaway sa nasyo-
nalismo, nagtanyag og internationalism diha sa iyang dapit.  
Ang iyang tuyo maoy usa ka unibersal nga istado hain 
ang ‘pagkaigsoon sa tawo’ mao ang kusog para sa usa ka 
maayo-kaayo nga kalibutan sa ekonomikanhong kaangayan 
ug kalinaw.  Unang pagkamugna ni Satanas niini nga bitik 
nahitabo didto sa yuta sa Shinar, diin siya mipasiugda sa 
pagtukod sa siyudad sa Babel ug ang usa ka higanteng 
torre sa pagrepresentar sa kalibutanong kausahan ug usa 
ka internasyonal nga rilihiyon (Genesis 11:1-4).  Ang torre sa 
pagkatinuud nahimong taliwala sa kalihukan para sa gahum 
ug usa ka dapit pagpasanay para sa gitingub nga kadaotan.  
Ang Dios misalikway sa internationalism ug mihukum niini 
pinaagi sa pagpahamtang sa labaw nga kakulian ngadto 
sa usa-ka-kalibutan nga istado—ang kalainlain sa mga 
pinulongan.  Uban sa abilidad sa katawhan sa paghimamat 
sa usag usa nga naguba, “ang GINOO mipatibulaag kanila sa 
laing dapit gikan didto ibabaw sa dagway sa tibuuk kalibutan; 
ug sila mihunong sa pagtukod sa siyudad” (Genesis 11:8).  
Ang resulta mao ang pagkaporma sa lainlaing populasyon 
ug, sa kaulahian, lahi nga kanasuran.

Ang nasyonalismo nagasangkap sa kinatas-ang opor-
tunidad para sa kagawasan sa paglihok ubus sa mga 
balaod sa katukuran, samtang ang internationalism, 
pinaagi sa mismong kinaiya sa iyang sistema, maoy hilig sa 
pangdaogdaog.  Ngano?  Tungud kay ang internationalism 
nagapalakip sulud sa malangkubon nga matang sa tagsatagsa 
ug nasudnong mga kaayohan aron sa pagpahiangay sa 
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kinadak-ang dimagkasabut nga mga kaayohan sa daghang 
kanasuran.  Ang kagawasan ug kaugalingnan sa tagsatagsa 
ug nasod maoy gipiangan alang sa kadaghanan sa kalibutan.  
Ang internationalism nagapahamtang og masdiyutay nga 
mga pagsumpo diha sa mga kinaiyang makasasala niadtong 
anaa sa gahum ug nagatugot sa masdakong utlanan para 
sa kaulipnan sa waygahum.  Niining paagiha, si Satanas 
labi pa sa masayon nga makamando sa iyang teritoryo ug 
makapatuman sa iyang palisiya sa kadaotan, nga nagalakip 
sa promosyon sa rilihiyon nga wala si Kristo.

Sa pagkatinuud, ang mga tinguha sa usa-ka-kalibutan 
nga sistema mao ang mga tinguha ni Satanas diha sa iyang 
nagkadako nga desperadong pagsulay sa pagpalungtad sa 
iyang kalibutanong pamunoan.  Sa dihang ang dimagtotoo 
o karnal nga magtotoo nagasulay sa pagsulbad sa mga 
problema sa kalibutan gikan sa tawhanong panglantaw, siya 
nagadangup nianang internasyonal nga mga organisasyon 
sama sa World Council of Churches ug sa United Nations.  
Ang sa ulahi ba malampuson diha sa pagpabilin sa 
kalibutanong kalinaw?  Dili, kini una sa tanan diepektibo.  
Susiha ang rekord.  Adunay mga kaliboan sa mga gubat 
sukad ang United Nations naporma, ug ang organisasyon 
mismo napuno sa pangurakot.  Kini nagalakbit-saysay sa 
internationalism.

Walay sapayan unsa ka matinuuron ang mga pagsulay 
sa tawo tingali sa paghimo niining usa ka masmaayo nga 
kalibutan, siya mapakyas.  Kini maoy kalibutan ni Satanas, 
ug walay binuhat nga linalang, dili bisan pa ang kinaadman ni 
Satanas, ang adunay kinalabawng-kamandoan, omniscience, 
o omnipotence sa paghimo og usa ka perpektong katilingban.  
Siya dimakahimo sa pagkumbuya sa mga katawhan sa 
kalibutan ug pagmando kanila ubus sa internationalism, ingon 
nga ang katapusang panahon sa Kalisdanan mopamatuud.  
Si Satanas dili gayud makapamintaha sa plano sa Dios o 
sa mga institusyon.  Hangtod nga si Jesu-Kristo nagabalik 
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sa paghari ibabaw niining kalibutana diha sa Milenyo, walay 
internasyonal nga kalinaw ug kauswagan.

Ug sa dihang kamo makadungog sa mga gubat 
ug mga hungihong sa mga gubat, ayaw kahad-
lok; kana nga mga butang kinahanglang mahi-
tabo; apan kana maoy dili pa ang katapusan.
(Markos 13:7)    

ATAKI DIHA SA MGA HUDIYO: 
KONTRA-SEMITISMO

Ang kasaysayan tugub sa mga kalisang sa gihimong-
krimen batok sa mga Hudiyo: ang Arabo nga mga 
pagkatampalasan ni Mohammad niadtong ikapito nga siglo, 
ang mga Krusado niadtong ikanapulog-usa nga siglo, ang 
inkwisisyon ni Torquemada nagsugod niadtong 1487, ang 
Pagpamatay-sa-Hudiyo ni Hitler niadtong Gubat sa Kalibutan 
II.  Karong panahona ang kontra-Semitic nga kanasuran sa 
waykataha maglimud sa pagkaanaa sa Pagpamatay-sa-
Hudiyo, magpangayo sa pagpapas sa Israel, ug maghiusa 
sa mga puwersa sa pagtarget sa mga Hudiyo.  Ang mga 
buhatan sa balita sa tibuuk-kalibutan binalikbalik nga mag-
ulohan og mapintas nga mga aksiyon batok sa mga Hudiyo: 
mga sinagoga giataki, Israeli nga mga bandila gisunog, 
pampublikong mga menorah gipasipad-an, mga iswastika 
gipintal diha sa gipanag-iya-og-Hudiyo nga mga tindahan.  

Diha sa kinataliwad-an niining tanan, ang Tungang 
Sidlakan nagapadayon sa pagbukal diha sa Arabo-Israeli 
nga away.  Ang Israeli-Palestinian nga politikanhong mga 
sabotsabot magsugod, magun-ub, ug magsugod-pag-usab 
nga walay bisan unsang timaan sa maskin og sukaranong 
kauyunan samtang ang panggubot, mga pinusilay sa utlanan, 
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ug hikog nga mga pagpamomba magpadayon.  Pinaagi sa 
kinatas-ang pagbutyag sa medya, ang mga Arabo maglaum 
sa pagpakita nga ang mga Hudiyo maoy mga tigpanglupig, 
ang tinubdan sa panag-away sa Tungang Sidlakan, usa ka 
tunok diha sa kilid sa kalibutan.

Ang United States wala mipabilin nga wamatandog pi-
naagi niini nga kadaotan.  Ang kontra-Semitic nga mga or-
ganisasyon magpadayon sa pagsagup sa panghunahuna 
sa panatiko ug pagdumut.  Pipila ka gatosan nga mga gru-
po latas sa atong nasod mag-angkon og panag-abin sa o 
misagup sa daotan-kaayong pilosopiya sa Identity Church, 
nagpalungtad sa mito nga ang mga Hudiyo maoy respon-
sable para sa mga problema sa kalibutan.  Laing ekstremista 
nga grupo, ang Nasod sa Islam, nagahimo sa binalikbalik 
nga mga butangbutang sa Hudiyong pagkadominante ug 
gahum.  Ang ilang pangulo sa makanunayon nagangalan 
sa mga Hudiyo isip mapait nga mga tigpinig-sa-kaliwat atol 
sa iyang publikong mga pakigpulong.  Ang nagasaka nga 
gidaghanon sa kontra-Semitic nga mga insidente sulud sa 
atong nasod nabalita sa Anti-Defamation League nga nagsitar 
sa bandalismo, panghasi, ug pisiko nga mga pag-ataki batok 
sa Hudiyong katawhan, kabtangan, ug komunidad nga mga 
institusyon.  Dugang pagpakita sa kontra-Semitismo sulud 
sa atong mga utlanan maoy nasaksihan pinaagi sa kontra-
Israel nga mga demonstrasyon diha sa Hudiyo nga mga 
sentro sa komunidad ug mga pag-ataki diha sa Hudiyong 
katawhan, kabtangan, ug mga sinagoga.65          

Ang hilo nga nagapahimo sa kadaghanan sa katawhan 
nga hilig sa kontra-Hudiyong pagsibaw maoy labaw pa kay 
sa kahadlok, dipagsalig, pagpihig, kawaykasigurohan, o 
kasina.  Ang maong daotan nga pagdumut nagaaninag sa 
paglaraw ni Satanas sa pagpildi sa plano sa Dios pinaagi 

65. Thieme, Anti-Semitism, 31-84.
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sa kontra-Semitismo.  Kon, si Satanas nagapangatarungan, 
siya malampuson sa pagpoo sa mga Hudiyo, ang Dios di-
makahimo sa pagtuman sa Iyang kasabutan ngadto sa Israel 
sa usa ka gingharian uban ang labing-bantugan nga Anak ni 
David ibabaw sa trono.  Walay Israel nga modawat sa gisaad 
nga mga panalangin.  Ug kon ang Dios dili makatuman sa 
Iyang dikondisyonal nga mga kasabutan, ang Iyang kama-
tinuuron nadaot ug si Satanas makabaton og mga pasikaran 
para sa pagpangayo sa pagpaurong sa tanang mga sumbong 
batok sa iyang-kaugalingon ug sa nalaglag nga mga anghel.

Ang pamunoan ni Satanas ibabaw niini nga planeta naga-
hatag kaniya sa lahi nga bintaha sa pagkamakahimo sa pag-
manipula sa mga nasod ug sa mga pangulo niining kalibuta-
na.  Ang kasaysayan nagapamatuud sa magub-anong mga 
epekto sa madumtanong panghunahuna sa panatiko ngadto 
sa piniling katawhan sa Dios.  Ang kontra-Semitic nga mga 
pag-ulbo magpadayon sa katibuk-an sa kalibutan ug mopa-
dayon hangtod sa panapos sa Kalisdanan.66

Ang Hudiyong kaliwat maoy waykaparehas sa tibuuk 
kasaysayan.  Si Abram, gihinganlan-pag-usab og Abraham 
sa Dios diha sa Genesis 17:5, nahimong amahan sa 
Hudiyong kaliwat human sa iyang sirkumsisyon sa panuigon 
nga nobentay-nwebe.  Ang Dios misaad sa dikondisyonal 
sa paghimo ni Abraham og usa ka “bantugang nasod” nga 
Siya makapalungtad ug makapanalipod sa katibuk-an sa 
panahon ug eternidad.  Ang Dios miporma niini nga katawhan 
para sa tino nga katuyoan sa pagka Iyang mga instrumento 
para sa kaugmaran ug pagsabwag sa Iyang Pulong.  Sila 
magrepresentar Kaniya sa Kalibutan, sila mahimong mga 
piniyalan sa Iyang balaan nga Pulong (Mga Taga-Roma 3:2), 
ug pinaagi kanila ang Mesiyas makaabut (2 Samuel 7:8, 12; 
cf. Juan 4:22; Mga Taga-Roma 9:5).

66. Ibid., 85-114.
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Tungud kay ang Dios matinguhaon sa pagtukod ug pag-
panalangin sa Abrahamic nga linya, si Satanas nangina-
hanglan sa pagsulay sa pagpoo niana nga linya. Sa 
pagbalos sa daotang desinyo sa yawa batok sa gisaad nga 
bag-ong kaliwat, ang Dios mipasuksuk sa usa ka pana-
langin ug pagtunglo nga klawsula ngadto sa Abrahamic 
nga Kasabutan.  Ang klawsula migarantiya og divine nga 
pagsangkap, proteksiyon, ug pagpatunhay sa mga Hudiyo 
sa matag henerasyon.  Ang Dios mipahibalo nga ang 
Hudiyo molungtad sa tawhanong kasaysayan.67 Ang kontra-
Semitismo nga klawsula nagabasa:

“Ako [Dios] mopanalangin niadtong kinsa 
magpanalangin kaninyo [ang mga Hudiyo], 

Ug ang usa kinsa nagatunglo kaninyo Ako 
motunglo.  

Ug diha kaninyo ang tanang pamilya sa kalibutan 
mapanalanginan.” (Genesis 12:3)   

Bisan pa og ang nagkontrol nga mga impluwensiya ni 
Satanas tingali dimakita, ang bisan unsang insidente sa 
kontra-Semitismo maoy kabahin sa laraw sa tibuuk kalihukan 
ni Satanas para sa Hudiyong pagpoo.  Walay usa, ilabina 
ang magtotoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo, ang mahimong 
sad-an gayud sa makabitik nga pagpihig ug mabudhiong 
kadaotan sa kontra-Semitismo.  Divine nga paghukum ug 
bug-os nga kadaot mao ang katapusang dadangatan sa mga 
tawo o mga nasod nga magpraktis og kontra-Semitismo—
diha sa milabay, pagkakaron, ug umaabot.  Ang kasaysayan 
sa waylipodlipod nagapadayag sa kalambigitan tali sa 
pagsaka ug pagkalaglag sa mga nasod ug sa ilang batasan 
mahatungud sa Hudiyo. 

67. Ibid., 14-16.
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Kini usa ka takus-timan-an nga kamatuuran 
sa kasaysayan nga ang bantugang mga mag-
bubuntog, si Alexander, Caesar ug Napoleon, 
sa kanunay miatiman sa mga Hudiyo sa 
makatarunganon: sila miila sa ilang relihiyosong 
kalihukan ug mitinguha sa paghatag niini og 
kagawasan sa pag-ugmad, para sa ilang kau-
galingon nga bintaha maingon usab para niad-
tong mga Hudiyo. Sa laing bahin, masminos 
nga katawhan, gihatagan sa maspiut nga mga 
pangisip, napakyas sa pag-ila sa Hudiyo ug 
mitinguha sa pagdugmok kaniya. Sa ilang pa-
ngandoy sa pagpahamtang og usa ka artipisyal 
nga pagkapareho, sila “milumpag sa mga ut-
lanan sa mga katawhan ug mipaubus sa mga 
lumulupyo” (Isaiah 10:13).  Apan ang maong 
Procrustean nga mga paagi maoy sukwahi sa 
kinaiya, ug panglupig, bisan kon ngadto sa mga 
Hudiyo o ngadto ni bisan kinsa, wala gayud na-
kasiguro sa permanenteng mga resulta.  Mao 
ra nga palisiya sa relihiyosong kausahan ang 
mipaila sa sunud nga mga dinastiya, gikan sa 
mga Assyrian ngadto sa mga Romanoff, ug mao 
ra nga kapalaran ang nakaapas kanila.  Ang 
Hudiyo nakalungtad sa ilang pagkahanaw.68   

Ang Dios mihimo og usa ka solemne nga saad nga ang 
mga Hudiyo mopabilin sa kanunay ibabaw sa kalibutan (1 
Samuel 12:22), ug kini nga saad ngadto sa Israel gikan sa 
Dios nagapabiling dimausab karong panahona mismo.  Ang 
Israel adunay usa ka siguro nga nasudnong kaugmaon, nga 
walay tawhanon o satanasnong kadaotan ang makapukan.  

68. Gihubad gikan sa Encyclopedia Britannica, 14th ed., s.v. “Jews,” ni Walter Yust.
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Si Jesu-Kristo nagapatunhay sa Hudiyo diha sa matag 
kontra-Semitic nga pag-ataki ug sa katapusan nagapukan 
niadtong gigamit ingon nga mga alagad ni Satanas diha sa 
ilang pagpangita sa pagpukan sa Israel.

ATAKI DIHA SA MGA MAGTOTOO

Tungud kay ang yawa mao ang labaw nga kaaway sa 
Dios, siya usab mao ang labaw nga kaaway sa Kristohanon.  
Si Satanas adunay daghang mga istratehiya sa pagtonto sa 
mga magtotoo, ug tanan sa iyang mga istratehiya adunay 
parehas nga mga karakteristiko: pagkaarogante ug pagka-
linga sa kaugalingon, antagonismo, pagdumut, pagkamaba-
tukon ngadto sa grasya ug kamatuuran.  Unsa sunud niana  
ang yawa nagalihok dinhi nga natad?

Si Satanas sa wayhunong nagtrabaho sa pagpakyas sa 
pagbuut sa Dios, sa pagpawala-og-kadasig sa pagsilsil sa 
doktrina maingon usab ang iyang aplikasyon, ug sa pagbal-
hin sa pokus gikan sa Pulong ug paingon sa kalibutan.  Kon 
si Satanas makasulud sa mga hunahuna sa mga magtotoo 
uban sa tawhanong panglantaw, siya makapahimo kanila 
nga mga nasugamak diha sa anghelanong away.  Ang pag-
kaignorante sa iyang mga laraw ug pagsalikway sa divine 
nga panglantaw magpahunong sa tanan nga espirituhanong 
pag-abante.  Ang mga magtotoo kinahanglan nga maggu-
wardiya batok sa pagkahimo nga mga target sa lima-ka-pilo 
nga satanasnong ataki, “aron nga walay bintaha ang maku-
ha kanato si Satanas; kay kita dili ignorante sa iyang mga 
laraw [istratehiya]” (2 Mga Taga-Corinto 2:11). 

Nagpasangil sa mga Magtotoo

Kay ang tigpasangil [Satanas] sa atong kaig-
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soonan maoy nalaglag, kinsa nagapasangil 
kanila [mga magtotoo] atubangan sa atong Gi-
noo adlaw ug gabii.  (Pinadayag 12:10b)

  
Hangtod ang yawa ug ang iyang mga sumusunod 

“nalaglag” gawas sa langit diha sa tungatunga sa Kalisdanan, 
si Satanas nagapadayon sa pagbaton og libreng pagsulud 
ngadto sa tronong lawak sa langit.  Siya nakagusto sa opor-
tunidad sa pagpaila ni bisan kinsang myembro sa Lawas ni 
Kristo isip minaut, ignorante, waypagtoo, o mahuyang.  Ug 
kini siya nagabuhat sa wayhunong “adlaw ug gabii.”

Ang yawa adunay kompletong mga lista sa tanang buhi 
nga mga magtotoo.  Ang iyang hanas nga demonyong kutay 
sa katiktikan sa maampingon nagasulat og katin-awan sa 
matag sala ug pagkapakyas sa mga magtotoo.  Samtang 
kini nga mga sala lagmit tinago ibabaw sa Kalibutan, sila 
usa ka bukas nga eskandalo sa langit.  Si Satanas sa matag 
karon og unya nagatigum uban sa laing mga anghel diha 
sa presensiya sa Ginoo sa pagpasundayag sa iyang mga 
pasangil (Job 1:6-11; Zechariah 3:1).  Ang omniscient nga 
Dios nasayod kaayo sa mga pagkapakyas sa magtotoo, 
apan diha sa kaayohan sa pagsulbad sa anghelanong 
away, Siya nagatugot ni Satanas sa pagdala niini nga mga 
kalapasan ngadto sa Iyang atensiyon.  Ang bintaha sa yawa 
maoy pangsamtang lamang, tungud kay si Jesu-Kristo, 
milingkod diha sa toong kamut sa Amahan, nagalihok isip ang 
tigpanalipod sa magtotoo sa diha nga ang pasangil gihimo. 

Akong gagmay nga kabataan, ako nagsulat 
niini nga mga butang kaninyo aron kamo dili 
makasala [dili mawad-an sa buylo pinaagi sa 
sala].  Ug [bisan pa niana] kon si bisan kinsa ang 
makasala, kita [magpadayon sa] adunay usa ka 
Manlalaban [parakletos] uban [atubangan] sa 
Amahan, si Jesu-Kristo ang matarong; ug Siya 
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Mismo mao ang pagtagbaw para sa atong mga 
sala; ug dili para sa atoa lamang, apan usab 
para niadto sa tibuuk kalibutan.  (1 Juan 2:1-2)

Diha sa 1 Juan 2:1, si Apostol Juan nagagamit sa Gri-
yegong pungan parakletos diha sa iyang sa hukmanan nga 
kahulugan, nagpasabut ngadto ni Ginoong Jesu-Kristo diha 
sa usa ka tahas nga parehas nianang usa ka abogado sa 
depensa karong panahona.  Didto sa karaang kalibutan ang 
pulong maoy gigamit sa pagpili og usa ka propesyonal nga 
balaorong magtatambag.  Ang Latin nga katumbas sa para-
kletos mao ang advocatus, hain migumikan ang English nga 
pulong “manlalaban.” Ang usa ka manlalaban maoy “usa ka 
nagtambag nga abogado o ang usa kinsa mitambong sa 
kaso sa iyang kliyente diha sa dayag nga hukmanan; o ang 
usa kinsa, sa panahon sa pagsulay o kakulian, misimpa-
tiya sa nasakitan ug midumala sa angay nga direksiyon ug 
suportar.”69 Sa makapatagad, ang matag magtotoo maoy 
naabsuwelto sa tanang mga sumbong ni Satanas pinaagi sa 
“Manlalaban,” si Ginoong Jesu-Kristo.

Unang Juan 2:2 nagakutlo sa basihanan para ni Kristo 
isip atong balaorong representante sa langit: “Siya Mismo 
mao ang pagtagbaw para sa atong mga sala.” Ang pagka-
matarong ug hustisya sa Dios maoy natagbaw, o gitagbaw, 
pinaagi sa bayad ni Jesu-Kristo para sa atong mga sala did-
to sa krus.  Ang pagkatagbaw sa hustisya sa Dios mao ang 
nagbuut nga hinungdan sa pagpaurong sa tanang pasangil.

Kon kita gipasanginlan ni Satanas didto sa langit, ang 
atong Manlalaban nagakompirmar sa atong kahimtang 
isip napasig-uli ug natubus.  Tungud kay ang tanang sala 
nahukman didto sa krus, ang balaod sa duha ka husay 
sa usa ka salaod nagaaplay.  Kita dili mahimong hukman 

69. Gihubad gikan sa Unger’s Bible Dictionary, 3d ed., s.v. “Advocate.”
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para sa mga sala nga human na gihukman.  Tungud niini, 
ang Dios nga Amahan nagasalikway sa kaso pagawas sa 
hukmanan, ug ang atong mga sala mahimong usa ka butang 
sa pamilya para sa administrasyon sa divine nga disiplina: 
“PARA NIADTONG KANG KINSA ANG GINOO NAGAHIGUGMA 
SIYA NAGADISIPLINA, UG SIYA NAGAKASTIGO SA MATAG ANAK 

KANG KINSA SIYA NAGADAWAT” (Mga Hebreohanon 12:6).  
Walay sapayan unsa kadaghan nga kita masayup dinhi sa 
Kalibutan, didto sa langit ang mga pagpasipala sa yawa 
sa takus nga paagi maoy gisupak sa atong bantugan nga 
abogado sa depensa, si “Jesu-Kristo ang matarong.”

Nagdani sa mga Magtotoo gikan sa Pulong

Sa matag dispensasyon ug sa matag henerasyon, ang 
batid nga mangingilad nagatinguha sa paglubog sa kama-
tuuran.  Atol sa Kapanahonan sa Israel, si Satanas misu-
god-og-buhat sa pagdani sa mga Hudiyo gikan sa doktrina 
nga gipadayag diha sa Dios-gimando nga mga rituwal sa Ba-
laod ni Moses.  Ang yawa mipasiugda sa ginalam-og-maayo 
nga mga panteyon nga gipuy-an uban sa medyor ug mas-
minos nga mga diyosdiyos kinsa nangayo og mga paghalad, 
hasta gani tawhanong mga sakripisyo (Levitico 18:21; Jere-
miah 32:35).  Ang Israel, nabihag niining sa politismong mga 
rilihiyon, mituis sa pagsimba ni Yahweh.  Ang Libro ni Hosea 
nagapadayag sa malaglagong mga resulta.

Ang Akong katawhan napukan gumikan sa ka-
kulang sa kahibalo [sa doktrina].  

Tungud kay kamo misalikway og kahibalo, 
Ako usab mosalikway kaninyo gikan sa pagka 

Akong pari [sinaligang nasod].  
Tungud kay kamo nahikalimot sa balaod sa in-

yong Dios,
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Ako usab mohikalimot sa inyong kaanakan 
[pagkawala sa sinaligang nasod nga mga 
pribilihiyo ug mga panalangin].  (Hosea 4:6) 

   
Sa pagbasa niini nga yugto nga nahasulat niadtong ika-

walo nga siglo B.C. maoy pagbasa susama sa usa ka man-
talaan karon. Gumikan sa iyang “kakulang sa kahibalo,” ang 
Israel maoy gipasidan-an bahin sa divine nga paghukum 
nga ipa-dala ubus sa ikalimang liyok sa disiplina (Levitico 
26:27-39). Ang pagsalikway sa doktrina miguba sa 
nasod.  Ang United States kinahanglang mamati niini nga 
pasidaan, tungud kay ang tinguha ni Satanas sa pagpaluya 
sa pundasyon sa bibliyanhong teyolohiya niini nga nasod 
nakakita og malukpanong kalampusan.

Ang Mga Hebreohanon kapitulo 10 nagapadayag sa 
usa ka bag-ong henerasyon sa mga magtotoo kinsa usab 
wamagtagad sa doktrina ug napasimang sa makapabalhin 
nga mga taktika sa kaaway.  Sila mibalibay ingon nga waybili 
sa ilang kompiyansa diha sa instruksiyon sa Dios ug misibog 
paingon sa kaulawan sa legalismo.  Ang Mga Taga-Efeso 4:17-
24 nagapaila sa laing grupo sa huyang nga mga magtotoo 
nga gipahimangnoan para sa ilang masinupakon nga bata-
san ngadto sa Pulong sa Dios.  Si Pablo nagapahisama sa 
ilang sa rebersiyonista nga panghunahuna ngadtong niana 
sa mga dimagtotoo.

Kini ako magsulti tungud niini, ug magmatu-
ud dungan sa Ginoo, nga kamo [magtotoo] 
maglakaw dili na maingon nga mga Hentil [mga 
dimagtotoo] usab maglakaw, diha sa kakawang 
sa ilang hunahuna, napangitngitan diha sa ilang 
pagsabut, waipalakip gikan sa kinabuhi sa Dios, 
tungud sa pagkaignorante nga anaa kanila, 
tungud sa kagahi sa ilang kasingkasing.  (Mga 
Taga-Efeso 4:17-18)     
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Matikdi nga ang pagkabulag gikan sa espirituhanong 
kinabuhi dili ang sangputanan sa bisan unsa nga dinaotang-
lihok o sala apan ang resulta sa “pagkaignorante” sa 
doktrina.  Kon walay doktrina ang magtotoo sa yano dili 
makahimo sa espirituhanong kinabuhi.  Ang Mga Taga-Roma 
12:2 nagamando sa Kristohanon sa pag-usab sa iyang 
hunahuna pinaagi sa pagkat-on sa divine nga panglantaw.  
Ang pagsalikway sa doktrina—ang “hunahuna ni Kristo” 
(1 Mga Taga-Corinto 2:16)—maoy sama ra sa pagbiya sa 
awtoridad ni Kristo.  Para niini nga hinungdan si Satanas ug 
iyang mga puwersa maglihok sa waykakapoy sa paglubog sa 
pagkaimportante sa bibliyanhong kamatuuran.  Ang medyor 
nga taktika sa kaaway diha sa karon nga kapanahonan 
nagalakip og paggiya sa lokal nga simbahan ngadto sa 
apostasiya pinaagi sa pagpuli sa exegetical nga pagtudlo sa 
Pulong diha sa legalismo, emosyonalismo, tikasan nga mga 
tilimad-on, humanism, ekuminismo, ug usa ka panon sa mini 
nga doktrina.  Ang mga pulong nga gisulti sa magtutukod 
sa Dallas Theological Seminary, si Lewis Sperry Chafer, 
magbagting pa sa tinuud karong panahona.

Daghan sa masayon maoy midangat sa 
pagpunting sa ilang atensiyon diha sa ikaduha 
nga mga butang, ug sa pagbiya sa hingpit sa 
usa nga nag-unang butang. . . . Ug si Satanas 
nakapabuta sa ilang mga mata padulong 
nianang waykatapusan nga bili.70   

Ang bibliyanhong kamatuuran mao ang bugtong, kompletong 
pinadayag sa perpektong plano sa Dios para sa magtotoo!  
Kadtong kinsa wamanumbaling sa Iyang Pulong sa yano 
miabang og usa ka lawak ngadto sa yawa.

70. Gihubad gikan ni Chafer, Angelology, Anthropology, Hamartiology, 108.
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APOSTATA NGA LIDERATO DIHA SA
LOKAL NGA SIMBAHAN

Apostasiya mao ang pagsalikway sa doktrina sa Bibliya ug 
ang pagdawat sa mini nga doktrina (Mga Hebreohanon 3:12).  
Ang apostasiya mahisama ngadto sa magtotoo nga nagbiya 
sa plano sa Dios para sa iyang kinabuhi.  Samtang siya dili 
mawad-an sa iyang kaluwasan, ang iyang panghunahuna 
mahimong matuis, daotan, dili lahi gikan nianang usa ka 
dimagtotoo.  Para sa lokal nga simbahan, ang apostasiya 
nagasugod ug nagatapos uban niadtong kinsa magbarog 
diha sa pulpito. 

Ang Dios nagasabwag sa Iyang doktrina para sa 
Kapanahonan sa Simbahan pinaagi sa tawo nga may 
espirituhanong gasa sa pastor-magtutudlo.71  Aron sa 
pagtuman sa iyang Dios-gimando nga misyon, ang pastor 
kinahanglan unang mabansay sa tarong.  Unya, sa higayon 
nga siya nagadawat sa usa ka posisyon isip pastor, ang iyang 
responsibilidad—iyang obligasyon—mao ang wayhunong 
nga pagtoon sa Pulong ug pagtudlo niadtong anaa sa iyang 
kongregasyon kinsa maoy positibo.  Ang matinumanon nga 
magtutudlo nagakonsentrar diha sa “hustong pagbahin 
sa pulong sa kamatuuran” ubus sa ministeryo sa Dios 
nga Balaang Espiritu (2 Timoteo 2:15, KJV).  Pinaagi sa 
makanunayon, tukma, ug exegetical nga komunikasyon sa 
doktrina sa Bibliya gikan sa iyang pulpito, ang iyang mga 
karnero mahimong sa espirituhanon nga mapadayonon-
sa-kaugalingon, makahimo sa pagbarog diha sa ilang 
kaugalingong duha ka tiil.  Ang mando ngadto sa pastor-
magtutudlo maoy klaro:

Iwali ang pulong; pag-andam diha sa hustong 

71. Para sa usa ka halawum nga diskusyon diha sa pastor-magtutudlo, tan-awa sa 
Thieme, Christian Integrity, 91-93.
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panahon ug wala sa panahon; pagbadlong, 
pagsaway, pagpahimangno, uban sa dakong 
pasensiya ug instruksiyon.  (2 Timoteo 4:2)   

Ang Lawas ni Kristo dili masangkapan para sa depensa diha 
sa anghelanong away nga wala ang sibo nga kalihukan ni-
ining sa waykaparehas nga importanteng komunikasyon ug 
liderato nga gasa.  Ang mga magtotoo sa yano dili makakuha 
sa mga doktrina nga gikinahanglan para sa espirituhanong 
pag-abante pinaagi sa pagbasa ug pagtoon sa Bibliya diha 
sa ilang kaugalingon—usa ka sigurong resipe para sa pag-
tuis ug sayup-nga-pagsabut sa kamatuuran sa Dios.  Ug ang 
usa ka kongregasyon dili makaabante ngadto sa espirituha-
nong pagkahamtong kon walay sulud nga doktrina ang men-
sahe sa pastor.

Sa masulub-on, ang apostasiya maoy naghitak diha sa 
atong mga pulpito karon.  Daghan usab kaayong kalalakihan 
nga may gasa sa pastor-magtutudlo ang nakaposisyon 
sa ilang-kaugalingon isip mga manlalaban sa tawhanong 
panglantaw, imbis nga gitugyanang mga tagsangyaw sa 
dimasayup nga kanon sa Kasulatan.  Kun diandam ba 
o digusto sa pagtoon ug pagtudlo, sila walay nasabtan 
(1 Timoteo 6:4a).  Samtang ang ilang kaugalingon nga 
espirituhanong pagtubo nagaundang, sila magbutang og 
tawhanong mga sukaranan diha sa perpektong instruksiyon 
sa Dios hangtod ang Iyang mga sistema sa grasya ug divine 
nga pagsangkap maoy malubog.  Daghan niini nga mga pastor 
maoy banggiitan nga mga mamumulong kinsa makapadasig 
bisan pa sa ilang mga tigpamati, apan lahi kay sa usa ka 
ministeryo nga gitukod diha sa Pulong sa Dios ug gigamhan 
sa Balaang Espiritu, sila maglihok una ang ulo paingon sa 
apostasiya.  Ang ilang espirituhanong gasa sa komunikasyon 
mamahimong usa ka instrumento sa paglimbong.  Sama 
sa mga pastor bahin kinsa si Pablo mipasidaan ni Timoteo, 
ang ilang sermon maoy “waykahulugan nga pakigpulong,” 
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pinasikad sa impluwensiya sa tawhanong panglantaw diha 
sa ilang mga kalag.

Apan paglikay sa kalibutanon ug waykahulu-
gan nga tabitabi [pakigpulong], kay kini modala 
ngadto sa dugang dipagkabalaan, ug ang ilang 
pakigpulong mokaylap sama sa kanggrena 
[kanser]. Lakip kanila mao si Hymenaeus ug 
Philetus, kalalakihan kinsa nahisalaag gikan sa 
kamatuuran og nag-ingon nga ang pagkabanhaw 
[Pagsakgaw sa Simbahan] nahitabo na, ug sa 
ingon sila magpabalaka [magdunot] sa pagtoo 
[doktrina] sa pipila.  (2 Timoteo 2:16-18)     

Ang tumong sa maong mga pastor mamahimong nagda-
ni sa usa ka duut sa katawhan, ug sila magsulay sa pagkab-ot 
niini diha sa daghang paagi.  Isip mga alternatibo sa pagtulon-
an sa Bibliya, sila magtanyag og personal nga pagbisita, 
pagtambag, sosyal nga mga programa, mapangagpason 
nga propesiya, ug pinasikad-sa-emosyon nga pagsimba 
nga mga serbisyo.  Unsay diyutay nga teyolohiya nagagikan 
niini nga mga pulpito una sa tanan maoy mini: nagkab-ot 
o nagpabilin sa kaluwasan pinaagi sa mga buhat ug mga 
rituwal; espirituwalidad pinaagi sa paggamit sa karon patay 
nga espirituhanong mga gasa, sama sa panambal; liberasyon 
sa tawo pinaagi sa pagdumala pinasikad sa ilang dapit ug 
kalihukan sa katilingban; ug nagkalainlain nga daghang mga 
pilosopiya nga maglibog ug magkuha gikan sa persona, 
buhat, ug pagkahinungdanon ni Kristo.72

Tungud kay kini mao ang kalibutan sa yawa, ang mini nga 
doktrina popular kaayo.  Ingon nga si Pablo mipasidaan, kini 
nagakaylap sama sa kanser.  Adunay nalingla nga mga mag-

72. Para sa usa ka diskusyon diha sa kapeligro sa mini nga mga magtutudlo, tan-awa 
sa Thieme, Reversionism, 75-81.
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totoo sa matag henerasyon nga nakabig ngadto sa pagtu-
lon-an sa usa ka apostata nga pastor.  Sa matag higayon 
nga siya nagabarog sa pagpamulong, ang mga kalag sa 
iyang mga sumusunod mag-irog sa mashalawum paingon 
sa pagkalibog ug sa labawng layo gikan sa bibliyanhong ka-
matuuran. 

MINI NGA ESPIRITUHANONG PAGTUBO PINAAGI SA 
SOSYAL NGA PANAGBALOS NGA LIHOK SA USAG-USA 

Nagdani sa mga magtotoo ngadto sa sosyal nga panag-
balos nga lihok sa usag-usa isip usa ka paagi sa espiritu-
hanong pagtubo maoy usa ka popular nga taktika sa kaaway.  
Daghang kasimbahanan magpokus sa ispatlayt diha sa 
ilang sosyal nga mga programa isip usa ka pangkabig sa 
tumatambong, aron nga ang ilang mga serbisyo mahisama 
ngadto sa usa ka salosalo nga may usa ka mubo nga sermon.  
Kini nga klase sa nagpatigbabaw nga mapagbationg epekto, 
ang katilingbanong kinabuhi ug grupo sa panaghiusa maoy 
maalaan para sa espirituhanong kinabuhi.

Ang mga magtotoo nga nadani niini nga mga aktibidad 
tingali nagpangita sa pag-uyon ug usa ka pag-ila sa pagka-
sakup pinaagi sa panagbalos nga lihok sa usag-usa uban 
sa laing katawhan. Ang panghunahuna ug pangpadasig 
sa pagtambong sa simbahan mao ang mahimong kabahin 
sa usa ka pamilya, o sa pagpaminaw og mubo, nagbayaw, 
makapadasig nga mga mubong pangalagad sa pag-ampo, 
o sa ‘pagbati’ nga espirituhanon.  Ang usa ka kinahanglanon 
sa pagkuyog sa uban sa parehas og sosyal nga mga sir-
kumstansiya—ang grupo sa mga diminyo, ang grupo sa 
mga batan-ong-minyo-nga-magtiayon, ang grupo sa mga 
tigulang-minyo-nga-magtiayon, ang grupo sa mga diborsiyo-
nga-tawo, ug uban pa—makapasalmot usab. 

Samtang anaa sa gawas kining gitawag-nga Kristoha-
nong fellowship nagapakita nga daw og dimakadaot, kini 
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mahimong mogula nga makadaot. Ang maong mga panag-
tigum mahimong mga dapit pagpasanay para sa apostasi-
ya.  Kining mga istilo pagpahimutang sa grupo maoy andam 
na alang sa pag-ugmad og mga pundokpundok sa simba-
han, para sa manipulasyon ilalum sa takuban sa Kristoha-
nong pagsuportar, para sa pagpangita og simpatiya, para 
sa lumbaay nga pagsaksi—kining tanan maoy napadasig 
sa pagkatuhup-sa-kaugalingon. Ang pagkamaunungon sa 
magtotoo ngadto sa grupo nagasugod sa paglabaw sa iyang 
pagkamaunungon ngadto ni Jesu-Kristo.

Ang sosyal nga panagbalos nga lihok sa usag-usa maoy 
usa ka normal ug lehitimong kalihukan sa kinabuhi, tungud 
kay kini nagatugot sa panag-uban, panag-ambit, kamaya, 
salabutanong pasibot, ug ang pagpatubo sa mga panaghiga-
laay uban sa managsamang-panghunahuna nga mga mag-
too.  Ang katilingbanong kinabuhi diha sa lokal nga simbahan, 
hinoon, kinahanglan nga dili gayud mag-una sa makanuna-
yong pagpasulud sa doktrina sa Bibliya.  Sa dihang ang usa 
ka magtotoo nagapahimutang og prayoridad diha sa mga 
relasyon uban sa katawhan labaw sa usa ka relasyon uban 
sa Dios, ang iyang espirituhanong kinabuhi nagakaluya, ang 
iyang espirituhanong pagtubo wanagalihok, ug ang Dios dili 
mahimaya.  Ang pagtubo sa espirituhanon nagakinahanglan 
sa pagmetabolisar sa Pulong sa Dios.  Ayha na ang mag-
totoo makaugmad og kapasidad para sa kalambigitan uban 
sa Dios ug sa masangputong personal nga mga relasyon 
uban niadtong managsama og hunahuna.  Ayha na ang kati-
lingbanong kinabuhi makakab-ot sa hustong empasis ug 
mahimo nga labing makalingaw.  

ANG PAGLIMBONG SA MINI NGA
ESPIRITUHANONG MGA GASA

Ang usa ka makabitik nga bahin sa istratehiya ni Sata-
nas nga batok niini ang matag magtotoo kinahanglan nga 
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magbantay mao ang popular kaayong paggamit sa dili na 
magamit nga espirituhanong mga gasa. Sa bisan asa ang 
rilihiyon nagapasidungog niining kanhi kulbahinam nga mga 
gasa isip usa ka sukud sa Kristohanong kinabuhi, si Sata-
nas nagalampos sa iyang tinguha sa paglimbong. Ang tiunay 
nga kadaotan niini nga istratehiya maoy maila sa dihang ang 
magtotoo makasabut sa tinuud nga bibliyanhong katuyoan 
sa pangsamtang nga espirituhanong mga gasa.

Usa ka bag-ong dispensasyon, ang Kapanahonan sa 
Simbahan, miinagurar niadtong adlaw sa Pentekostes sa 
A.D. 30.  Ang una-sa-kanon nga gidugayon sa Kapanaho-
nan sa Simbahan—ang panahon hain ang kanon sa Bag-
ong Testamento maoy giporma—maoy gipaila pinaagi 
sa pangsamtang nga espirituhanong mga gasa sama 
sa pagkaapostoles, propesiya, mga milagro, panambal, 
mga dila, interpretasyon sa mga dila, ug panabut sa mga 
espiritu (1 Mga Taga-Corinto 12).73 Kining pangsamtang 
nga mga gasa mipamatuud sa divine nga awtoridad sa 
apostoles, mipakaylap sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo ngadto 
sa mga Hudiyo ug mga Hentil “pulos anaa sa Jerusalem, 
ug sa tibuuk Judea ug Samaria, ug hasta gani ngadto sa 
labing-halayo nga bahin sa kalibutan” (Mga Buhat 1:8b), ug 
misangyaw pulos sa binaba ug diha sa pagsulat og bag-ong 
mga doktrina para sa waykaparehas nga espirituhanong 
kinabuhi sa Kapanahonan sa Simbahan.  Tungud kay ang 
mga instruksiyon sa Dios ug mga doktrina para sa Simbahan 
sa permanente narekord diha sa Bag-ong Testamento nga 

73. Ang una-sa-kanon nga gidugayon miabut sa usa ka pagtak-up diha sa kamatayon 
ni Juan, ang katapusang apostol, kaniadto human siya misulat sa Pinadayag kapin kun 
kulang A.D. 96.  Ang human-sa-kanon nga gidugayon nagadagan gikan sa A.D. 96 ngadto 
sa pagkabanhaw, o Pagsakgaw, sa Simbahan ug mao ang katuigan sa permanente 
nga espirituhanong mga gasa.  Mga gasa sama sa pastor-magtutudlo, ebanghelista, 
administrasyon, ug mga tabang maoy gidesinyo sa pagsangyaw sa mga doktrina sa 
nahasulat nga Pulong sa Dios ug sa pagtuman sa mga kalihukan sa lokal nga simbahan 
(Mga Taga-Efeso 4:11-13).  Tan-awa sa Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 
108-10. 
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mga epistola, ang mga katuyoan niining pangsamtang nga 
mga gasa maoy natuman. Inig-abut sa panahon sila sa 
hinayhinay gikuha.  Sa A.D. 96, uban sa pagkahuman sa 
nahasulat nga kanon sa Kasulatan, ang pangsamtang nga 
espirituhanong mga gasa maoy naundang.74 

Apan sa dihang ang perpekto [pagkahuman ug 
sirkulasyon sa kanon sa Bag-ong Testamento] 
nagaabut, ang tipik [ang pangsamtang nga mga 
gasa diha sa una-sa-kanon nga gidugayon sa 
Kapanahonan sa Simbahan] mahanaw [wagi-
padayon, gipapas].  (1 Mga Taga-Corinto 13:10)

     
Nan ngano man nga daghan kaayong mga Kristohanon 

karon maggahin og kinalabwang prayoridad ngadto sa karon 
patay nga gasa sa mga dila?  Ang emosyonalismo sa gi-
tawag-nga mga dila adunay dako-kaayong ikadani diha sa 
paghimo sa magtotoo nga mobati og kasuud ngadto sa Dios 
pinaagi sa ‘gipataas nga espirituhanong gahum.’ Kini mao 
ngano ang mga dila maoy usa ka ulusahon nga paagi para 
ni Satanas sa pagdani og mga sumusunod.  Daghang Kris-
tohanon nga magpahinunut hinoon sa ilang mga emosyon 
kay sa mag-aplay sa ilang hunahuna ngadto sa pagtoon sa 
Bibliya.  Sa dihang ang mga magtotoo motipas pinaagi sa 
emosyonalismo, sila magdahum nga ang Dios maoy sa li-
kud niining mapasundayagon nga mga aktibidad.  Dili gayud!  
Ang human-sa-kanon nga Kapanahonan sa Simbahan nga 
ministeryo sa Dios nga Balaang Espiritu walay kalabutan sa 
maong mga praktis.  Ang matag kasinatian nga gikategoriya 
karon isip mga dila maoy usa ka mga ditinuud-sa-dila nga 
kasinatian.  Kini sa yano maoy kabahin sa laraw ni Sata-

74. Para sa daghan pang diskusyon diha sa paggamit ug pagtapos sa pangsamtang 
nga espirituhanong mga gasa, tan-awa sa Thieme, The Integrity of God, 130-32; Mga 
Dila, 68-73, 87-95.
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nas sa paglibog sa magtotoo, pagpatipas sa iyang espiritu-
hanong pagtubo, ug pagpaluya sa iyang depensa diha sa 
anghelanong away.75

Pipila sa karismatik nga mga teyologo dili lamang sa 
sayup mag-angkon sa mga dila nga usa ka magamit nga 
gasa karong panahona, apan sila usab sa hingpit wamag-
tagad sa tinuud nga una-sa-kanon nga katuyoan sa mga 
dila.  Bisan pa sa kamatuuran nga ang butang-katingalahan 
sa mga dila didto sa Pentekostes milakip og lehitimo nga 
langyawng mga pinulongan, pipila karon mag-angkon sa 
‘pagsulti’ sa usa ka misteryoso nga anghelanong pinulongan.  
Sila gani magdason niining dimasabut nga mga linitokan isip 
usa ka pribadong paagi sa pag-ampo ug usa ka simbolo sa 
espirituhanong kahimtang.76 

Ang kasimbahanan nga gisudlan niining satanasnon nga 
mga doktrina mag-impluwensiya sa katawhan sa pagpakig-
indig para sa espirituhanong kahimtang pinaagi sa pag-
angkon sa pagsulti diha sa mga dila, pagkadungog sa mga 
tingog, pagkakita og mga bisyon, paghimo og mga milagro, 
pagtambal sa masakiton. Sila magdasig ilabina sa bag-
ong naluwas nga mga myembro sa pagpangita sa maong 
emosyonal nga mga kasinatian. Walay mahimong labaw 
pa nga makadaot ngadto sa usa ka bag-ong magtotoo. Ang 
dihamtong nga magtotoo nagatumbas sa emosyonalismo 
diha sa pagka espirituhanon. Siya nagapalungtad sa mini 
nga doktrina nga ang iyang mga pagbati mao ang sumbanan 
para sa iyang Kristohanon nga kinabuhi. Ilalum niini nga 
mga kondisyon, ang magtotoo nagapabilin nga ignorante ug 
nasamok ug nasumpo isip usa ka saksi para sa Prosekusyon.  

75. Thieme, Mga Dila, 116-21.
76. Aron sa epektibong pag-ampo, ang magtotoo kinahanglan makasabut unsaon 
sa pag-ampo.  Ang Dios adunay mga lagda sa pamaagi, mga paagi nga kinahanglan 
sundon sa tanang higayon.  Tan-awa sa Thieme, Prayer (2003), 6-15.
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ANG LINGLA SA MGA BUHAT ISIP
KRISTOHANONG PAAGI SA KINABUHI

Tanang mga magtotoo maoy gitawag sa pagserbisyo 
diha sa pagpuyo sa Kristohanong paagi sa kinabuhi.  Ang 
Kristohanong serbisyo nagalakip og pag-ampo, paghatag sa 
simbahan o karidad, pagwali-sa-ebanghelyo, mga paghalad 
sa panahon ug kahanas sa nagkalainlaing mga porma sa 
buhat pulos sa sulud ug gawas sa lokal nga simbahan.  Apan, 
para sa bisan unsang klase sa serbisyo aron mahimong 
epektibo diha sa plano sa Dios, kini kinahanglan magresulta 
diha sa produksiyon sa divine nga kamaayo, ingon og 
sukwahi sa tawhanong kamaayo. Produksiyon sa divine 
nga kamaayo lamang ang nagaabot sa mga sukaranan 
sa Dios, adunay lunsay nga bili, ug mokwalipikar para sa 
waykatapusang ganti didto sa lingkoranan sa paghukum ni 
Kristo (1 Mga Taga-Corinto 3:14).

Ang produksiyon sa divine nga kamaayo sa usa ka 
magtotoo maoy natuman pinaagi sa nagpahimo nga gahum 
sa Balaang Espiritu.  Ang maayong mga buhat makahimaya 
lamang sa Dios sa dihang gihimo sa usa ka magtotoo sulud 
sa fellowship. Samtang ang magtotoo nagatubo diha sa 
grasya ug pagkasinati sa doktrina, ang iyang panghunahuna 
mamahimong usa sa matuud nga pagtamud para sa tanan nga 
ang Dios misangkap. Ang labi pa ang magtotoo nagahamtong 
diha sa Kristohanong kinabuhi, labi pa ang  kapasidad nga 
siya anaa sa pagsilbi sa husto sa Ginoo.  Ang tinuud nga 
Kristohanong serbisyo tungud niini mao ang resulta, dili ang 
paagi, sa espirituhanong pagtubo sa magtotoo ug paghimo 
sa espirituhanong kinabuhi.

Nagmabungahon [Kristohanong serbisyo] diha 
sa matag maayong buhat [divine nga kamaayo] 
ug nagtubo diha sa kahibalo sa Dios [espirituha-
nong pagtubo].  (Mga Taga-Colosas 1:10b)             
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Ang mga binuhatan ug serbisyo lamang nga natuman 
diha sa pagpuno sa Espiritu ug pagsilsil sa doktrina ang 
maghimaya sa Dios; mga binuhatan ug serbisyo nga 
natuman diha sa kahimtang sa karnalidad maghimaya sa 
kaugalingon.  Mga buhat nga gihimo gikan sa pangpadasig 
sa pagkuha og divine nga pag-uyon o mga panalangin, 
sa paghaylo sa ubang mga Kristohanon, sa pagpabilin sa 
kaluwasan, o sa pagsagang og divine nga disiplina maoy 
wayhinungdan apan tawhanong kamaayo—patay nga mga 
buhat, kalibutanong produksiyon.  Kini nga mga buhat maoy 
“kahoy, dagami, ug uhut,” angay para sa pagsunog didto 
sa lingkoranan sa paghukum ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 
3:12-13).  Ang tawhanong kamaayo nga mga binuhatan sa 
usa ka karnal nga magtotoo maoy walay kalainan gikan sa 
tawhanong kamaayo nga mga binuhatan nga gihimo sa 
usa ka dimagtotoo.  Ang tawhanong kamaayo sa magtotoo 
mahimong makatampo ngadto sa kaayohan sa katilingban, 
apan kini wala nagahimaya sa Dios ug dili magantihan sa 
eternidad.

Ang tawhanong kamaayo mitakuban isip lehitimo nga 
Kristohanong serbisyo maoy usa ka maigmat ug epektibong 
hinagiban sa yawa batok sa mga magtotoo. Kining satanas-
nong bakak nakapahilo sa modernong-panahon nga Kristiya-
nismo pinaagi sa pagdani og daghang pastor ug sa ilang 
kongregasyon ngadto sa paghimaya sa ilang-kaugalingon 
imbis nga ang Dios.  Imbis sa pagdala sa ilang kasimbaha-
nan sa paglihok isip mga klasrom para sa pagtudlo sa Pulong 
sa Dios, kini nga mga pastor magpasiugda og tawhanong 
kamaayo isip ang Kristohanong paagi sa kinabuhi.  Ang tanan 
sagad ra kaayo, matinuuron bisan pa og wamahibalo nga 
mga magtotoo madani ngadto sa usa ka paagi-pagpakabuhi 
sa maalagaron-sa-kaugalingon nga produksiyon. Sila wala 
makasabut nga adunay daghan pa sa Kristohanong serbisyo 
kay sa unsay makita nga matuman nila.  Busa sila mogawas 
didto ug ‘magkapuliki para sa Ginoo’ imbis sa pagsilsil sa 
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Pulong sa Dios ug pagtubo sa espirituhanon.  Sila makalimot 
sa manipulasyon ni Satanas ug wamahibalo nga sila wala 
maghimaya sa Dios.

Ang mga magtotoo nga gilamon sa produksiyon sa 
tawhanong kamaayo sagad mahimong mga tigkrusado sa 
pagtabon-sa-kasaypanan sa kalibutan sa yawa.  Sa dihang 
sila magsugod-og-buhat sa pagtul-id sa unsay pagtoo nila 
nga sayup diha sa sekular nga katilingban, sila sa masayon 
makabig ngadto sa Kristohanong aktibismo: ang paggamit sa 
supak-sa-balaod o ginadili nga mga paagi sa pagpahamtang 
bisan tinuud o gikaingon nga Kristohanong mga mithi diha 
sa kadaghanan sa katawhan.  Ang matinguhaong mga 
krusada sa Kristohanong mga aktibista mahimong maglakip 
og supak-sa-balaod nga publikong mga protesta, pagdumili-
pagsugot sa kagamhanan, vigilantism, ug bisan pa terorismo.  
Ang maong batasan nagasagup sa usa ka katuyoan-
nagapahitarong-sa-paagi nga pilosopiya sa pagtuman sa 
gitoohang maayo para sa kadaghanan.  Ang mga aktibista 
maggukud og usa ka halangdon nga tumong sagad ngadto sa 
kadaot sa divine nga gimandong mga katungud sa praybasi, 
kabtangan, kauswagan, ug kagawasan sa tagsatagsa nga 
kabubut-on (Mga Taga-Roma 13:1-2; Titus 3:1-2; 1 Pedro 
2:13).  Sa baligho, ang Kristohanong aktibismo nagapausbaw 
sa katuyoan ni Satanas sa pagpahilayo sa waypagtoong 
kalibutan ug pagpahitaas sa tawhanong mga paningkamot 
imbis sa grasya sa Dios.

Dili lamang daghan ug daghan pang Kristohanon nga ka-
simbahanan ang nagpasiugda sa pulos lehitimo ug dilihitimo 
nga mga porma sa serbisyo diha sa kadaot sa doktrina, 
apan pipila ka mga pastor ug ilang mga kongregasyon usab 
mahimo sa waylipodlipod nga kritikal sa makanunayon, ma-
ayong pagtulon-an sa Bibliya.  Sila magbiaybiay sa doktri-
nal nga mga magtotoo pinaagi sa mga pahayag sama sa, 
“Kamo walay gihimo, nagtago diha sa doktrina, wala gayud 
magbuhat sa bisan unsa para sa Dios,” o “Ang Kristiyanismo 
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nagakinahanglan og diyutay rang doktrina ug daghan pang 
mga buhat.  Kalimti ang doktrina, palambigit,” o “Walay 
pagbunga diha sa imong kinabuhi.”

Kining ‘mga inspektor sa bunga’ pakyas sa pag-ila nga 
kun walay doktrina diha sa kalag ug ang pagpuno sa Ba-
laang Espiritu, wala kanang butang nga epektibong pagsim-
ba o Kristohanong serbisyo.  Sila dili makasabut sa prinsipyo 
nga ang buylo diha sa espirituhanong kinabuhi nagagikan sa 
paghunahuna sa divine nga panglantaw ug nga ang masda-
ko ang buylo sa magtotoo, ang masdako iyang produksiyon 
sa divine nga kamaayo ug paghimaya sa Dios diha sa ang-
helanong away.

Ang Kristohanong serbisyo sa tinuud maoy atong res-
ponsibilidad ug pribilihiyo.  Ang atong produksiyon sa divine 
nga kamaayo maoy usa ka ekspresyon sa kapasidad diha sa 
kalag nga nagaugmad gikan sa pagpuyo diha sa Pulong sa 
Dios.  Diin ang positibong kabubut-on ug pagkaandam gikan 
sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo anaa, ang Ginoo 
nagaabli sa mga pultahan para sa atong piho nga serbisyo.  
Kita magsilbi sa Ginoo pinaagi sa paghimo sa usa ka hustong 
butang diha sa usa ka hustong paagi.  Iyang paagi!

Bisan unsa nga ikaw maghimo, paghimo 
sa imong buhat sa kinasingkasing, ingon 
nga para sa Ginoo imbis nga para sa ka-
tawhan; nasayod nga gikan sa Ginoo ikaw 
modawat sa ganti sa panulundon.  Kini mao 
ang Ginoong Kristo kang kinsa ikaw magsilbi.
(Mga Taga-Colosas 3:23-24)              

  

Nagtintal sa mga Magtotoo sa Pagkabalaka

Ang ikatulong elemento diha sa istratehiya ni Satanas 
batok sa magtotoo mao ang pagsumpo sa doktrina ug ap-
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likasyon sa doktrina pinaagi sa mga sala sa panghunahuna 
sa kabalaka ug kahingawa.77 Kabalaka maoy usa ka dakong 
hinagiban diha sa mga kamut ni Satanas.  Uban niini siya 
nagahaylo sa magtotoo sa pagbaliwala o pagduhaduha sa 
mga saad sa Pulong sa Dios, ang kaigoan sa grasya ug gug-
ma sa Dios, ug ang kahawud sa plano sa Dios para sa kina-
buhi sa magtotoo.

Ang kabalaka usa ka sala sa panghunahuna sa pagsakit-
sa-kaugalingon ug kahingawa mahitungud halos sa bisan-
unsang-butang sa kinabuhi.  Kini maoy usa ka pagsamok sa 
kahimtang sa hunahuna nga naglakip og diangay o dihusto 
nga alatubangon, usa ka kahimtang sa pagkawaypahulay 
ug kagubot, nga nagamugna og pagkatugaw sa pangisip, 
pagkadimalinawon, katahap, ug masakit nga kahimtang-
dipiho.  Ang magtotoo nga gilamon sa kabalaka nagapaabot 
lamang sa labing-daotan nga mga resulta: peligro, daotang-
palad, kasamok, kalit-nga-kalisdanan, kamatayon.

Sa yano walay basihanan para sa kabalaka.  Ang kabalaka 
usa ka sala nga nagaputol sa fellowship uban sa Dios diha 
sa Kristohanong kinabuhi (2 Timoteo 1:7).  Ang kabalaka 
nagasamok gikan sa espirituhanong kinabuhi ug makadaot 
sa espirituhanong pagtubo.  Ang kabalaka nagapasipala 
sa karakter sa Dios ug nagaingon sa tinuud nga Siya dili 
makahimo sa pag-amuma kanimo.  Sa matag takna nga ikaw 
mabalaka, ikaw usa ka alaot nga testimonya para sa Ginoo.  
Imbis maoy usa ka nagasiga nga sulo diha sa kalibutan sa 
kangitngit sa yawa, ikaw magkunhod sa imong-kaugalingon 

77. Mga sala sa panghunahuna maoy usa ka kategoriya sa personal nga sala nga 
nagalakip sa garbo, kasina, pangabubho, pagkamapait, pagdumut, pagkamapahimaslon, 
pagkadimapuypuy, pagkasad-an nga mga pagbati, kahadlok, kabalaka, kahingawa, 
ug kalooy-sa-kaugalingon (Mga Proberbio 8:13; Isaiah 41:10; Mga Taga-Filipos 4:6; 
1 Juan 2:11).  Mga sala sa panghunahuna mao ang labing magun-ubon ngadto sa 
espirituhanong kinabuhi.  Sila sa madali makasugod og usa ka hugpong sa mga sala 
nga mag-ugmad ngadto sa “sumpaysumpay-nga-pagpakasala.” Tan-awa sa Thieme, 
Paghikling sa Sala, 17-20; Kusog sa Panghunahuna.
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ngadto sa usa ka bung-aw sa nagkaugdaw nga mga abo, 
nagmugna og mabagang aso ug naghimo sa kangitngit nga 
labi pang ngitngit.

Si Jesu-Kristo mipatunong sa mga sala sa panghunahuna 
ug kabalaka sa Iyang mga disipulo, nagmando kanila nga dili 
mahimong “mabalak-on” ngadto sa mga detalye sa kinabuhi, 
sama sa pagkaon, tubig, o mga sinina (Mateo 6:25-31).  Kini 
mao ang prinsipyo sa lohistika nga grasya, ang kompletong 
pagsangkap sa Dios para sa tanang mga magtotoo.

“Kay ang inyong langitnong Amahan nahibalo 
nga kamo magkinahanglan tanan niining mga 
butanga.  Apan pangitaa una ang Iyang ging-
harian [too diha ni Jesu-Kristo] ug sa Iyang pag-
kamatarong; ug kining tanan nga mga butang 
[sa lohistika nga grasyang mga panalangin] ma-
dugang nganha kaninyo.  Busa dili mabalak-on 
[hunong sa pagkabalaka] para sa ugma; kay ang 
ugma moamuma para sa iyang-kaugalingon.” 
(Mateo 6:32b-34a)   

Ang basihanan para sa lohistika nga grasya mao ang 
paghuput sa pagkamatarong sa Dios, gisangkap diha sa 
takna sa kaluwasan pinaagi sa personal nga pagtoo diha ni 
Jesu-Kristo.  Ang Dios wala nagapanalangin kanimo tungud 
sa unsay nahimo nimo.  Ang Dios nagapanalangin kanimo 
tungud kay ikaw adunay Iyang pagkamatarong ug tungud 
kay ikaw anaa sa Iyang pamilya ug Iyang plano. “Tanan 
niining mga butanga,” matag pisiko ug espirituhanong 
kinahanglanon, ang gikinahanglan nga mga detalye sa 
kinabuhi, sa matinumanong gisangkap sa “inyong langitnong 
Amahan.”

Sa lohistika nga grasya nagapabilin sa mga magtotoo 
nga buhi (Mga Salmo 68:19-20; 116:8a); nagasangkap sa 
sukaranong suportar sa kinabuhi sama sa hangin, pagkaon, 
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silonganan, mga sinina, transportasyon (Mateo 6:11, 25-34); 
nagasangkap og proteksiyon diha sa kalibutan sa yawa (Mga 
Salmo 4:8; Mga Taga-Roma 13:4; Mga Hebreohanon 1:14); 
ug nagapahimo sa espirituhanong pagtubo (Mateo 4:4; Mga 
Taga-Efeso 1:3).  Tanang mga magtotoo gipalahutay ug 
gipanalipdan pinaagi sa lohistika nga grasya sa Dios samtang 
nga sila magpuyo niining kalibutana.

Si Kristo misulti sa mga disipulo sa paghunong sa pag-
kabalaka bahin sa ugma, “kay ang ugma moamuma para 
sa iyang-kaugalingon.” Ang lohistika nga grasya nagapa-
himug-at sa prinsipyo sa pagpuyo karon—pagpuyo usa ka 
adlaw sa tagsa ka higayon ug sa matag adlaw maingon nga 
alang sa Ginoo, wala nabalda sa nangaging-panahon ug 
wala nabalaka bahin sa umaabot.  Ibutang ang tanang mga 
problema diha sa mga kamut sa Ginoo ug hinumdumi sa 
pagpinig sa kalainan tali sa mga kinahanglanon ug sa mga 
detalye.  Ang doktrina usa ka kinahanglanon; mga sinina usa 
ka detalye.

Si Pablo mibalikbalik sa sugo ni Kristo ngadto sa Taga-
Filipos nga mga magtotoo, kinsa sa wayhunong nasakit sa 
kabalaka ug kahingawa.

Hunong sa pagkabalaka bahin sa bisan-
unsang-butang, apan diha sa matag-butang 
pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban sa 
pagpasalamat, tugoti ang inyong hangyo nga 
mahibaloan ngadto sa Dios.  Ug ang kalinaw 
sa Dios nga nagalabang sa tanang pagsabut 
mogarison sa inyong mga kasingkasing ug mga 
hunahuna pinaagi ni Kristo Jesus.  (Mga Taga-
Filipos 4:6-7, gikorihiang paghubad)      

  
Ang prinsipyo mao nga bugtong kalinaw sa Dios ang 
nagahimo niini nga posible sa pag-atubang sa bisan 
unsang sirkumstansiya nga gawasnon gikan sa kabalaka.  
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Ang pulong “kalinaw” (eirene) ingon nga gigamit niini nga 
bersikulo nagakahulugan og “benepisyo” o “kauswagan.” Ang 
kalinaw sa Dios maoy usa ka espirituhanong kauswagan, 
katagbawan, usa ka espesyal nga benepisyo niadtong 
kinsa magpadayon sa pag-abante. Ang Iyang kalinaw na-
gasangkap sa kawaypihig sa paghunahuna sa tin-aw, sa 
paglihok diha sa Iyang plano, sa paghimaya Kaniya.  Siya 
nahibalo sa atong mga kapakyasan, mga problema, ug mga 
kinahanglan—pulos sa espirituhanon ug materyal—ug Siya 
misulbad na sa matag-butang pinaagi ni Kristo Jesus (Mga 
Taga-Filipos 4:19).  Nan unsa man ang panagang para sa 
kabalaka?

Pagtambog sa tanan nimong kahingawa [mga 
kabalaka, mga problema, mga kalisud, mga 
pagkapakyas] diha Kaniya, tungud kay Siya 
nagaamuma [nagapadayon sa pag-amuma] 
para kanimo.  (1 Pedro 5:7)

 
“Pagtambog” (epirripto) maoy anaa sa active voice, 

nagkahulugan nga ikaw, ang magtotoo, maghimo sa aksiyon 
sa punglihok.  Sa dihang ang tensiyon sa kahadlok ug kabalaka 
nagapugus-pagsulud diha sa imong kalag, ikaw kinahanglan 
magtambog—o magbuno—sa imong mga problema, imong 
mga kasamok, imong mga kabalaka, imong mga kalisud, 
ug imong mga pagkapakyas diha sa Ginoo.  Ibalibag silang 
tanan didto sa Iyang likud!  Karon ikaw wala na magbuhat!  
Siya na!  Ang sangka wala na nagakinahanglan nga 
maimoha.  Ang mekanika sa “Pagtambog sa tanan nimong 
kahingawa” mao ang mga ang-ang sa pagtoo-pahulay nga 
pagbansaybansay—nag-angkon sa mga saad sa Bibliya ug 
nagpunting diha sa doktrina nga natigum sulud sa imong 
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kalag hangtod nga ikaw malig-on.78 Ang Ginoo nagatinguha 
kanimo sa pagtan-aw Kaniya sa pagtuman sa Iyang mga 
saad.  Siya nagamando kanimo sa “dili paglihok” ug tan-awa 
Iyang pagpalingkawas (Exodo 14:13, KJV).

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

Ako ang imong Dios.  
Ako mopalig-on kanimo, sa wayduhaduha Ako 

motabang kanimo, 
Sa wayduhaduha Ako motuboy kanimo sa 

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

Ikaw kinahanglan nga dili gayud magpaubus sa imong 
guwardiya.  Si Satanas usa ka manunukob, gigutum sa pag-
ipit ug pagtukub sa dimabinantayon. Siya nagahulhog og 
kahingawa aron nga ang espirituhanong buylo maguba gikan 
sa sulud. Ikaw kinahanglan nga mag-ila sa mga sintoma ug 
mga epekto sa kahadlok ug magbuntog sa ilang magun-
ubong mga tunong.  Isugid, ihiklin, kalimti, ug pahawa gikan 
niini nga mga sala sa pagpabalik sa kalig-on ug katagbawan 
ug pagsalig diha sa mga saad nga ang Dios mihatag.79 
Hunong sa pagkabalaka!  Padayon sa plano, katuyoan, ug 
pagbuut sa Dios para sa imong kinabuhi.

Ang kabalaka sulud sa kasingkasing sa usa ka 
tawo nagaunlod niini, 

Apan ang usa ka maayong pulong nagamugna 
og usa ka hilabihang-kabuhong sa kalipay.  
(Mga Proberbio 12:25, gikorihiang paghu-
bad) 

78. Ang mga ang-ang sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay gituki diha sa Thieme, 
Christian Integrity, 110-17; Ang Pagtoo-Pahulay nga Kinabuhi (2016), 84-88.
79. Thieme, Paghikling sa Sala, 11-17.
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Nagsanta sa mga Kristohanon gikan sa 
Paghimo sa Pagbuut sa Dios

Sa dihang si Satanas nagalampos sa paghaylo sa mag-
totoo sa pagbaliwala o pagduhaduha sa Pulong sa Dios, 
adunay diyutay nga pagsupak diha sa sunud nga bahin sa 
iyang ataki: paghimo sa iyang alagad sa pagbaliwala ug 
paglaktaw sa pagbuut sa Dios.  Tungud niini nga kataru-
ngan, ang Kasulatan nagapahimangno sa magtotoo nga “dili 
mahimong buangbuang, apan magsabut unsa ang pagbuut 
sa Ginoo” (Mga Taga-Efeso 5:17).

Ang pagsabut sa divine nga paggiya maoy usa ka 
makahuluganong isyu, kay ang usa ka magtotoo sagad 
nagapangutana, “Unsaon nga ako makahibalo sa pagbuut sa 
Dios?  Unsaon nga ako magiyahan Niya?  Unsa ang pagbuut 
sa Dios para kanako niini nga krisis, kalisud, o problema sa 
akong kinabuhi?” Divine nga paggiya mao ang doktrina sa 
pagdeterminar sa pagbuut sa Dios.  Divine nga paggiya mao 
ang komunikasyon sa divine nga pagbuut pinaagi sa divine 
nga pinadayag—ang kompletong kanon sa Kasulatan.  Ang 
Griyegong pulong para sa “pagbuut” mao ang (thelema), ug 
sa dihang gigamit mahatungud sa pagbuut sa Dios para sa 
magtotoo, kini nagapasabut ngadto sa katuyoan o plano nga 
Siya midesinyo sa eternidad nga milabay (Mga Taga-Efeso 
6:6b).  Daghan nga mga Kasulatan maghisgot sa prinsipyo 
sa divine nga paggiya.  Pananglitan,

Kay Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan; 
Kay tungud sa Imong ngalan Ikaw motultul kana-

ko ug mogiya kanako.  (Mga Salmo 31:3)

Ako momatuto kanimo ug motudlo kanimo diha 
sa dalan nga ikaw maglakaw; 
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Ako motambag kanimo uban sa Akong mata 
diha kanimo.  (Mga Salmo 32:8)

Kay mao kana ang Dios, 
Atong Dios hangtod sa kahangturan; 
Siya mogiya kanato hangtod sa kamatayon.  

(Mga Salmo 48:14)       

Ang pangutana sa pagbuut sa Dios para sa tagsatagsa 
ka magtotoo nahimutang sa tulo ka mga kategoriya.  Ang 
panglantaw nga pagbuut sa Dios—Unsa ang gusto Niya nga 
akong hunahunaon? Divine nga panglantaw gikan sa doktrina 
sa Bibliya (Mga Proberbio 23:7a; Isaiah 55:8-9; 2 Mga Taga-
Corinto 10:5).  Ang naglihok nga pagbuut sa Dios—Unsa ang 
gusto Niya nga akong himoon?  Kini nagalakip sa matag-
butang nga ang usa ka Kristohanon kinahanglang maghimo 
sa paghimaya sa Dios: pagrebound, pagkat-on ug pag-aplay 
sa doktrina, pag-ampo, mapasinati sa grasya, ug pagmugna 
sa divine nga kamaayo.  Ang hiyograpiyanhon nga pagbuut 
sa Dios—Asa ang gusto Niya nga dapit para kanako?  Kini 
kinahanglan nga dili gayud maisip nga lahi kay sa naglihok 
nga pagbuut sa Dios.  Kon ang magtotoo naghimo sa unsa 
ang Dios nagatinguha kaniya sa paghimo, siya sa kadugayan 
mosangko diha sa dapit diin ang Dios nagatinguha para 
kaniya.80 

Ang bugtong paagi sa paghibalo sa pagbuut sa Dios mao 
ang pagpaminaw ug pagsabut og unsa nga Siya nagapa-
dayag diha sa Bibliya.  Walay divine nga paggiya gawas sa 
pag-abante diha sa kahibalo sa Pulong sa Dios ug nagam-
han sa ministeryo sa Dios nga Balaang Espiritu.  Karnalidad, 
pagkaignorante, ug kakulang sa espirituhanong pagtubo 
magpugong sa paghimo sa pagbuut sa Dios, ug kini naga-

80. Thieme, Divine nga Paggiya (2016) 1-12.
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buhat og mga disgrasya diha sa anghelanong away.
Sa masmaayong pagsabut unsa si Satanas nagagamit 

sa matag distraksiyon nga mapuslan sa pagsanta sa mga 
magtotoo gikan sa paghimo sa pagbuut sa Dios, isipa ang usa 
ka piho nga kapakyasan ni Apostol Pablo.  Sa usa ka punto 
sa ministeryo ni Pablo, siya mipili sa pagpadayon sa iyang 
kaugalingon nga mga pangandoy.  Ang Dios mipili kaniya isip 
ang apostol ngadto sa mga Hentil ug mimando kaniya sa 
pag-adto sa naglambo nga batan-ong simbahan sa Roma.  
Apan si Pablo nahimong sentimental ug mamingawon.  Siya 
mihandum sa paghiusa-pag-usab uban sa iyang karaan nga 
Hudiyong mga higala ug mga kauban sa Jerusalem.  Nadaog 
sa emosyon, siya mipangatarungan og usa ka kapasikaran 
para sa biyahe; siya sa personal mag-uban sa usa ka 
paghalad sa salapi nga gikolekta pinaagi sa mga Hentil para 
sa nag-ilaid sa kapit-os nga Hudiyong mga magtotoo.  Bisan 
pa sa tulo ka mga pagpasidaan sa Balaang Espiritu (Mga 
Buhat 21:4, 10-14), si Pablo mioktaba sa pag-adto sa Roma 
ug hinoon milarga padulong sa Jerusalem.  Ang iyang mga 
sangputanan para sa pagbaliwala sa divine nga pagbuut 
mahimong magub-anon.

Nan sa unsa si Pablo napakyas?  Siya mihimo og usa 
ka desisyon sa pagtuman sa iyang kaugalingong pagbuut 
labaw sa instruksiyon sa Dios.  Pinaagi sa wapagtagad sa 
panglantaw nga pagbuut sa Dios, si Pablo nabutaan sa 
hiyograpiyanhon ug naglihok nga pagbuut sa Dios. Ang 
Dios mikinahanglan ni Pablo sa Roma aron sa pagpadayon 
pagtudlo sa waykaparehas nga Kapanahonan sa Simbahan 
nga mga doktrina ngadto sa mga Hentil.  Si Pablo mihunahuna 
nga kini labi pang importante sa pag-adto sa Jerusalem sa 
pagsulti sa mga Hudiyo bahin sa dako-kaayong pagtubag 
sa mga Hentil sa iyang pagtulon-an.  Ang dalan padulong 
sa Roma maoy nasentro-sa-Dios; ang dalan padulong sa 
Jerusalem maoy makikaugalingon.

Waysapayan sa pagkadili-matumanon sa bantugang 
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Apostol, ang pagbuut sa Dios matuman. Sa tukmang pana-
hon ang Dios magdala ni Pablo balik ngadto sa Iyang plano 
pinaagi sa usa ka serye sa masakit nga panghitabo.  Si Pablo 
sa katapusan miabut sa Roma nga may mga kadena, apan 
siya miabut didto sa dapit diin ang Dios gusto nga siya atoa.

Si Satanas nagatinguha sa pagdani sa mga magtotoo sa 
pagbaliwala sa Pulong sa Dios, nga nagapugong kanila gikan 
sa pag-ila sa pagbuut sa Dios para sa ilang mga kinabuhi.  
Siya ilabina nagatarget sa nag-abante nga mga magtotoo 
sama ni Pablo, sa lantugionon ang labing-bantugan nga 
tagsangyaw sa Kapanahonan sa Simbahan nga doktrina.  Sa 
dakong kalipay ni Satanas, si Pablo, niining piho nga punto 
sa iyang ministeryo, napugngan gikan sa pagbuut sa Dios.  

Isip usa ka magtotoo diha ni Kristo ikaw kinahanglan sa 
kanunay magbantay para sa mga tabon nga maglubog sa 
pagbuut sa Dios para sa imong kinabuhi.  Ikaw kinahanglan 
nga dili gayud magbaliwala sa masirkumstansiyahon nga 
mga igtitimaan nga ang Dios nagagamit sa paggiya kanimo.  
Kon adunay dimahubit nga pag-antos o pagkapakyas diha 
sa imong kinabuhi, kon ang imong mga plano daw og wala 
molampos, kini malagmit paagi sa Dios sa pagkuha sa 
imong atensiyon ug pag-agak kanimo balik ngadto sa Iyang 
dalan.  Hinumdumi, sa dihang ikaw nahisalaag ug gawas sa 
fellowship, ang Dios sa gihapon adunay usa ka plano para 
sa imong kinabuhi.  Sa dihang ikaw mapakyas, sa dihang 
ikaw makasala, ang pagbuut sa Dios maoy 1 Juan 1:9—
rebound ug padayon sa pag-abante.  Kini anaa ra kanimo sa 
pagpasinati-pag-usab ngadto sa Iyang perpekto, kahibalo-
sa-tanan nga pagbuut, kay “ang GINOO nagahandum nga 
mahimong mapasayloon kanimo” (Isaiah 30:18).81  

81. Ibid., 29-35.
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Nagpawalag-kadasig sa Okupasyon uban ni Kristo

Isip mga magtotoo, ang atong sukaranan sa kalipay dili 
pinasikad diha sa bisan unsa nga tawhanong kapasikaran sa 
kinabuhi.  Ang atong sukaranan sa kalipay—ang gipunting 
nga pokus ug katagbawan sa hamtong nga espirituhanong 
kinabuhi—maoy pinasikad diha sa okupasyon uban ni Kris-
to.  Bugtong si Jesu-Kristo nga nag-angkon sa unang dapit 
sa atong mga kinabuhi ang mopahunong ni Satanas diha sa 
iyang mga agianan.

Okupasyon uban ni Kristo mao ang kinatas-ang personal 
nga gugma, dibosyon, ug respeto para sa Manluluwas.  Sa 
paghigugma sa uban sa personal, kita kinahanglan sa pag-
ila kanila ug sa ilang panghunahuna.  Sa ingon usab, kita 
dili makahigugma ni Jesu-Kristo hangtod nga kita makaila 
Kaniya ug unsa nga Siya nagahunahuna.  Ug tungud kay 
kita dili makakita Kaniya, walay laing paagi sa pagsabut o 
paghigugma Kaniya gawas sa paghibalo sa unsa nga Siya 
nagapadayag sa Iyang-kaugalingon diha sa Iyang Pulong.

Sa dihang kita magtubo sa pagsabut ug unya maghi-
gugma ni Ginoong Jesu-Kristo pinaagi sa Iyang Pulong, ang 
atong atensiyon nagatapot diha Kaniya.  Siya ang atong gi-
awat nga tawo, ang hinungdanon-kaayo nga sundanan para 
sa atong mga kinabuhi.  Ang Ginoo mamahimo nga atong 
labing-suud nga kauban, nag-impluwensiya sa atong mga hu-
nahuna ug mga aksiyon. Samtang kita magpuyo para ni Kris-
to ang atong mga prayoridad magpahiuyon lamang ngadto sa 
Iyang panghunahuna.  Ang aroganteng kamakikaugalingon 
mapulihan sa matuud nga kamapaubsanon ug kapasidad 
para sa kinabuhi.  Sa higayon nga ang atong espirituhanong 
mga kinabuhi magsalig lamang diha sa pagdasig gikan ni 
Kristo, kita maghunong sa pagsalig diha sa katawhan para 
sa gugma, kalipay, o suportar.  Ang pagkatagbaw nagapaila 
sa atong batasan waysapayan sa mga sirkumstansiya.  
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Mga problema mahanaw samtang ang mga kaibog ug 
mga pangandoy sa kinaiyang makasasala mahiklin pinaagi 
sa okupasyon uban ni Kristo (2 Mga Taga-Corinto 5:14a).  
Kita mahimong sa espirituhanon nga mapadayonon-
sa-kaugalingon. Dili bisan pa ang pag-antos, kalit-nga-
kalisdanan, kakugang, o kabug-at ang makapangitngit sa 
nagdan-ag nga presensiya ni Ginoong Jesu-Kristo sulud 
kanato.  Si Apostol Pablo nagahulagway niining kinatas-an 
sa espirituhanong kinabuhi.

Sumala sa akong matinguhaon nga pagpaabot 
ug paglaum [absolutong kompiyansa], nga ako 
dili mabutang ngadto sa kaulawan diha sa bisan 
unsang butang, apan niana uban sa tanang 
pagkawalay-kahadlok, si Kristo bisan pa karon, 
ingon nga sa kanunay, mabayaw diha sa akong 
lawas, bisan kon sa kinabuhi o sa kamatayon.  
(Mga Taga-Filipos 1:20)  

    
Tungud kay ang okupasyon uban ni Kristo mao ang yawi 

sa pag-angkon sa kadaugan diha sa anghelanong away, ang 
tinguha sa yawa mao ang pagpasiugda og nagkalainlaing 
mga distraksiyon nga magpuli ni Kristo isip ang pokus sa 
kinabuhi.  Kon kita mahimo nga nalinga sa kaugalingon, 
katawhan, katigayunan, o kalikupan, pagkapakyas ug kagul-
anan maoy magarantiya.  Pagpapunting sa atong mga 
mata diha sa bisan-unsang butang lahi kay ni Kristo maoy 
pagdawat ngadto sa lingla sa kalibutanong sistema ug pag-
abli sa pultahan alang sa impluwensiya sa demonyo.

Ingon nga si Pablo mitudlo sa mga Taga-Efeso, ang mga 
magtotoo kansang mga paagi-pagpakabuhi magbiya sa 
panghunahuna ni Kristo maglakaw “maingon nga ang mga 
Hentil [mga dimagtotoo] usab maglakaw, diha sa kakawang 
[mataiotes] sa ilang hunahuna” (Mga Taga-Efeso 4:17).  
Kining mataiotes—usa ka pagkawaysulud, o lunang-haw-

 Ang Maasdangon nga Istratehiya ni Satanas 197



ang, diha sa kalag—nagaabli ug nagakabig sa panghunahu-
na sa satanasnong propaganda ug mga doktrina, nagpalung-
tad sa pagkalibog ug pagkawala-matagbaw.

MGA MATA DIHA SA KAUGALINGON

Ang magtotoo kansang mga mata anaa sa iyang-
kaugalingon maoy nalinga sa iyang kaugalingon nga mga 
pagbati, mga pangandoy, ug ditinuud nga handuragway-
sa-kaugalingon.  Natuhup-sa-kaugalingon, siya mamahimo 
nga sensitibo-kaayo ug nagahimong usa ka isyu sa iyang-
kaugalingon diha sa matag okasyon.  Kining pagkasensitibo-
kaayo, usa ka hilabihan nga pagkahibalo-sa-kaugalingon, 
nagapabulag kaniya gikan sa katinuuran.  Ang resulta 
sagad paranoia ug usa ka makanunayon nga kakulang sa 
konsiderasyon para sa uban.

Imbis sa pagtubag uban sa kamapaubsanon, kini nga mag-
totoo nagasupak sa mga sirkumstansiya pinaagi sa kalooy-
sa-kaugalingon o garbo.  Siya nagareklamo o nagakalisang 
diha sa kalisud, nagadumili sa personal nga responsibilidad 
diha sa kapakyasan, ug wanagatagad sa pagpasinati ngadto 
sa grasya sa Dios diha sa kalampusan.  Bisan kon iyang 
pagsalig-sa-kaugalingon napahiyos o napalabihan, siya sa 
mahangturon wala-matagbaw, mapait, dimapuypuy, hasta 
gani kinaugalingong-kamatarong ug mahukmanon.  Sa 
dikalikayan, siya nagahimo og daotang mga desisyon gikan 
sa usa ka posisyon sa kahuyang ug nagaunlod una-ang-ulo 
ngadto sa kaguliyang sa kalibutanong sistema.

Bisan pa ang bantugan nga espirituhanong higante nga si 
Elijah nawad-ag-kadasig gikan sa okupasyon uban sa Ginoo 
ug nadasig aron mapalinga sa iyang-kaugalingon.  Miatubang 
sa usa ka hulga sa kamatayon gikan sa mga hulad ni Satanas, 
Ahab ug Jezebel, si Elijah mitahan ngadto sa kahadlok ug 
nahulog ngadto sa lit-ag sa kalooy-sa-kaugalingon.  Wala 
na diha sa naglihok nga pagbuut sa Dios, siya mitugot sa 
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kabug-at sa kalisud sa pagbalhin kaniya ngadto sa usa ka 
karnal nga tawong-mahuyang.  Siya mihilum ug mibagulbul, 
“Igo na; karon, O GINOO, kuhaa akong kinabuhi” (1 Mga Hari 
19:4b).82 

Ang Jeremiah kapitulo 9 nagapaila og laing ehemplo 
sa mga mata diha sa kaugalingon, niining higayona uban 
sa labi pang magub-anon ug malukpanong mga resulta.  
Ang konteksto sa yugto nagahulagway sa nasudnong 
pagkabungkag sa Judah, nga nakaabut sa iyang kinatas-
an sunud sa napulog-usa nga gidugayon sa pagsalikway 
sa Pulong sa Dios. Ang mga Hudiyo nakasinati sa dakong 
kauswagan, apan sulud sa panahon sila nawad-an og 
pagtan-aw sa grasya sa Dios ug mibalhin sa ilang mga mata 
sa sulud.  Sila nahimong garboso sa ilang kaugalingon nga 
mga panghambog. Sila mihunahuna nga sila nakahibalo sa 
tanan!  Sila gani mibalhin sa ilang pagsimba sa Ginoong 
Dios sa Israel ngadto ni Baal, ang Canaanite nga diyosdiyos 
sa pagkamabinhion. Sa pagpahayag sa Iyang kaligutgut 
diha sa nasod, ang Ginoo mipasidaan sa Iyang katawhan 
sa dili paghinambog sa ilang-kaugalingon apan hinoon sa 
tinubdan sa ilang panalangin (Jeremiah 9:23-24).  Si Pablo 
mihimo sa mao rang aplikasyon ngadto sa mga Hudiyo sa 
iyang panahon.  Siya mimando niadtong kinsa nanghambog 
sa “PAGPANGHAMBOG DIHA SA GINOO” (2 Mga Taga-Corinto 
10:17).  Pagpanghambog diha sa Ginoo nag-agad diha 
Kaniya ug pag-ila nga Siya mao ang tinubdan sa tanang 
panalangin ug kauswagan.

MGA MATA DIHA SA KATAWHAN

Ang tanang mga magtotoo diha sa usa ka takna o sa lain 
mahimong matugaw sa ubang katawhan.  Apan ang usa ka 

82. Ang kapakyasan ni Elijah gihashas diha sa Thieme, Dios nga Balaang Espiritu 
batok Ang Kinaiyang Makasasala, 11-21.
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pirming pokus diha sa uban makadala ngadto sa pagkalibog 
diha sa anghelanong away.  Mga mata diha sa katawhan 
maoy usa ka hilabihang pagkalinga diha sa uban, bisan 
kon sa kinabubut-on nga wagiangayan o gidayeg og dako.  
Ang magtotoo nga may mga mata diha sa katawhan maoy 
gilamon sa mga kapakyasan, mga kusog, mga hunahuna, 
ug mga aksiyon niadtong anaa sa iyang kadaplinan.  Imbis 
sa pagpunting diha sa Pulong ug pag-aplay niini ngadto sa 
iyang kaugalingon nga kalag, ang iyang pokus sa pangisip 
mao ra ang pagtandi sa iyang-kaugalingon sa uban, pakig-
indigay sa uban, pagkaibog para sa atensiyon sa uban, 
pagpahiuyon sa uban ngadto sa iyang mga sukaranan, o 
pagguba sa uban.

Ang magtotoo nga may mga mata diha sa katawhan 
adunay ditinuud nga mga pagpaabot.  Siya nagalaktaw sa 
katinuuran sa kinaiyang makasasala ug mahigawad ug di-
makaagwanta sa dihang wala giatiman sa paagi siya naga-
hunahuna nga siya kinahanglang maatiman.  Pananglitan, 
sa dihang giatubang sa usa ka tawo nga siya nagatan-aw 
ingon nga ubus, siya nagasupak sumala sa kinaugalingong-
pagkamatarong, nagadumili sa iyang kaugalingon nga 
kahuyang, ug sagad nagasulay sa pagdaogdaog sa iyang 
sabdyek ngadto sa labi pang madawat nga pamatasan.  
Sa dihang giatubang sa usa ka tawo nga dalayegon, siya 
nagatahan ngadto sa masawayog-tinoohan o giawat-nga-
tawo nga pagkaarogante.  Kana mao, siya nagapahamtang 
og imposible nga mga sukaranan diha sa iyang gitahod nga 
sabdyek ug unya nagareak uban sa pagkalingkawas gikan 
sa ilusyon ug bisan pa antagonismo sa dihang ang mga ka-
huyang niadtong tawhana sa dikalikayan magpakita.  Sa 
bisan hain nga sitwasyon, ang ditinuud nga mga pagpaabot 
magresulta diha sa usa ka sumpaysumpay og maykalabutan-
sa-pagkaarogante nga mga sala sa panghunahuna, nag-
lakip og pangabubho, pagkamapait, pagkadimapuypuy, 
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panimalus nga hinungdan, kasuko, pagdumut, ug kalooy-
sa-kaugalingon.  Uban niining dimakita nga mga posas diha 
sa kalag maggikan ang binaba nga mga sala sa pakaulaw, 
paglibak, pagdaot-sa-dungog, ug paghukum.  

Usa ka piho nga peligro maoy pagkalinga sa lain nga 
mga magtotoo.  Kini makadala ngadto sa pagkawala-og-
kadasig ug pagkamapait ngadto sa Dios ug Kristiyanismo, 
usahay ngadto sa hingpit nga pagsalikway sa doktrina.  
Bisan pa ang labing hamtong nga mga magtotoo sa kang 
kinsa kita makapahimutang sa atong mga panan-aw sa 
kadugayan mopadayag sa ilang depekto.  Sa pagkatinuud, 
pipila mahimong depekto gikan sa hawak paubus, ug kon 
kita magpunting sa atong mga mata diha kanila, kita maoy 
mahimong madugmok.  Ang Pulong sa Dios nagapasidaan,

“Tinunglo ang tawo kinsa nagasalig diha sa 
katawhan 

Ug nagahimo sa unud nga iyang kusog, 
Ug kansang kasingkasing nagapahilayo gikan 

sa GINOO.” (Jeremiah 17:5b) 

Ang Dios mihatag kanato ingon kadako gayud nga ki-
nabuhi niining kalibutana, ingon kadaghan gayud nga mga 
pinitik-sa-kasingkasing. Pinaagi sa atong kaugalingon 
nga pagkaarogante kita magguba sa kahibulungang mga 
oportunidad para sa kalipay ug panalangin, ug kita maghimo 
niini pinaagi sa pagpuyo diha sa kalibutanong sistema.  Si 
Satanas malampuson sa dihang kita magpunting sa atong 
mga mata diha sa katawhan.  Unsa unya atong depensa?  
Mga mata diha sa Ginoo!

Pagpunting sa atong mga mata diha ni Jesus, 
ang tagmugna ug taghingpit sa pagtoo . . . nga 
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kamo dili mahimong magtubo nga gikapoy ug 
mawad-ag paglaum.  (Mga Hebreohanon 12:2-3)          

     
Sa dihang ang atong mga mata anaa sa Ginoo, kita dili 
mapakyas, masuko, o masayup-og-ilusyon sa katawhan 
kinsa dili makatagbaw sa atong mga pagdahum o kinsa 
magpasipala kanato.  Hinoon, kita magpalugway sa Iyang 
batasan sa grasya—ang kasukwahian sa pagkaarogante 
diha sa kalibutanong sistema—ngadto sa matag-usa sa kang 
kinsa kita nalambigit, bisan kon higala o kaaway, kauban o 
istranghero, magtotoo o dimagtotoo.

MGA MATA DIHA SA MGA SIRKUMSTANSIYA

Ang lit-ag sa panghunahuna “ang sagbut masberde didto 
sa pikas” maoy lain nga peligrosong distraksiyon para sa 
Kristohanon.  Miserable ang mga magtotoo kinsa nalinga sa 
ilang mga sirkumstansiya imbis nga naokupar diha ni Kristo.  
Sila magkombinser sa ilang-kaugalingon nga ang ilang 
mga problema masulbad kon sila mipuyo lamang sa usa ka 
lahi nga siyudad, naminyo sa laing tawo, o adunay usa ka 
masmaayong pagmatuto, edukasyon, o panginabuhi.  Sila 
maggugol sa ilang enerhiya diha sa pag-usab sa ilang karon 
nga sitwasyon o pagpasangil sa usa-ka-butang o laing tawo 
para niini.

Kinsa ang nagadasig ug nagasuportar niini nga adyen-
da?  Walay lain gawas sa iyang kahalangdon, ang yawa.  
Ang iyang kalibutanong sistema nagatinguha sa pagsamok 
kanato gikan sa plano sa Dios ug magpokus sa atong 
atensiyon diha sa atong kalikupan.  Ang kalibutan nga siya 
nagahari nagpunsisok ang mga sikologo, mga sosyologo, 
mga politiko, ug hasta gani mga Kristohanon kinsa magpunay 
diha sa pag-usab sa mga sirkumstansiya isip ang kasulbaran 
sa mga problema sa kinabuhi.  Sa dihang kita magpunting sa 
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atong mga mata diha sa atong mga kasilinganan ug perso-
nal nga mga kakulian, sa dihang kita magkapuliki pagsulay 
sa pagpangita og pag-alibyo samtang nagbaliwala sa igo-sa-
tanan nga plano sa Dios, ang atong mga kalag magpabilin 
diha sa kahimtang sa kagubot.  Kita masilo ug mahasol, 
mahugno, magbati nga sad-an, ug tanantanan gayud 
wamatagbaw sa kinabuhi.

Nahinumdum ka sa babaye didto sa Hardin?  Siya adunay 
usa ka personal nga relasyon uban sa Ginoo sulud sa usa 
ka perpektong kalikupan, siya adunay usa ka perpektong 
bana diha sa kaminyoon, ug siya gani miambit sa gahum 
sa bana ngadto sa mga binuhat sa Dios. Gihapon, siya 
mipapha sa tanang butang.  Ngano?  Tungud kay ang babaye 
wamatagbaw diha sa iyang kalag. Siya naibog sa dugang 
pang gahum ug kontrol ug tungud niini wala nakaangkon 
og kapasidad sa pagpahimulus sa iyang dako-kaayong 
mga panalangin.  Tungud kay nagkuha sa iyang mga mata 
sa unsay gisangkap sa Dios ug nagpaminaw sa tanyag ni 
Satanas sa kaugalingong-kamatutoan, siya mihimo sa iyang-
kaugalingon nga madutlan sa paglimbong ug pagkalibog.  
Si Adan, natural, misunud sa mando sa babaye ug nalinga 
usab gikan sa perpektong mga pagsangkap sa Dios. Kini nga 
sitwasyon mapakita pag-usab didto sa Milenyo sa diha nga, 
ubus sa pamunoan ni Ginoong Jesu-Kristo, ang tawo moalsa 
batok sa bisan pa laing perpekto nga kalikupan (Pinadayag 
20:7-9).

Ang Pulong sa Dios nagadeklarar sa katibuk-an nga ang 
tinuud nga kalipay—usa ka malahutayon nga suludnong 
katagbawan, kalinaw, ug kalig-on—dili mahatag sa bisan 
unsang hugpong sa panggawas nga mga sirkumstansiya.  
Ang bugtong kalikupan nga makahimo sa pag-usab sa 
kinabuhi mao kanang naugmad diha sa kalag.  Ang tinuud 
nga kalipay gimugna pinaagi sa wayhunong nga aplikasyon 
sa doktrina.  Ang kalipay dili usa ka makilabong  emosyonal 
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nga kasinatian apan hinoon usa ka makanunayong katagba-
wan.  Kini mao kanang pangsulud, takna-sa-takna nga pag-ila 
para sa tanan nga ang Dios nagasangkap pinaagi sa persona 
ug buhat ni Kristo.  Ang suludnong kadaitan nga migumikan 
sa okupasyon uban sa Ginoo nagabuntog sa tawhanong 
pagkawalaykalipay ug paghigwaos ug nagahimo sa dako-
kaayong kapasidad sa pagpahimulus sa mga sirkumstansiya 
sa kinabuhi, bisan unsa pa sila (Juan 15:11; Santiago 1:2-4).

Si David, diha sa usa sa labing ngitngit nga mga takna 
sa iyang kinabuhi, miatubang og usa ka hugpong sa mga 
sirkumstansiya nga makapahimo sa daghang mga magtotoo 
sa pagkalisang ug sa desperadong maghandum para sa 
masmaayong kinabuhi. Dili lamang si David nakasinati sa 
pagkadimatinumanon sa daghan nga mga higala, apan 
karon ang iyang hinigugma nga anak-lalaki si Absalom 
mirebelde batok kaniya (2 Samuel 15—18).  Ang organisado-
kaayong kasundalohan ni Absalom miabog ni David gikan 
sa iyang palasyo sa Jerusalem paingon sa kamingawan.  
Si David milayas para sa iyang kinabuhi nga walay bisan 
unsa apan usa ka espada, dyutay nga matinud-anong mga 
sumusunod, ug nihit nga kasangkapan.  Siya mipakita nga 
daw nawad-an sa tanan: iyang korona, iyang katigayunan, 
iyang mga higala, iyang mga hinigugma.  Sa pagkatinuud, 
siya wala mawad-i.  Si David mipahimutang sa iyang mga 
mata diha sa Ginoo ug migamit sa iyang tinapok nga doktrina 
sa pagpalahutay sa iyang kalag.  Taliwala niining mao rag 
kalit-nga-kalisdanan, siya misulat og dose ka matahum nga 
mga linya sa Hebreohanong pamalak, nagsugod sa, “Ang 
GINOO maoy akong pastol, ako dili magkulang [dili ug wala 
magkulang sa bisan-unsang butang]” (Mga Salmo 23:1).  

Kini nga mga pulong adunay kahulugan para ni David 
ug adunay aplikasyon para kanato isip mga magtotoo nga 
nagpuyo karong panahona. Ang atong bugtong depensa 
batok sa kalibutanong presyur sa pagpunting sa atong 
mga mata diha sa mga sirkumstansiya mao ang maokupar 
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uban sa Ginoo. Ayha na kita makahimo sa pagpuyo nga dili 
mahimong mapasimang o mabuntog. Kon adunay bisan 
kinsang katawhan ibabaw sa dagway sa kalibutan kinsa 
gidahum nga kalma ug maisog, nagpakita og kasadya, 
kusog, ug impak ubus sa bisan unsang mga sirkumstansiya, 
kini gidahum nga kadtong kinsa nahibalo ni Jesu-Kristo isip 
Ginoo ug Manluluwas.  Ang atong mga kinabuhi wala gayud 
mag-agad sa kinsa o unsa kita apan sa kinsa ug unsa si 
Kristo.

Ako nahibalo unsaon sa pagpahiuyon sa mapa-
ubsanong paagi, ug ako usab nahibalo unsaon 
sa pagpuyo diha sa kauswagan; sa bisan unsa 
ug sa matag sirkumstansiya akong nakat-onan 
ang sekreto sa kabusog ug sa kagutum, sa pulos 
pagkabuhong ug kinahanglanon nga pag-antos. 
Ako makahimo sa tanang butang [makadala sa 
bisan unsang sirkumstansiya] pinaagi Kaniya 
[Jesu-Kristo] kinsa nagapalig-on kanako.  (Mga 
Taga-Filipos 4:12-13)

     
MGA MATA DIHA SA KATIGAYUNAN UG
MGA GIPANAG-IYA

Daghang mga magtotoo ang mahimong mga nasuga-
mak diha sa anghelanong away sa dihang sila mag-agad 
diha sa kwarta ug materyal nga mga gipanag-iya isip ilang 
tinubdan sa katumanan ug kalipay.  Mga Proberbio 28:22 
nagahulagway nianang usa ka magtotoo isip tawo nga may 
usa ka “mata sa daotan” kinsa “nagaapas sa katigayunan.” 
Ang usa ka “mata sa daotan” maoy usa ka kalag nga 
nagkulang sa doktrina.  Ang pag-apas sa katigayunan maoy 
materyalismo—ang naghinobrang pangandoy para sa mga 
butang, bisan kon para sa usa ka mahal kaayong kotse, 
usa ka bongga kaayong panimalay, mahalong mga sinina, 
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o daghan pang kwarta.  Kini usa ka paninguha nga nagapu-
gong sa katagbawan, kalinaw, ug kalig-on sa okupasyon uban 
ni Kristo.  Hapit susama sa usa ka makaadik nga druga, ang 
lit-ag sa materyalismo nahisama rag usa ka wayhunong nga 
pagsakay sa roller coaster tali sa kasadya ug kagul-anan. 

Ang magtotoo nga may mga mata diha sa katigayunan 
ug mga gipanag-iya nagagukud sa unsa nga siya wala naga-
baton. Siya nagapaninguha sa masdakong katigayunan 
ug dako pa, masmaayong mga butang; apan sa dihang 
siya nagaangkon kanila, siya sa gihapon wamatagbaw ug 
wamalipay (Ecclesiastes 5:10). Ang kalaay ug pagkaway-
sulud diha sa iyang kalag sa dali magbalik.  Tungud kay 
walay tibuuk-gidaghanon sa mga gipanag-iya ang makapuno 
sa lunang-haw-ang nga nabuhat pinaagi sa kawalay-
pagtagad sa doktrina, siya nagapahamtang diha sa iyang-
kaugalingon sa mahanturong pagkapakyas ug divine nga 
silot.  Ang iyang nagkabuang pagpangita para sa kalipay 
pinaagi sa materyalismo nagagarantiya lamang sa labi pang 
pagkawalaykalipay, samtang siya mamahimong maulipon 
ngadto sa mga detalye sa kinabuhi (Mateo 6:24; 1 Timoteo 
6:17). Sa espirituhanon nabangkaruta, ang materyal nga 
katigayunan mamahimong iyaha nga desperadong paagi 
sa kusog, gahum, pagtahod-sa-kaugalingon, pag-uyon, ug 
gugma.  Ang Libro sa Mga Hebreohanon nagapasidaan,

Tugoti ang imong karakter [paagi-pagpakabuhi] 
nga magawasnon gikan sa gugma sa kwarta, 
pagkatagbaw sa unsay anaa kanimo; kay 
Siya Mismo miingon, “AKO DILI GAYUD MOBIYA 

KANIMO, NI AKO DILI GAYUD MOTALIKUD KANIMO.” 
(Mga Hebreohanon 13:5)             

Kini nga bersikulo sagad nasaypan sa pagsabut nga 
ang kwarta maoy tinubdan sa tanang kadaotan.  Matngoni, 
hinoon, unsa sa tinud-anay ang nagabuhat sa daotan 
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ug sa iyang distraksiyon: “ang gugma sa kwarta”—kaha-
kog, pagkamaibugon, ug ang hilabihang kaibog para sa 
katigayunan. Walay bisan unsang sayup sa tiunay sa pag-
panapi o pag-angkon sa personal nga mga gipanag-iya.  Sa 
pagkatinuud, ang temporal nga mga panalangin sa kasa-
garan mag-uban sa espirituhanong mga panalangin. Sa 
dihang doktrina sa Bibliya ang nagaunang prayoridad diha 
sa kinabuhi, adunay matuud nga kapasidad sa pagpahi-
mulus ug pag-ila sa materyal nga ganansiya.  Apan kon ang 
gugma para sa kwarta nagailis sa okupasyon uban ni Kristo, 
ang resulta maoy usa ka makalolooy, wamatagbaw nga 
ulipon ngadto sa hingtungdan sa kaibog.  Ang prinsipyo mao 
kini: Ang kwarta usa ka mapuslan nga sulugoon apan usa ka 
bangis ug salbahis nga agalon.

Kay sa unsa ang usa ka tawo malupig [mga 
butang nga magkontrol kaniya], pinaagi niini 
siya naulipon.  (2 Pedro 2:19b)   

Ang Kristohanong kinabuhi gidesinyo aron nga bisan kon 
ikaw adunay diyutay o daghan, ikaw mahimong gawasnon 
gikan sa usa sa labing-dakong mga hugaw sa kalibutanong 
sistema—materyalismo. Ang imong katagbawan, kalinaw, 
ug kalig-on maoy natukod diha sa pag-abante sa imong 
Kristohanong kinabuhi, ug pinaagi niini ikaw makahimo sa 
pag-abut sa imong mga panabut “ug paglingkawas gikan sa 
lit-ag sa yawa, pagkahimong dinakpan niya sa pagbuhat sa 
iyang pagbuut” (2 Timoteo 2:26b).  Kon “natagbaw sa unsay 
anaa kanimo,” ikaw dili gayud mapugus sa nagdilaab nga 
pangandoy para sa pagtapok og katigayunan o paglingkawas 
sa kapobre.  Ikaw mopabiling napokus diha sa tinuud nga 
tinubdan sa mga panalangin, nakahibalo nga Siya dili gayud 
mobiya o motalikud kanimo.
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Nagpasiugda sa Kahadlok sa Pagkamatay

Usa sa paboritong mga lipat sa kaaway para paghimo 
sa doktrina nga dimakab-ot para sa aplikasyon mao ang 
pagbuhat og kahadlok, ilabina ang kahadlok sa pisiko nga 
kamatayon. Ang kahadlok sa pagkamatay nagaguba sa 
kapasidad sa magtotoo para sa panalangin ug kalipay.  Kini 
nagapangutana sa kaalam sa Dios mahitungud sa katuyoan 
sa magtotoo dinhi sa Kalibutan ug sa iyang pagbiya para 
sa eternidad.  Ang kahadlok sa kamatayon dili makapugong 
sa pagkamatay, apan kini makapugong sa pagpuyo sa 
espirituhanong kinabuhi ug pag-ugmad sa gugma para 
sa Dios. Ang kahadlok sa pagkamatay sa ngadtongadto 
nagaguba sa oportunidad sa paghimaya sa Dios.

Ang magtotoo dili kinahanglang mahadlok sa kamatayon.  
Kini maoy kadaugan sa Dios (1 Mga Taga-Corinto 15:54).  
Wala nay kaguul, mga luha, kasakit, o kamatayon—ang 
karaang mga butang sa temporal nga kinabuhi nahanaw na 
(Pinadayag 21:4).  Ang mipanaw nga magtotoo moatubang 
sa Ginoo, “wadiha sa lawas” nga “madunot,” ug gibanhaw 
ngadto sa usa nga “dimadunot” (1 Mga Taga-Corinto 15:42; 
2 Mga Taga-Corinto 5:8).  Siya mopuyo sa kahangturan didto 
sa daghang puy-anan nga mga dapit sa balay sa Amahan, 
nga si Kristo miandam (Juan 14:2).  Para sa magtotoo kinsa 
nagapuyo diha sa kompiyansa ug kahayag niining gigaranti-
ya nga waykatapusang kaugmaon, kahadlok sa pagkamatay 
maoy usa sa labing waykusog nga mga hulga ni Satanas.  
Sa pagkatinuud, ang pagpuyo ug pagkamatay maoy kabahin 
sa mao rang sudlanan para sa espirituhanong kinabuhi.

Kay para kanako, sa pagpuyo maoy Kristo, ug 
sa pagkamatay maoy ganansiya [kapuslanan].  
(Mga Taga-Filipos 1:21)   

 
Ang hamtong nga magtotoo nagapuyo sa kinabuhi sa 
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hingpit napahiuyon ngadto sa persona ug plano sa Dios, 
matinguhaon para sa bisan unsa nga ang kinabuhi anaa 
sa pagtanyag (Mga Salmo 118:23-24).  Pinaagi sa grasya 
ug pagkasinati sa doktrina, siya nahibalo nga bugtong ang 
labawng-kamandoan nga desisyon sa Dios ang maka-
determinar sa takna, dapit, ug paagi sa iyang pagbiya gikan 
sa teritoryo ni Satanas (Mga Salmo 31:15). Siya nagapuyo 
nga may kompletong kasigurohan nga gawas sa perpektong 
panimpo sa Dios, walay makatangtang kaniya gikan niini 
nga kinabuhi—walay tawo, walay sirkumstansiya, dili bisan 
pa ang yawa ug tanan nga mga puwersa sa daotan (Job 
5:26).  Uban sa absolutong kompiyansa siya nagapaabot 
sa perpektong pagsangkap sa Dios sa pagkamatay nga 
grasya, ang katapusan, mahimayaong kasinatian sa grasya 
sa Dios dinhi sa Kalibutan, ang katapusang taktikanhong 
kadaugan sa magtotoo diha sa anghelanong away (Mga 
Salmo 116:15).83 Bisan kon ang gidugayon sa pagkamatay 
nagadangat og usa ka tuig, usa ka buwan, o usa ka segundo 
lamang, ang iyang mianino-sa-kamatayon nga walog napuno 
sa kalinaw ug kadaitan, waysapayan unsa kasakit ang mga 
sirkumstansiya. Kini nga magtotoo nagatan-aw pagbalik diha 
sa kinabuhi nga walay mga pagmahay o pagkasad-an ug 
may dakong katagbawan; siya nagatan-aw sa unahan ngadto 
sa waykatapusang mga ganti gireserba nga nakadeposito 
para kaniya (Mga Taga-Efeso 1:3; 1 Pedro 1:4). Human siya 
nagalabang paingon sa eternidad, ang impak sa iyang way-
kahadlok nga kinabuhi nagahatud sa usa ka saludo gikan sa 
lubnganan niadtong buhi pa.84

Dili tanang mga magtotoo maghimaya sa Dios diha sa 
ilang batasan mahatungud sa pagkamatay.  Kadtong kinsa 
magtahan sa kalibutanong adyenda ni Satanas sa kahadlok 

83. Thieme, Pagkamatay nga Grasya (2017), 22-27, 39-46.
84. Ang saludo gikan sa lubnganan dugang pang gituki diha sa Thieme, Ang 
Dimapakyas nga Gugma sa Dios, 158-65.
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maglantaw sa kamatayon isip ang kasukwahian sa kalipay, 
kasigurohan, ug seguridad.  Nalisang sa wamahibalo-i, ang 
diandam nga magtotoo mahingawa mahitungud sa unsaon 
ug kanus-a ang kamatayon mahitabo.  Siya nagapuyo sa 
kinabuhi nga nagsulay sa paglikay og pagkamatay—gilamon 
sa pagpatunhay sa kabaskog-sa-lawas ug sa pagkabatan-
on o paglikay sa mga sitwasyon nga maghawid sa bisan 
unsang potensiyal para sa peligro.  Pipila, sama ni Pedro 
didto sa Gethsemane, gani milimud sa ilang pagtoo diha ni 
Kristo imbis nga atubangon ang kamatayon (Mateo 26:69-
75).  Ang pagkapakyas sa paglupig niining makapalimbawot 
nga kahadlok ug kahingawa diha sa pagpuyo nga bahin 
nagaresulta sa paglakaw latas sa dikalikayang “walog sa 
anino sa kamatayon” nga walay benepisyo ug walay divine 
nga panalangin (Mga Salmo 23:4).  Ang kakulba nagapakusog 
lamang sa panghingutas sa pagkamatay.  Ang kahadlok sa 
pagkamatay mamahimong usa ka tinubdan sa gipakusog 
nga kasakit nga sa daghang mga paagi daotan pa kay sa 
bisan unsang pisiko nga kasakit nga mahatag sa lawas.

Kon walay pagsangkap sa Dios sa pagkamatay nga gras-
ya, walay mahimong testimonya ngadto sa mga gihigugma 
o ngadto sa uban.  Ang pagkamatay nga bahin, unya, mao 
lamang ang katapusang dugang sa divine nga disiplina 
nga gipahamtang para sa pagkalibog ngadto sa Pulong sa 
Dios.  Ang magtotoo kinsa nagasalikway sa grasya sa Dios, 
kinsa nagabaliwala sa doktrina sa Bibliya, kinsa nagagukod 
sa “kaalam sa kalibutan,” nalaglag para sa kalibutanong 
mga bakak (1 Mga Taga-Corinto 1:20b).  Sa makausa pa si 
Satanas maoy madaugon.  Siya milampos sa paglubog sa 
pokus sa usa ka magtotoo ug nagnulo sa iyang pagsaksi, 
niining higayona pinaagi sa kahadlok sa pagkamatay ug 
kamatayon.

Isip usa ka magtotoo ikaw kinahanglang dili gayud 
mahadlok sa kamatayon. Dili imong kamatayon ni ang 
kamatayon sa usa ka hinigugma ang mahimong usa ka 
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tinubdan gayud sa kabalaka o pagkawalay-paglaum. Ang 
kasub-anan normal—kahadlok maoy sala.  Ang imong bug-
tong alatubangon gayud unta mao ang preparasyon para sa 
kamatayon, ug ang preparasyon para sa kamatayon pareho 
ra para sa kinabuhi: doktrina sa Bibliya, doktrina sa Bibliya, 
doktrina sa Bibliya!

Kun ang usa ka doktor mag-ingon, “Ikaw adunay usa ka 
grabe nga balatian . . . ikaw usa ka grabe kaayong kabutang,” 
hinumdumi kini: ang Dios nagasangkap diha sa grasya sa 
mga kahinguhaan nga gikinahanglan sa pagsugakod sa 
bisan unsang kalit-nga-kalisdanan sa kinabuhi. Siya sa 
ingon ka sayon nagasangkap sa grasya nga gikinahanglan 
diha sa pagkamatay. Ang Dios midesinyo sa Iyang plano 
aron nga ang pagkamatay ug kamatayon maoy usa ka 
kahibulungang panimpalad, usa ka talagsaong panak-op sa 
usa ka espirituhanong kinabuhi nga gipuy-an diha sa plano 
sa Dios. 

Ang Dios nakakita sa kaangayan sa paghimo sa pag-
kamatay nga aninag sa pagpuyo; ang imong batasan 
mahatungud sa kamatayon nagapadayag sa kalidad sa 
imong batasan mahatungud sa kinabuhi.  Kon ikaw mapak-
yas sa pag-usab sa imong panghunahuna uban sa divine 
nga panglantaw, ikaw magnunut sa imong-kaugalingon 
ngadto sa plano ni Satanas ug mapandol paingon sa dalan 
sa kaugalingong-gimugna nga kagul-anan lahus ngadto sa 
pagkamatay nga bahin sa kinabuhi.  Apan kon ikaw magkat-
on ug maggamit sa grasya nga pagsangkap sa plano sa 
Dios, ikaw mobiyahe pataas sa dalan sa himaya ngadto sa 
pagkamatay nga grasya.  Ikaw mao mismo kinsa nagasulti 
kun oo ba ngadto sa usa ka makalolooy, miserableng 
pagkamang padulong sa langit o oo ngadto sa paglakaw 
latas sa hataas nga bulawanong tulay sa pagkamatay nga 
grasya.
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Kay walay usa kanato nga mabuhi para sa 
iyang-kaugalingon, ug walay usa nga mamatay 
para sa iyang-kaugalingon; kay kon kita mabuhi, 
kita mabuhi para sa Ginoo, o kon kita mamatay, 
kita mamatay para sa Ginoo; tungud niini bisan 
kon kita mabuhi o mamatay, kita iyaha sa Ginoo.  
(Mga Taga-Roma 14:7-8)
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Kapitulo Syete
______________________

MAPANALIPDANON NGA 
AKSIYON SA MGA MAGTOTOO

ANG TINGUHA SA MAGTOTOO DIHA SA KINABUHI mao ang 
paghibalo ug paghigugma sa Dios pinaagi sa pagkab-ot 
sa espirituhanong pagkahamtong.  Unsaon sa magtotoo 
pag-abot niining gisangon nga tinguha?  Siya nagahimo og 
usa ka desisyon sa pagbag-o sa iyang hunahuna aron sa 
pag-isip sa hunahuna ni Kristo. Sa laing pagkasulti, siya sa 
makanunayon nagakat-on ug nagametabolisar sa doktrina 
sa Bibliya.  Ang doktrina sulud sa iyang kalag nagamugna 
sa espirituhanong buylo ug ang kapasidad sa paghigugma 
sa Dios, sa paghimo sa Iyang plano, ug sa pagsilbi Kaniya 
samtang nagpanalipod batok sa wayhunong nga mga ataki 
sa anghelanong away.  Ang kahibalo sa Dios mamahimong 
usa ka mapanalipdanong kota batok sa determinado nga 
anghelanong mga kaatbang.

Si Satanas, diha sa pagpangita sa mga biktima, sa 
maampingong nagaobserbar sa Kapanahonan sa Simbahan 
nga mga magtotoo.  Ang yawa mao ang labing gamhanan 
nga binuhat sa uniberso, apan siya dili omnipotent.  Dili siya 
omnipresent, bisan pa og siya sa inabtik nagamando sa 



daghan-kaayo ug organisado kaayo nga kasundalohan sa 
mga demonyo nga nalambigit diha sa wayhunong, tibuuk-
kalibutan nga mga operasyon.  Kining mabatukon nga mga 
puwersa magdumala sa pagpaniid-sa-dapit ug maghimo sa 
mga laraw nga magtakuban sa kamatuuran ug magpalinga sa 
mga magtotoo.  Unsaon sa adyenda ni Satanas nga matarget 
batok sa mga magtotoo?  Diha sa labing malimbungon nga 
mga paagi. Siya nagadani sa mga Kristohanon ngadto sa 
kalibutanong sistema pinaagi sa pagdangup ngadto sa 
mga hilig sa kinaiyang makasasala ug pinaagi sa paggamit 
sa malimbungong maigmat nga mga porma sa diritsong 
impluwensiya diha sa kinabuhi sa magtotoo.

Batok sa atong kontra, kita isip mga magtotoo wala gayud 
gimandoan sa paghimo diha sa pag-asdang. Kita wala 
gayud gitugotan sa pag-ataki sa mga puwersa ni Satanas.  
Kita dili modagandagan pagsulay sa pagpapahawa sa mga 
demonyo, ‘paggapos’ o pagkasaba ni Satanas, o pagpapha 
sa iyang mga impluwensiya dinhi sa kalibutan palibot kanato.  
Kita dili makahimo!  Ang pagbilanggo ni Satanas mapatuman 
lamang pinaagi ni Kristo sa Iyang pagbalik didto sa Ikadu-
hang Pag-abut (Pinadayag 20:2).

Ang Bag-ong Testamento nga mga epistola, nahasulat sa 
pagtudlo sa Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo 
sa matag aspeto sa Kristohanong kinabuhi, wala magsulud og 
mga sugo o mga instruksiyon para sa pagpapahawa sa mga 
demonyo.  Ang madasdason nga aksiyon, ang “awtoridad sa 
pagpapahawa sa mga demonyo,” maoy usa ka divine nga 
katungud sa makadiyut gitugyan ngadto sa pipila lamang 
atol sa panahon sa apostoles (Markos 3:15). Dugang pa, 
kining gahum nga gikan sa Dios kinahanglan dili kalibgan 
diha sa piki nga paganong rituwal sa eksorsismo, gikaingon 
nga pagpapahawa sa mga demonyo pinaagi sa paglitok og 
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relihiyosong mga panumpa.85

Ang Kristohanong aktibismo maoy laing ehemplo sa pag-
himo sa pag-asdang batok ni Satanas ug sa iyang kalibuta-
nong sistema.  Kini nga mga aksiyon wala nasentro-ni-Kristo 
apan nasentro-sa-tawo. Sila nadasig pinaagi sa idiya nga ang 
pagdumala pinasikad sa kalihukan ug pagprotesta, usahay 
moabot sa punto sa kapintas, makapapha sa daotan gikan 
sa kalibutan sa yawa.  Ang Kristiyanismo wala gipakaylap 
pinaagi sa aktibismo apan sa pagwali-sa-ebanghelyo.  
Ang mga aktibista magdahum nga sila nagsulbad sa mga 
problema, apan unsay ilang gibuhat?  Sila nagguba sa 
tawhanong kabubut-on—nagbutang sa ilang-kaugalingon 
diha sa uban.  Sila maghikaw sa mga tawo sa kagawasan 
sa paglampos o sa pagpakyas.  Ang maong mga pagsulay 
sukwahi ngadto sa pagbuut ug plano sa Dios ug dili gayud 
kabahin sa espirituhanong kinabuhi.

Ang misyon sa pagpildi sa mga demonyo ug sa ilang 
impluwensiya nahisakup sa hugut ngadto sa Dios.  Kita 
kinahanglang maglikay sa pagkaarogante sa pagdahum 
sa usa ka gahum nga kita wala maghuput.  Ang kadaugan 
ngadto sa mga operasyon ni Satanas dili makab-ot pinaagi 
sa mahikanhong mga pormula o mga yamyam, pinaagi sa 
tawhanong mga buhat o kaugalingong-paningkamot.  Kita 
gibuhat nga ubus diha sa kusog ug gahum ngadto sa mga 
anghel, naglakip ni Satanas ug sa iyang nalaglag nga lihiyon.  
Sa atong kaugalingon, gawas sa grasya nga pagsangkap 
sa Dios, kita huyang kaayo sa pagbalos sa kaigmat ug 
gahum niining hawud nga kasangka.  Ang atong proteksiyon 
nagagikan sa pagpuyo ug pagpuno sa Balaang Espiritu 
ug pinaagi sa pagpabilin sa atong espirituhanon nga mga 
kinabuhi.  Bugtong ang mapanalipdanong aksiyon batok ni 
Satanas maoy epektibo.  Paggamit sa gahum sa Dios sa 

85. Thieme, Satanas ug Demonismo, 109-16.
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pagpanalipod sa atong-kaugalingon mao ang turno sa adlaw 
para sa Kapanahonan sa Simbahan!

Hural tungud niini ngadto sa Dios. Sukli [an-
thistemi] ang yawa ug siya molayas gikan kani-
mo.  (Santiago 4:7)

     
Adunay duha ka divine nga mga mando niini nga bersi-

kulo: “hural” ug “sukli.” Ang atong lehitimo nga madasdasong 
aksiyon mao ang “paghural” ngadto sa Dios pinaagi sa 
makanunayong paghibalo ug pagsilsil sa doktrina sa Bibliya.  
Ang atong mapanalipdanong sugo gikan sa Dios sa “pagsukol” 
mao ang aplikasyon sa nametabolisar nga doktrina sa kina-
buhi.  Ang Griyegong punglihok nga anthistemi, gihubad og 
“sukli,” nagakahulugan og “sa pagpabilin sa imong pagba-
rog batok” ug nagakompirmar sa atong mapanalipdanong 
postura.  Diha sa usa ka sundalonhong konteksto, anthistemi 
nagapasabut og usa ka malig-on nga panalipdanang po-
sisyon. Gipalig-on sa mga prinsipyo sa Pulong sa Dios ug sa 
gahum sa Balaang Espiritu, kita gisangkapan sa pagpabilin 
sa atong pagbarog batok sa yawa ug sa iyang mga tropa.  Ang 
Dios nagasaad diha sa Santiago 4:7 nga si Satanas molayas 
gikan niadtong kinsa mogamit sa divine nga proteksiyon.  
Diha sa Unang Libro ni Pedro, ang Dios nagapahimug-at sa 
pagkaimportante sa pagpalahutay sa atong mga depensa:

Pagmakalma sa espiritu, pagmabinantayon.  
Ang imong kontra, ang yawa, nagapangukoy 
sama sa usa ka nagngulub nga liyon, nagpangi-
ta sa tawo sa pagtukub. Apan sukli [anthistemi, 
pabilin sa imong pagbarog batok] siya, paglig-
on diha sa imong pagtoo [doktrina].  (1 Pedro 
5:8-9a)  

     
Sa pagsukol sa yawa ug sa iyang mga demonyo, kita gi-
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hatagan og duha ka mga mando: “pagmakalma sa espiritu” 
ug “pagmabinantayon.” “Makalma” (nepho) nagakahulugan 
og “mabinantayon o gipalig-on,” aron masayod, nabalansi-
kaayo, kamakalmahon ubus sa tanang mga sirkumstansiya.  
Ang nepho nagatimaan og usa ka gipalig-ong mentalidad, 
gawasnon gikan sa mga sala sa panghunahuna. Mao ki-
ning maayong-pagkapiho-sa-pangisip, kining pagkasinati 
sa divine nga panglantaw, nga nagapabilin kanatong ma-
binantayon ug “igmat,” mata kaayo ug naandam para sa 
usa ka pagdukiduki sa kaaway.  Si Satanas ug iyang daotan 
nga mga puwersa maoy waypaglunga.  Bisan pa og sila 
molayas diha sa presensiya sa usa ka malig-ong depensa, 
sila sa masubsub mobalik para sa laing pagtira diha sa 
paglungkab ug paghasol, naglaum sa pagdakup kanato diha 
sa usa ka wakabantayi nga posisyon.  Bisan pa sa dihang 
ang bantugang manggugubat, si Jesu-Kristo, sa piho nga 
mipildi sa mga tentasyon ni Satanas didto sa kamingawan, 
ang yawa mibiya gikan Kaniya lamang “hangtod sa usa ka 
angayang panahon” (Lukas 4:13).  Kita kinahanglan dili gayud 
matulog diha sa atong pwesto sa bantayan, tingali unyag kita 
“maghatag sa yawa og usa ka oportunidad” sa pagdakup 
kanato pinaagi sa sorpresa (Mga Taga-Efeso 4:27).

Ang pangpadasig para sa atong pakiggubat batok ni 
Satanas makit-an diha sa 1 Juan 4:4, diin kita giingnan, 
“Masdako Siya [Balaang Espiritu] kinsa anaa kaninyo kay sa 
niya [Satanas] kinsa anaa sa kalibutan.” Pagsugakod sa mga 
pag-ataki ni Satanas nagabungat og pag-agad diha sa Dios, 
kinsa misangkap sa espirituhanong kalasag ug mga hinagiban 
para sa matag usa kanato. Kana ang Dios nagasangkap 
nga walay mga kahuyang. Gibistihan sa divine nga gahum 
ug proteksiyon, kita makaatubang sa mga pagkamakuti sa 
kalibutan sa yawa gikan sa usa ka posisyon sa kalig-on, isip 
sukwahi ngadto sa usa ka posisyon sa tawhanong kahuyang 
nga armado sa emosyon ug diepektibo nga aktibismo.  
Pinaagi sa paggamit lamang sa atong Dios-gitugyan nga 
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espirituhanong mga kahinguhaan kita makasukol sa mga 
puwersa ni Satanas.

ANG KALASAG SA DIOS: KASANGKAPAN 
PARA SA AWAY

Diha sa Mga Taga-Efeso 6:10-17, si Apostol Pablo na-
gapaila og usa ka sundalonhong kaamgiran sa pagtudlo sa 
mga prinsipyo sa depensa diha sa espirituhanong pagbulot-
an.  Sa panahon sa pagsulat sa Mga Taga-Efeso, si Pablo 
anaa sa Roma ubus sa pagkatanggong sulud sa balay.  
Siya kauban sa kinamaayohang Praetorian nga Guwardiya 
sa tanang panahon (Mga Buhat 28:16). Kining nabantog 
nga kwerpo sa mga sundalo mipadasig sa Apostol sa 
pagtukod og usa ka panagtangdi ngadto sa espirituhanong 
pagbulot-an. Ang Romanhong uniporme misangkap sa per-
pektong paghulagway sa grasya nga mga pagsangkap ug 
proteksiyon nga ang Dios midesinyo para sa Kapanahonan 
sa Simbahan nga magtotoo. Ang natad-sa-panggubatan 
para sa espirituhanong kinabuhi mao ang kalag.  Sa dihang 
ang kalasag sa Dios napahimutang, ang kalag napanalipdan 
gikan sa bangis-nga-ataki sa mga brigada ni Satanas.  Ma-
ingon sa Romanhong sundalo nga makaatubang sa iyang 
mga kaaway uban niining kasangkapan sa pakiggubat, nan 
ang Kristohanong manggugubat nga gisangkapan sa iyang 
tibuuk kalasag makasugakod sa dimakitang kasangka.

Diha sa paghulagway ni Pablo sa bantugang away, ang 
Kristohanong sundalo gihatagan sa iyang mga mando (Mga 
Taga-Efeso 6:10-13) ug unya isyuhan sa iyang kasangka-
pan (Mga Taga-Efeso 6:14-17). Ang Apostol nagagamit sa 
gawasnon sa imperative mood, usa ka pahinumdum nga 
ang Kristohanong sundalo gikinahanglan sa pagtuman.  
Kana nga pagkamasinugtanon anaa iyang mga gamut di-
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ha sa pagtoo, “kay kita maglakaw pinaagi sa pagtoo, dili 
sa panan-aw” (2 Mga Taga-Corinto 5:7).  Pagtoo mao ang 
tinubdan sa pagkamasinugtanon, pagkamasinugtanon mao 
ang tinubdan sa sama-sa-sundalo nga disiplina, ug disiplina 
nagalambo ngadto sa espirituhanong kadaugan.  Ang unang 
mando ngadto sa magtotoo busa maoy gisinggit diha sa 
tanang kalit nga kusog sa usa ka Prussian nga sarhento nga 
nagbansaybansay sa Potsdam Guard: Pagmalig-on!  Diha 
sa Ginoo!  Diha sa Gahum!  Iyang Kusog!

Una pa sa paghubit sa tagsatagsa ka mga piraso sa atong 
kahimanan sa kombate, nagsugod diha sa Mga Taga-Efeso 
6:14, si Apostol Pablo nagabalita sa tibuuk organisasyon ug 
posisyon sa kaaway diha sa bersikulo 12:

Kay ang atong panglimbasog [espirituhanong 
kombate] dili batok sa unud ug dugo [tawhanong 
mga linalang], apan batok sa mga magmamando, 
batok sa mga gahum, batok sa kalibutanong 
mga puwersa niini nga kangitngit, batok sa 
espirituhanong mga puwersa sa kadaotan didto 
sa langitnong mga dapit.  (Mga Taga-Efeso 6:12)

     
Si Satanas ug iyang mga puwersa nahimutang dili lamang 
didto sa langit ug sa pamitoon nga kawanangan apan 
usab dinhi sa planeta nga Kalibutan mismo.  Sila anaa sa 
atong taliwala.  Kini nga katinuuran mao ang hinungdan sa 
pagpamati sa mga mando sa mga bersikulo 11 ug 13:

Isul-ub [enduo] ang tibuuk kalasag sa Dios, aron 
ikaw makahimo sa pagbarog nga lig-on batok 
[histemi] sa mga laraw [mga istratehiya] sa 
yawa.  (Mga Taga-Efeso 6:11)

Busa, alsaha [analambano] ang tibuuk kalasag 
[panoplia] sa Dios, aron ikaw makahimo sa 
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pagsukol [anthistemi] diha sa daotang adlaw, 
ug nakahimo sa tanan, sa pagbarog nga lig-on 
[histemi].  (Mga Taga-Efeso 6:13) 

Kining duha ka mga bersikulo maghatud sa permanen-
te nga mando sa Kristohanong kasundalohan para sa ma-
panalipdanong aksiyon.  Ang Griyegong punglihok nga enduo 
diha sa imperative mood maoy usa ka sugo sa “pagsul-ub, 
pagsangkap, pagsinina sa kaugalingon.” Ang magtotoo kina-
hanglan sa pagsinina sa iyang-kaugalingon diha sa tibuuk 
kalasag sa Dios.  Diha sa bersikulo 13, ang imperative sa 
punglihok nga analambano —“alsaha, punita”—pag-usab 
nagamando sa magtotoo sa paggamit sa iyang kabubut-on 
para sa depensa.  Siya kinahanglan magpunit ug magsul-
ub sa divine nga kasangkapan!  Ang pinulongan ni Pablo 
nagapasabut ngadto sa usa ka sundalo nga nagpunit sa 
iyang kasangkapan gikan sa yuta ug nagbakus niini para sa 
gerra.  Ang idiya mao ang pagsul-ub sa kalasag ug pagpabilin 
niini sa permanente.  Kini nga uniporme dili gayud mahimong 
tangtangon. Ang langitnong mga dipo maoy gitipigan sa 
espirituhanong kahimanan sa kombate nga wamapangayo 
ug wamagamit sa mga magtotoo kinsa ignorante sa o 
waykaikag ngadto sa kalasag.  Ang dili pagsul-ub niana nga 
kahimanan sa kanunay nagaresulta diha sa espirituhanong 
pagkamadutlan.

Gisininaan sa atong espirituhanong kalasag, kita adunay 
abilidad sa “pagbarog batok” o “pagbarog nga lig-on.” Ang 
tulo-ka-pilo nga pagbalikbalik ni Pablo sa histemi ug sa iyang 
tinubdan anthistemi, “sa pagsukol” (Mga Taga-Efeso 6:11, 
13-14), sa mapahimug-aton nagalig-on sa mga mando diha 
sa Santiago 4:7 ug 1 Pedro 5:8-9a sa pagpabilin diha sa 
panagang ubus niini nga mga kondisyon sa kombate.

Kita magpugong sa atong nag-unang posisyon pinaagi sa 
pagbarog nga lig-on batok sa mga istratehiya sa yawa.  Si 
Satanas nagagamit sa mini nga doktrina ug mga tentasyon 
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sa kinaiyang makasasala aron sa pagpalinga kanato gikan 
sa plano sa Dios. Bisan unsang takna o okasyon ang 
nagpangukoy nga yawa nagatinguha sa pagtukub sa atong 
mapanalipdanong linya mao “ang daotang adlaw,” gisaysay 
diha sa bersikulo 13.  Sa dili madugay tanan kanato mag-
atubang sa ataki sa kaaway.  Sa pagkatinuud, hangtod sa 
Pagsakgaw, “ang daotang adlaw” sa satanasnong mga 
ataki mopadayon nga walay langan. Walay mahimong pag-
salikway sa kalasag kon kita magtinguha sa pagpabilin sa 
atong mga depensa.  Ang doktrinal nga sukaranan hain diha 
kita magbarog kinahanglan nga magunitan.

Ang karaan nga Romanhong manggugubat kinsa mida-
sig sa kaamgiran ni Pablo mipabilin sa iyang mga armas nga 
andam.  Ang iyang kasangkapan sa eksakto nga gihapnig 
sulud sa kampo aron nga siya sa madali makasul-ob niini ug 
mahimong armado ug andam sa paglihok ngadto sa gerra 
nga posisyon.  Diha “sa tunog sa mga trumpeta, ang mga 
lihok sa mga bandila,” siya diha dayon mibarog sa, andam 
sa pag-abog sa bisan unsang pag-ataki.86 Gipanalipdan sa 
iyang kompletong kalasag ug nabansay sa tarong diha sa 
ekspertong paggamit sa iyang mga hinagiban, siya nakig-
away nga may dakong kaisog ug kahanas.  “Kay, ingon sa 
nabansay kaayong sundalo maoy mahinamhinamon para sa 
aksiyon, mao nga ang wamabansay mahadlok niini.”87 Kining 
susama sa kombate nga kahinam ug pagkawalay-kahadlok 
mahimong makab-ot sa magtotoo kinsa napuno sa Balaang 
Espiritu ug nasilsilan sa doktrina sa Bibliya diha sa iyang 
kalag.  Ang pag-agad diha sa matag piraso sa kasangkapan 
sa gerra, sa maayo-kaayong gibatbat diha sa mga bersikulo 
14-17, maoy labing-hinungdanon para sa kadaugan.  Pina-
agi sa divine nga sugo, nan, ang Kristohanong sundalo 

86. Gihubad gikan ni Flavius Vegetius Renatus, The Military Institutions of the Romans, 
trans. Lieutenant John Clark (Harrisburg, Pennsylvania: Stackpole Books, 1960), 87.
87. Ibid., 59.
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kinahanglan,

Pagbarog nga lig-on tungud niini, NABAKSAN 

ANG INYONG MGA PUS-ON SA KAMATUURAN, ug 
NASUL-OBAN SA TAMING SA PAGKAMATARONG, 
ug sinapatosan ANG INYONG MGA TIIL UBAN ANG 

PREPARASYON SA EBANGHELYO SA KALINAW; 
dugang pa sa tanan, nag-alsa sa panalipod sa 
pagtoo uban niini kamo makahimo sa pagpalong 
sa tanang nagadilaab nga mga misel sa daotang 
tawo.  Ug dad-a ANG YELMO SA KALUWASAN, ug 
ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa 
Dios.  (Mga Taga-Efeso 6:14-17) 

     

“Nabaksan ang Inyong mga
Pus-on sa Kamatuuran”
(Mga Taga-Efeso 6:14a)

Ang gipasabut sa “gibakus sa mga 
pus-on” mao ang bakus sa sundalo, 
ang sukaranon ug kinatung-ang arti-
kulo nga gisul-ub sa Romanhong lihi-
yonaryo.  Kini gilangkuban sa usa ka 
bakus nga panit nga gisul-ub palibot 
sa hawak, gidayandayanan sa metal 
nga mga palid, ug gibangan pinaagi 
sa usa ka bilya.  Gisab-it gikan sa ba-
kus mao ang sakuban para sa espa-
da ug mga lukong para sa mga pisi 
ug mga rasyon; tanan sa masayon 
nga makab-ot samtang gikinihanglan.  
Baga nga mga tinabas sa panit gipabitay gikan sa bakus sa 
pagtabang pagpanalipod sa ubus pa nga lawas sa sundalo.  
Ang Griyegong literatura ug mga estatwa maghulagway sa 
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labing bililhon nga mga gipanag-iya sa sundalo nga gitakin 
niini nga bakus.

Si Pablo misulat bahin sa bakus una ug sa unang bahin 
tungud kay siya nakasabut sa iyang sukaranan nga pagkaim-
portante. Para sa Romanhong sundalo, ang bakus mao ang 
yawi ngadto sa uban nga panoplia, o tibuuk kalasag.  Para 
sa Kristohanong manggugubat, ang bakus sa kamatuuran 
mao ang pundasyon sa kalasag gikan sa Dios. Kini nagapa-
ila sa paagi unsaon nato pagbarog, unsaon nato pagtukod 
ang atong mga depensa diha sa espirituhanong kinabuhi.  
Pinaagi sa kamatuuran!  Gibaksan sa kusog sa doktrina sa 
Bibliya!  Kining labing hinungdanon-kaayo nga pagsangkap 
nagalakip sa tibuuk pagbulot-an sa doktrina sa Bibliya, tanan 
niyang mga kamatuuran ug tanan niyang mga kategoriya.  
Ang Kristohanong manggugubat kinsa nagabangan sa ba-
kus sa kamatuuran nga ang Dios nagatinguha para kaniya 
sa pagsul-ub maoy nag-andam sa iyang salipdanan pinaagi 
sa kahibalo ug pagyukbo ngadto sa Kasulatan: “Apan pagtu-
bo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug Manlulu-
was Jesu-Kristo” (2 Pedro 3:18a).

“Nasul-oban sa Taming sa Pagkamatarong”
(Mga Taga-Efeso 6:14b)

Sa dungan ang taming ug ang bakus nahimong sukara-
non nga kalasag sa lawas.  Kini mao ang bakus nga migunit 
sa taming sa siguro nga nahimutang, maingon nga kini 
misuportar sa bug-at nga panit nga mga tinabas ug laing 
kahimanan.  Solido kaayo ug lig-on mao kining karaan nga 
kotomaya nga kini mibarog og tuyhad sa iyang-kaulingon ug 
sa kasagaran gigamit isip usa ka bangko.  Ang iyang nag-
unang katuyoan, hinoon, mao ang proteksiyon sa matag 
bahin sa lawas sa sundalo, gikan sa iyang liog paubus ngadto 
sa iyang hawak.  Kini mao ang karaang Kevlar nga saliko.
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Ang taming sa Romanhong 
sundalo kasagaran gitagik sa 
panit ug sagad gitaklapan sa 
metal nga mga tinabas o koto-
maya.  Giporma sama sa usa ka 
waybukton nga amerikana, kini 
mitabon pulos sa dughan ug li-
kud, mipahaum sa mga abaga, ug 
gibangan sa atubangan pinaagi 
sa usa ka serye sa mga batonis 
ug mga buho. Ang likud nga mga 
bisagra mihatag sa kalasag sa 
lawas og usa ka kabutang sa 

pagkamabalogbalog, ug ang metal mitanyag sa dugang 
proteksiyon para sa hinungdanon-kaayong mga bahin sa 
lawas. Daghang mga taming ang gikulitan sa ranggo sa 
magsusul-ob ug mga dekorasyon.  Ang mga Persian, mga 
Egyptian, ug mga Phoenician misul-ub sa lino nga mga 
taming.  Ang uban migamit og panit o hasta gani sungay.  Sa 
pagtang-di, ang kotomaya nga metal sa Romanhong sundalo 
miha-tag og masmaayong proteksiyon.

Ang Kristohanong manggugubat nagasul-ub sa usa 
ka taming sa pagkamatarong.  Gigunitan nga nahiluna sa 
bakus sa kamatuuran, ang taming sa hingpit nag-agad diha 
sa tinigum nga doktrina sa Bibliya diha sa kalag sa magtotoo.  
Ang pulong “pagkamatarong” (dikaiosune) nagapasabut 
dinhi ngadto sa kasinatian nga pagkamatarong—pagtubo sa 
espirituhanon aron sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi diha sa 
pagkamasinugtanon ngadto sa mapalihok nga mga sugo sa 
Dios (1 Timoteo 6:11).  Kini sa kasinatian, tungud kay kini 
mao ang resulta sa wayhunong nga proseso sa pagpuyo 
sa espirituhanong kinabuhi.  Kini nga pagkamatarong dili 
moralidad o maayong mga binuhatan.  Kini dili usa ka taphaw 
nga dibosyon apan hinoon usa ka paagi sa kinabuhi diha sa 
kalag, usa ka pagkamatarong gikan sa espirituhanong pag-
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tubo nga nagapaila ug nagapanalipod sa nagkahamtong 
nga Kristohanon.  Sa hingpit nabulag gikan kinaugalingong-
pagkamatarong, kini mao ang produkto sa pagkasinati sa 
grasya ug divine nga panglantaw.  Kini nagarepresentar og 
suludnong kaligdong, ang integridad nga nakab-ot “pinaagi 
sa pagbag-o sa imong hunahuna” (Mga Taga-Roma 12:2b).

Kini mikinahanglan sa panahon ug pagkondisyon para 
sa Romanhong sundalo sa pagbangan sa iyang taming ug 
mahimong maanad sa gibug-aton sa karaang kalasag.  Sa 
maong paagiha kini sa Kristohanong manggugubat.  Ang 
labaw pa nga kita nabansay diha sa grasya ug kahibalo 
sa Dios, ang labaw pa nga panahon nga kita napuno sa 
Balaang Espiritu ug diyutay rang panahon nga kita anaa sa 
karnalidad.  Uban sa Pulong sa Dios isip atong kinaunhan 
nga prayoridad, kita sa mauswagon mag-isip sa hunahuna 
ni Kristo, ug kita mag-ugmad og kapasidad para sa kalig-
on, katagbawan, ug pagkasinati sa grasya ug doktrina 
diha sa tanang mga sirkumstansiya, bisan kon sukwahi 
o mausbawon.  Kini nga kapasidad mamahimong usa ka 
didutlan nga babag ngadto sa kaaway, kinsa nagapangukoy 
sa palibot naghulat sa pagpahimulus sa bisan unsa nga 
espirituhanong pagkahuyang.

Ang magtotoo kinsa nagabaliwala sa pagsul-ub sa ta-
ming sa kasinatian nga pagkamatarong nagabukas sa 
iyang-kaugalingon ngadto sa pagkapildi.  Diha sa nagapada-
yong pagkawadiha sa doktrina, ang kinaiyang makasasala 
nagadominar sa paghunahuna ug ang espirituhanong pag-
abante nagabalik ngadto sa espirituhanong pag-us-us.  
Dili na makapanalipod ang taming sa “kasingkasing,” ang 
mentalidad sa kalag, gikan sa pagkamabuntog pinaagi sa 
makatalagmanong mini nga doktrina.88 Kanhiay positibo, 

88. Bisan pa og ang pulong “kasingkasing” diha sa Bibliya, gikan sa Hebreyo nga 
(leb) ug sa Griyego nga (kardia), usahay nagapasabut ngadto sa pisyolohiya nga 
kasingkasing, kini sa kasagaran gigamit para nianang kabahin sa mentalidad sa kalag 
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kining karon karnal nga magtotoo nagahunahuna og taw-
hanong panglantaw samtang siya napatuhup paingon sa 
kalibutanong sistema. Gitukmod dugang pa paingon sa 
dalan sa espirituhanong pag-us-us—rebersiyonismo—siya 
nagapahimutang sa iyang hunahuna “diha sa mga butang 
nga anaa sa kalibutan” ug nagahunahuna og daotan diha sa 
iyang kasingkasing (Mga Taga-Colosas 3:2b; Mateo 9:4b).89

Sa paglikay sa maong trahedya diha sa espirituhanong 
natad-sa-panggubatan, ang positibong magtotoo nagapahi-
mutang sa iyang “hunahuna diha sa mga butang sa itaas” 
(Mga Taga-Colosas 3:2a).  Siya nagaila nga ang mga suka-
ranan sa Dios dili mahimong maabot gawas sa nausab nga 
paghunahuna.  Diin ang sa kasinatian nga pagkamatarong 
anaa, ang kalibutanong sistema wala diha.  Maingon nga 
ang lawasnong kalasag sa Romanhong sundalo mipanali-
pod kaniya gikan sa antimano nga mga ataki, sa ingon ni-
ini ang lawasnong kalasag sa Kristohanon nagapatalipsay 
sa makapaluyang mga hapak sa kaaway sa inawat nga ka-
matuuran.  Nagsul-ub sa taming sa pagkamatarong, ang 
nag-abante nga Kristohanong manggugubat nagapahimu-
tang sa usa ka kinahanglanong depensa sa pagtugbang sa 
mga pag-ataki ni Satanas.

nga gitawag og ang “toong lingin nga kabahin,” ang dapit para sa paghunahuna og 
divine nga panglantaw (1 Samuel 16:7; Mga Proberbio 23:7).  Tan-awa sa Thieme, 
Kusog sa Panghunahuna, 81.  
89. Rebersiyonismo mao ang paagi sa kinabuhi ang magtotoo nagapili sa dihang siya 
nagapahilayo gikan sa plano, pagbuut, ug katuyoan sa Dios para sa iyang kinabuhi ug 
nagabalik ngadto sa usa ka kanhiay nga tinoohan, usa ka kanhiay nga panglantaw, 
usa ka kanhiay nga paagi-pagpakabuhi.  Ang rebersiyonista dili mawad-an sa iyang 
kaluwasan, apan siya ubus sa impluwensiya sa kalibutanong sistema ni Satanas (1 
Timoteo 4:1).  Pinaagi sa iyang kaugalingong kabubut-on, siya nagalambigit sa iyang-
kaugalingon diha sa sala ug daotan ug nagaantos sa mga sangputanan sa kaugalingong-
gimugna nga kagul-anan ug divine nga silot (Mga Hebreohanon 12:4-15).  Tan-awa sa 
Thieme, Reversionism.  
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“Nasapatosan ang Inyong mga Tiil uban ang 
Preparasyon sa Ebanghelyo sa Kalinaw”

(Mga Taga-Efeso 6:15)

Waysapayan unsa ka komplikado sa atong mga hinagiban 
sa gubat tingali, ang pakiggubat nagabungat og presensiya 
sa impanteriya.  Ang mga sundalong-magbabaklay sa 
katibuk-an sa kasaysayan gikondisyon sa pagbiyahe og 
malukpanong mga distansiya sa paghimo sa labing lisud nga 
mga misyon—kasagaran maglakaw.  Kini dili ikatingala nga 
usa sa unang mga leksiyon ni bisan kinsa nga sundalong-
magbabaklay mao ang pag-amuma sa iyang mga tiil.  Kon 
ang iyang mga tiil wala sa hawud nga kondisyon, sa hingpit 
gipanalipdan gikan sa naggim-aw nga mga kasakit sa kagahi 
gumikan sa kabugnaw, sakit sa tiil gumikan sa katugnaw, 
ug mga paslot, ang sundalong-magbabaklay mahimo nga 
usa ka nasugamak.  Waykapuslanan ang pag-ingon, ang 
pangkombate nga mga botas kinahanglanon-kaayo.

Ang Romanhong impanteriya nga sundalo maoy usa ka 
inspirasyon ngadto ni Apostol Pablo.  Kining mga kalalaki-
han sa makanunayon gikinahanglan sa pagmartsa, hingpit 
nga armado, napulo ka milya ngadto nganhi sa kampo.  Sila 

gikondisyon sa paglatas og wa-
nang-kaayo nga mga distansiya 
pinaagi og lakaw sa pagtuman sa 
ilang misyon.  Ang Romanhong 
mga sundalong-magbabaklay gi-
tawag og caligati, pinasikad sa 
ngalan sa ilang mabug-at nga 
sapatos, ang caligae.  Parehas 
sa sandalyas, ang caligae hini-
mo sa gidayandayanan-og-perno 
ang panit nga lapalapa, katunga 
sa usa ka pulgada kabaga.  Kini 
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gibangan sa siguro ngadto sa tiil, ngadto sa ibabaw nga ba-
hin sa tiil ug palibot sa mga buulbuul, pinaagi sa baga nga 
panit nga mga koreya.  Mga tinabas nga panapton o balahibo 
sa mananap gipahimutang sa sulud sa sandalyas nga misilbi 
isip mga medyas.  Sa wayduhaduha, kining makuti nga pi-
raso sa kahimanan ingon ka hinungdanon-kaayo ngadto sa 
binuhatan ug kalungtaran sa caligati sama sa mga hinagiban 
nga siya midala.  

Sa panagtangdi, ang ‘mga tiil’ sa magtotoo kinahanglan 
masangkapan og maayo ug mapanalipdan para sa iyang 
kritikal nga misyon. Siya kinahanglan masapatosan “uban 
ang preparasyon sa ebanghelyo sa kalinaw.” Ang Griyegong 
punglihok (hupodeo), gihubad og “nasapatosan,” nagakahu-
lugan og “sa paghikut o pagbangan sa sapatos,” nga maoy 
usa ka gikinahanglan nga preparasyon para sa magbabaklay 
nga sundalo.  Ang sapatos sa pagkaandam mao ang Ebang-
helyo.  Ang Kristohanong sundalo kinahanglan moabut diha 
sa natad-sa-panggubatan nga andam ngadto sa aksiyon, 
andam sa pagpaila sa Ebanghelyo ngadto sa usa ka na-
hisalaag ug himatyon nga kalibutan.  Ang pulongan “sa kali-
naw” nagapahimug-at sa doktrina sa pagpakig-uli—ang bu-
hat ni Jesu-Kristo didto sa krus nga nagatangtang sa babag 
tali sa Dios ug makasasalang tawo, nagpuli sa kabingkilan 
diha sa kalinaw (Mga Taga-Roma 5:11; 2 Mga Taga-Corinto 
5:18-19).90 Ang matag magtotoo diha sa kasundalohan sa 
Ginoo kinahanglan magbaton sa iyang espirituhanong pang-
kombate nga mga botas nga gilistonan sa tanang higayon, 
andam sa paglakaw, paghatud sa Ebanghelyo, ug pagsulud 
diha sa Iyang serbisyo (Mga Taga-Efeso 2:10).

Tanang Kapanahonan sa Simbahan nga mga mang-
gugubat gitawag ngadto sa tibuuk-panahon nga Kristoha-
nong serbisyo, hain ang pagsaksi, o personal nga pagwali-sa-

90. Thieme, Ang Babag, 47-50.
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ebanghelyo, maoy usa ka kritikal nga sangkap (Mga Proberbio 
11:30b; Mga Buhat 1:8).91 Ang epektibong pagsaksi labaw pa 
kay sa atong obligasyon; kini atong pribilihiyo sa pagsulti sa 
uban sa Manluluwas.  Maingon sa panit, gidayandayanan-
og-perno nga mga sandalyas midala sa Romanhong lihi-
yonaryo ngadto sa iyang mga pwesto sa katungdanan didto 
sa halayo nga mga suuk sa imperyo, sa ingon niini ang 
espirituhanon nga pangkombateng mga botas mag-andam 
ug magpanalipod kanato diha sa pagpasa sa maayong 
balita sa Ebanghelyo ngadto sa diluwas nga katawhan. Bi-
san kon ang atong pagkatinudlo nagadala kanato ngado sa 
labing-halayo nga mga bahin sa kalibutan o sa yano sulud 
sa mga utlanan sa atong kaugalingon nga pinuy-anan, kita 
kinahanglan nga “maandam sa paghimo og usa ka depensa 
ngadto sa matag-usa kinsa nagapangutana” (1 Pedro 3:15), 
kay “ang kahayag sa ebanghelyo” nagalagbas sa kangitngit 
sa pagkawalay-pagtoo (2 Mga Taga-Corinto 4:4).

Ang mensahe sa Ebanghelyo usa ka kaaway ni Satanas.  
Ngano? Tungud kay ang maayong balita sa kaluwasan 
nagasupak sa iyang aroganteng pasangil nga ang usa ka 
mahigugmaong Dios dili gayud makasilot sa Iyang kauga-
lingon nga mga binuhat.  Sa sangputanan, ang yawa ingon 
ka matinguhaon diha sa paglubog sa Ebanghelyo maingon 
nga ang Dios nagpadayag niini. Armado sa rilihiyon, maka-
tawhanong mga pilosopiya, ang saad sa seguridad pinaagi sa 
materyalismo ug kalampusan, ug pagkamabatukon ngadto 
ni bisan-kinsa ug bisan-unsa nga nailhan diha ni Kristo, ang 
atong kontra ug iyang mga lihiyon sa wayhunong magtinguha 
sa pagtabon sa “gasa sa Dios” (Mga Taga-Efeso 2:8) ngadto 
sa waypagtoong kalibutan.

Sa pagsumpo niining wayhunong nga pag-asdang, kita 
kinahanglan nga mapalig-on sa inpormasyon gikan sa usa 

91. Thieme, Pagsaksi (2017).
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ka tim-os nga kahibalo sa mga doktrina sa kaluwasan.  Way-
sapayan sa piho nga mga pulong nga gilitok, ang pagsaksi 
nagabungat sa tukma nga sulud: Kaluwasan maoy pinaagi 
sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang!  Bisan pa diha sa 
atubangan sa kusganong pagsupak, ang Ebanghelyo kina-
hanglan mapaila diha sa dayag nga pagkatin-aw (1 Mga Taga-
Tesalonica 2:2). Labing importante, ang pagsaksi nagabungat 
sa pagpuno sa Balaang Espiritu, kinsa nagasangkap kanato 
sa kaalam ug pagkasensitibo para sa pagpaila sa Ebang-
helyo. Kini mao ang Balaang Espiritu kinsa nagadala sa 
Pulong sa Dios sa paglagbas sa kalag sa dimagtotoo ug 
pagpalihok “sa gahum sa Dios para sa kaluwasan” (Mga 
Taga-Roma 1:16).

Pinaagi sa ibabaw nga mga kondisyon nga naabot, ang 
atong mga botas nabangan sa siguro.  Kita sa masaligon 
makasulti, “Ako mahinamhinamon [Ako andam!]” (Mga 
Taga-Roma 1:15).  Nasapatosan uban ang preparasyon sa 
maayong balita, kita napanalipdan gikan sa mga kakulian 
nga magtinguha sa pagpakgang sa iyang pagtugyan.  Kita 
dili mahadlok sa pagkamabatukon o hulga sa paglutos.  Kita 
dili mokompromiso sa kamatuuran ni mawad-ag-kadasig 
pina-agi sa mini nga mga doktrina sa kaluwasan.  Kita dili 
motahan sa kahadlok sa pagkapakyas o pagbiaybiay.  Kita sa 
yano maglatas sa batoon nga yuta sa kalibutan sa yawa diha 
sa pagpaabot sa mga bunga sa atong kahago: ang kasadya 
sa pagtan-aw sa mga kalag nga naluwas sa panahon ngadto 
sa malungtaron nga himaya ni Jesu-Kristo sa katibuk-an sa 
eternidad.

“Dugang pa sa Tanan, Nag-alsa sa
Panalipod sa Pagtoo”

(Mga Taga-Efeso 6:16)

Ang panalipod sa Romanhong sundalo, nagsukud og upat 
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ka piye sa duha ug tunga ka piye, mitabon sa hapit tibuuk 
lawas.  Ang panalipod gitagik sa doble kabaga sa mga tabla 
nga gihiusa pinaagi sa papilit nga migumikan sa mga panit 
sa mga toro.  Ang gawas nga nawong sa panalipod unya 
giputus sa lona ug gitabonan sa panit-sa-nati.  Subay sa 
ibabaw ug ilalum nga mga ngilit, ang panalipod adunay usa 
ka igpang-adorno nga metal sa daplin nga hinimo sa puthaw, 
nga miprotekta sa panalipod gikan sa pagkadaot sa dihang 
gipahimutang diha sa yuta.  Ang daplin usab mitabang sa 
pagsagang sa makasamad nga mga hapak sa mga espada 
sa kaaway diha sa kombate.  Ang panalipod gipahauman sa 
usa ka puthaw nga bugdong-lingin aron nga kini mahimong 
magpatalipsay sa labi pang magun-ubon nga mga hapak 
sa mga bato, taas nga mga bangkaw, ug kalayo nga mga 
ipasuput.

Sa pagpanalipod sa magtotoo 
diha sa matag kamapiliton sa 
kinabuhi, ang Dios nagaisyu kaniya 
og usa ka panalipod nga labaw kaayo 
niadtong sa Romanhong sundalo—
“ang panalipod sa pagtoo.” Ang 
pagtoo nagatangtang sa pag-agad 
diha sa kaugalingon ug nagapuli sa 
pag-agad diha sa usa kinsa mao 
ang tinubdan sa kasadya ug kusog, 
ang Ginoong Jesu-Kristo.  Si R. C. 
H. Lenski nagatingub sa gamit sa 
panalipod sa pagpalong sa nagdilaab 
nga mga pana ni Satanas:

Ipasundayag ngadto sa yawa, dili lamang ang 
imong pagsalig o subhetibo nga pagtoo, apan 
ang Pulong, ang doktrina, ang tukma nga yugto 
sa Kasulatan, ang waypihig nga sulud sa pagtoo, 
natural, usab sa imong tibuuk kasingkasing nga 
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nagsalig, nag-agad diha sa iyang kamatuuran 
ug gahum.92 

Kini nga reperensiya ngadto sa panalipod sa pagtoo 
nagapunting ngadto sa kalihukan sa pagtoo-pahulay nga 
teknik—usa ka espirituhanong rehimen diin ang magtotoo 
makahimo sa paglupig sa bisan unsang kasubo o alatuba-
ngon sa kaisipan, sama sa kahadlok, kasuko, o kabalaka, 
ug sa paspas magbawi sa kalig-on sa kaisipan diha atuba-
ngan sa kalisud. Ang paghimo sa pagtoo-pahulay nga pag-
bansaybansay nagakinahanglan og pag-angkon sa usa ka 
bibliyanhong saad, pagkutlo gikan niini nga saad og usa ka 
maylabot nga sa doktrina nga makatarunganong-pasikaran, 
unya pagkab-ot sa usa ka sa doktrina nga konklusyon.93 Ang 
resulta maoy usa ka masaligong batasan nga ang perpektong 
pagsangkap sa Ginoo mao ang kasulbaran.

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

Ang pulong sa GINOO nasulayan; 
Siya mao ang panalipod sa tanan kinsa mag-

dangup diha Kaniya.  (Mga Salmo 18:30b)

92. Gihubad gikan ni R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul’s Epistles to the 
Galatians to the Ephesians and to the Philippians (Columbus: The Wartburg Press, 
1937), 670-71.
93. Ang usa ka makatarunganong-pasikaran maoy usa ka sukaranong katarungan, 
kapasikaran, o katin-awan.  Ang matag bibliyanhong saad giabagan sa usa ka doktrina 
o serye sa mga doktrina.  Ang paggamit sa usa ka sa doktrina nga makatarunganong-
pasikaran maoy usa ka makatarunganong proseso sa pag-uswag ngadto sa usa ka 
bibliyanhong konklusyon.
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Kon ang Dios maoy para kanato, kinsa maoy 
batok kanato?  (Mga Taga-Roma 8:31b)

          
Daghan sa Romanhong mag-aaway nga tawo nawad-

an sa iyang kinabuhi tungud kay siya naaktohan nga wala 
ang iyang panalipod. Sa ingon usab, daghan kaayong 
mga magtotoo ang mahimong mga nasugamak diha sa 
anghelanong away tungud kay sila pakyas sa pagpunit ug 
pagdala sa ilang espirituhanong mga panalipod sa pagtoo.  
Sila walay doktrina sa Bibliya nga nagpuyo diha sa ilang 
mga kalag. Sa sangputanan, sila kulang sa doktrina nga 
mga makatarunganong-pasikaran sa pagtoo-pahulay nga 
pagbansaybansay ug dili makaabog sa kalibutanong mga 
misel nga gibuno batok kanila.  Ang ilang kompiyansa diha 
sa grasya ug pagsangkap sa Dios nagabiya.  Ang maayo-
kaayong panalipod dili makaprotekta sa usa ka Kristohanong 
manggugubat samtang nga kini nagapabilin diha sa yuta.  
Nganong maladlad man ngadto sa kaaway kon kanang 
usa ka kahibulungang piraso sa kalasag magamit para sa 
depensa? 

“Ikaw makahimo” diha sa Mga Taga-Efeso 6:16 mao 
ang future active indicative gikan sa (dunamai), nga naga-
panagana sa gerra ug nagatumbok sa usa ka gidugayon 
sa pagbansay sa dili pa ang paggamit sa panalipod.  Kini 
mao ang tukmang paagi diha sa Kristohanong kinabuhi.  Ang 
magtotoo nagasugod pinaagi sa pagkat-on sa sukaranon 
nga bibliyanhong mga saad, unya siya sa hinayhinay nagaa-
bante ngadto sa labaw pang komplikado nga mga doktrina.  
Siya makagamit sa doktrina nga mga makatarunganong-
pasikaran nga naglakip (1) sa ang esensiya sa Dios nga 
makatarunganong-pasikaran, nagpokus diha sa mga hiyas 
sa mismong kinaiya sa Dios nga maggarantiya sa Iyang mga 
saad ug ang seguridad sa magtotoo; (2) ang sa lohistikang 
grasya nga makatarunganong-pasikaran, nagpahimug-
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at sa pagkamatinumanon sa Dios diha sa pagsangkap sa 
mga kinahanglanon sa Iyang mga anak; ug (3) ang plano sa 
Dios nga makatarunganong-pasikaran, nagmatuud sa dapit 
sa magtotoo diha sa waykatapusang katuyoan sa Dios ug 
naghulagway sa divine nga mga bahandi nga gisangkap sa 
pagtuman sa espirituhanong dadangatan sa tawo dinhi sa 
Kalibutan.94 Ang mismong unang higayon nga ang magtotoo 
nagapunit sa iyang panalipod, siya tingali magbuhat sa 
mapanagan-on kaayo.  Apan, sa higayon nga siya nagakaplag 
nga ang doktrina ug mga saad magtabang pagpatalipsay 
sa mga problema ug mga kalisud sa tanang matang, ang 
iyang kompiyansa nagausbaw.  Ang panalipod sa pagtoo 
mamahimong labi pang epektibo pinaagi sa wayhunong nga 
pagbansay ug paggamit.

Armado sa iyang pagtoo-nga-panalipod, ang magtotoo 
makahimo sa pagpalong sa “nagadilaab nga mga misel,” 
o kalayo nga mga pana, ang makasunog nga mga bomba 
sa karaang pakiggubat (Mga Taga-Efeso 6:16).  Matikdi 
kinsa ang adunay usa ka tibuuk arsenal niining nagadilaab 
nga mga misel sa iyang paggamit: “ang usa ka daotan,” si 
Satanas.  Ang sa sikolohiyang mga hinagiban nagalakip 
sa kahadlok, kabalaka, kalaay, pag-inusara, pagkamapait, 
kahigawad, kalisud, ug oo, hasta gani kauswagan.  Diha 
sa kauswagan, ang magtotoo adunay usa ka kahilig sa 
pagpaubus sa iyang pagbantay.  Siya sa masayon kaayo 
mahimong mabutaan ngadto sa tinubdan sa iyang mga 
panalangin ug ngadto sa pagkaimportante sa doktrina sa 
Bibliya.  Ang magtotoo kinahanglan maghinumdum nga sa 
tanang gahum ni Satanas, sa tanan niyang mga pamaagi, si 
Satanas walay hinagiban nga gamhanan igo sa pagguba o 
paglagbas sa panalipod sa pagtoo.  Ang iyang nagsiga nga 
mga pana mahulog nga dimakadaot ngadto sa yuta.

94. Thieme, Ang Pagtoo-Pahulay nga Kinabuhi, 84-86.
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“Ug Dad-a ang Yelmo sa Kaluwasan”
(Mga Taga-Efeso 6:17a)

Ang yelmo maoy kalasag nga gibutang diha sa ulo para sa 
proteksiyon.  Gawas sa tigdala-sa-bandira, kinsa gitugotan 
sa pagsul-ub sa usa ka ulo sa lobo, matag tawo diha sa 
Romanhong kasundalohan, gikan sa labing-taas nga opisyal 
hangtod sa katapusang ubus nga sundalo, misul-ub sa usa 
ka yelmo.

Samtang kadaghanan sa karaang mga manggugubat 
misul-ub sa mga yelmo sa gaan-og-timbang, makalapos-
ang-hangin nga panapton o panit, ang Romanhong yelmo 
hinimo sa bronse, tungud kay 
ang metal namatud-an nga 
labing-maayong proteksiyon 
batok sa mga kadaot sa ulo.  
Gipahaum sa ibabaw sa 
usa ka puthaw nga seda og 
gilinyahan sa mga panit, ang 
Romanhong yelmo mitabon 
sa likud sa ulo ug gipalig-on 
pinaagi sa usa ka palid sa 
likud sa pagbantay sa liog sa 
sundalo.  Imbis nga usa ka 
bisera, kini nga yelmo adunay 
usa ka gamay nga metal nga nagsiwil sa atubangan sa 
pagpatalipsay sa paingon sa ubus nga mga hapak sa kaaway.  
Ang gibisagrahan nga bronseng pugong nga mga piraso 
mihawid sa purong nga nahimutang sa siguro.  Ibabaw sa 
matag yelmo ang usa ka aro og ngadto gipahimutang ang usa 
ka tapay sa balhibo-sa-kabayo o mga balhibo sa langgam, 
ang kolor niini mitimaan sa kaabin o lihiyon sa sundalo.  
Pananglit, ang yelmo sa Praetorian kinsa miguwardiya ni 
Pablo lagmit midala sa usa ka bulawanong tapay.
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Maingon nga ang Romanhong yelmo misalipud sa labing 
hinungdanon-kaayo nga bahin sa sundalo, sa ingon niini ang 
yelmo sa kaluwasan nagasalipud sa labing hinungdanon-
kaayo nga bahin sa magtotoo, ang kalag.  Ang kalag mao 
ang dimamatay, dimateryal nga esensiya sa tawo nga 
nagalangkub sa tinuud nga tawo. Ang mga karakteristiko 
nga maggama sa esensiya sa kalag sa tawo mao ang 
pagkahibalo-sa-kaugalingon, mentalidad, kabubut-on, ug 
konsensiya.  Ang mentalidad sa kalag sa magtotoo mao diin 
siya nagahunahuna og divine nga panglantaw.  Kini mao 
ang sentro sa kahibalo diha sa espirituhanong kinabuhi, “kay 
sama nga siya nagahunahuna diha sa iyang kasingkasing, 
sa ingon niini mao siya” (Mga Proberbio 23:7a, KJV).  Kini 
busa tukma nga ang Romanhong yelmo maoy napili para 
niini nga panig-ingnan.

Tungud kay si Pablo nagsulti sa magtotoo, ang “yelmo 
sa kaluwasan” wala nagapasabut ngadto sa buhat sa pag-
kanaluwas apan hinoon ngadto sa kasigurohan sa magtotoo 
sa iyang waykatapusang seguridad.  Ang yelmo nagapa-
hinumdum sa magtotoo nga ang kaluwasan maoy usa ka 
wamahitakus nga gasa gikan sa Dios ug nagaguwardiya ba-
tok sa mga bakak nga magtinguha sa pagluya sa kompiyan-
sa niining dimabakwi nga kahimtang.  Sa laing mga pulong, 
pinaagi sa pagdala sa yelmo, ang magtotoo nagapanalipod 
sa iyang kalag uban sa bibliyanhong mga doktrina sa kalu-
wasan. Siya nagapuyo diha sa kahayag sa eternidad ug 
nagabarog diha sa kombiksiyon nga wala siyay mahimo sa 
pagwagtang sa kaluwasan—dili sala, dili pagkapakyas, dili 
pagsalikway.  Unsa ka dako-kaayo ang grasya sa Dios ug 
dimausab nga saad!  Kini nagadala og kompiyansa diha sa 
pag-atubang sa kaaway.

Ug Ako maghatag og waykatapusang kinabuhi 
ngadto kanila, ug sila dili gayud mahanaw; ug 
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walay usa ang moilog kanila gikan sa Akong 
kamut.  (Juan 10:28)

Kay ako nakombinser nga walay kamatayon, 
ni kinabuhi, ni mga anghel, ni hut-ong sa mga 
anghel, ni mga butang karon, ni mga butang 
sa umaabot, ni mga gahum, ni gihabogon, ni 
giladmon, ni bisan unsa nga laing binuhat nga 
butang, ang makahimo sa pagbulag kanato 
gikan sa gugma sa Dios, nga anaa ni Kristo 
Jesus atong Ginoo.  (Mga Taga-Roma 8:38-39)

   
Matag bahin sa Romanhong yelmo maoy sosama ngadto 

sa usa ka doktrina sa kaluwasan.  Pananglitan, ang panit nga 
naglinyang seda nagapahimug-at sa pagluwas nga buhat ni 
Kristo didto sa krus.95 Ang una nga Bibliyanhong reperensiya 
sa panit mahitungud sa kaluwasan makit-an diha sa Genesis 
3:21: “Ug ang GINOONG Dios mihimo sa mga bisti sa panit 
para ni Adan ug sa iyang asawa, ug misinina kanila.” Mga 
panit mao ang resulta sa sakripisyo nga pagpaagas sa dugo 
sa usa ka mananap.  Si Adan ug Eba gitabonan sa mga panit 
nga milarawan sa umaabot nga sakripisyo ni Kristo.  Pina-
agi sa pagpaagas sa Iyang dugo—ang mapulihon nga espiri-
tuhanong kamatayon—si Jesu-Kristo mitabon, o mihimo 
og panghimayad para sa, mga sala sa tawo.  Tungud niini, 
diha sa takna sa kaluwasan ang Dios gawasnon sa pag-
impyut sa Iyang absolutong pagkamatarong, nga nagata-
bon sa pagkamadutlan sa tawo, ang pagkahubo sa iyang 
espirituhanon nga kamatayon.

Diha sa Kasulatan, ang bronse sa kasagaran gisumpay 
diha sa paghukum (Exodo 27:2, 6; 38:2; Numeros 21:9; 

95. Ang seda nga naglinya sa tino nagahulagway sa mga doktrina sa katubsanan, 
pagpakig-uli, ug pagtagbaw.  Tan-awa sa Thieme, Ang Babag, 6-9, Mga Pakapin sa 
Basahon D ug E.
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Pinadayag 1:15), busa ang bronse nga yelmo nagapun-
ting ngadto sa kamatuuran nga si Kristo gihukman sa Dios 
para sa atong mga sala.  Ang bulawan nagarepresentar sa 
pagkadios (2 Cronicas 4:19-22), ug ang bulawanong tapay 
nagapahayag nga si Kristo maoy Dios nga makita diha sa 
unud.  Ang balhibo-sa-langgam mipaila sa pundok o lihiyon 
hain ang sundalo nahisakup. Diha niini nga katangdian 
ang balhibo-sa-langgam nagapaila sa Kapanahonan sa 
Simbahan nga magtotoo isip kabahin sa lihiyon ni Kristo 
(1 Pedro 2:9). Sa katapusan, ang pugong nga mga piraso, 
nga misiguro sa yelmo diha sa gerra, maghulagway sa 
waykatapusang seguridad sa Kristohanong manggugubat, 
gigarantiya pinaagi sa pagkadimausab sa Dios.

Ang magtotoo kinsa nagapakyas sa pagbangan sa iyang 
yelmo sa kaluwasan sa masayon gihimo nga hors de combat 
diha sa Kristohanong kinabuhi. Siya nagahulog dayon ngadto 
sa lit-ag sa usa sa paboritong mga piraso sa propaganda ni 
Satanas: Kaluwasan mahimong mawagtang.  Ang maong 
usa ka nasugamak nagapuyo diha sa kahingawa, walay 
kompiyansa, binalikbalik nga nagpahinungud-pag-usab 
sa iyang-kaugalingon ug nagmatuud-pag-usab sa iyang 
pagtoo.  Bugtong usa ka arogante kaayo nga magtotoo 
ang mahimong magdahum nga ang iyang mga sala o mga 
kapakyasan maoy dako pa kay sa buhat ni Kristo didto sa 
krus ug nga siya makawagtang sa unsay natuman sa Dios.  
Dili Dios ni tawo ni anghel ang makawagtang o makaguba sa 
dimabungkag, waykatapusang relasyon sa magtotoo uban 
sa Dios. Ang subhetibong pagkalinga diha sa pagkawala 
sa kaluwasan dili lamang nagapasipala sa Dios apan usab 
nagawaldas sa oportunidad para sa espirituhanong pagtubo.

Ang magtotoo kinsa nagasul-ub sa iyang yelmo naga-
puyo nga may kahibalo sa katinuuran sa labing-dako nga 
demonstrasyon sa gugma ug grasya sa Dios pinaagi ni Kris-
to.  Armado diha sa doktrina sa waykatapusang seguridad, 
ang magtotoo nagabiya sa nahusay nga isyu sa kaluwasan 
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sa likud, nagabutang sa iyang kinabuhi diha sa hingpit nga 
makahimong mga kamut sa Ginoo, ug nagaabante diha sa 
plano sa Dios. 

“Ang Espada sa Espiritu, Nga Mao ang 
Pulong sa Dios”

(Mga Taga-Efeso 6:17b)

Nasul-ub ang yelmo, walay nagapabilin apan sa paggunit 
sa espada.  “Ang espada sa Espiritu, nga mao ang Pulong sa 
Dios” maoy doktrina sa Bibliya.  Ang doktrina sa Bibliya mao 
ang mapanalipdanong hinagiban sa magtotoo, gigamhan 
pinaagi sa ministeryo sa Balaang Espiritu.  Isip ang divine 
nga tagmugna sa Pulong sa Dios (Mga Hebreohanon 3:7; 
2 Pedro 1:21), ang Balaang Espiritu nagagarantiya sa 
pagkatukma sa mga Kasulatan diha sa orihinal nga mga 
pinulongan (2 Samuel 23:2; 2 Timoteo 3:16).  Siya usab ang 
Tigmatuto kinsa nagatudlo sa magtotoo (Juan 14:26; 15:26).  
Ang atong tawhanong salabutan lamang dili makasabut sa 
espirituhanong inpormasyon, busa ang Dios nga Balaang 
Espiritu nagasangkap sa gikinahanglan nga ‘espirituhanong 
IQ’ para sa atong maykinutuban nga mga hunahuna sa 
pagsabut sa pagpadayag sa waykinutubang kaalam sa Dios.  
Ang matag pulong sa Kasulatan bililhon ug gikinahanglan para 
sa pagpuyo sumala sa kamatuuran sa Dios, ang sukaranong 
proteksiyon batok sa kalibutanong sistema ni Satanas.

Ang mga espada sa kanunay nahimong simbolikanhon 
sa pakiggubat ug pagpamatay, ug daghang matang sa mga 
espada anaa niadtong karaan nga kalibutan.  Ang masnag-
unang mga espada maoy hinimo sa bronse; kadtong sa 
ulahi nga mga panahon gihulma sa puthaw.  Bisan pa ang 
laing tagsatagsa nga mga hinagiban anaa sa kadaghanang 
paggamit—ang pana, ang bangkaw, ang taas-nga-bangkaw, 
ang poras, ang tirador—ang espada mao ang sukaranong 
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hinagiban para sa dutdutay nga 
kombate.   

Diha sa Mga Taga-Efeso 6:17, 
si Pablo nagagamit og (machai-
ra)—ang kinatibuk-an nga Gri-
yegong pulong para sa usa ka 
espada.  Diha sa konteksto, ang 
machaira nagapasabut ngadto sa 
klasiko nga Romanhong mubo 
nga espada, gitawag og gladius 
diha sa Latin.  Si Pablo miobserbar 
sa Praetorian Guard nga nagdala 
niini nga hinagiban. Si Vegetius 
nagahulagway niini maingon nga 
usa ka “duha-ka-piye nga espada, 
dul-an sa upat ka pulgada kalapad, 

duhay-sulab, talinis, gidala pinaagi sa usa ka bakus.”96 Mubo, 
gaan, ug mapamaniobra, ang gladius dili gayud magbiya sa 
tiggamit nga mawad-ag-balansi o madaot. Siya makadung-
gab o makasagang ug makatigbas padulong sa wala o too 
nga dili kinahanglan sa pagbawi sa iyang balansi. Ang la-
bing importante, ang duha ka sulab sa espada, nagsugat sa 
usa ka tumoy, mihimo sa matag pulgada sa iyang sulab nga 
epektibo diha sa kombate.  Daghang panghambog sa usa 
ka aroganteng kaaway gitunaw ngadto sa usa ka kinagulgul 
sa kamatayon samtang ang maisog nga lihiyonaryo milaang 
sa barbaro nga diandam sa pagsagang sa dunggab niining 
magun-ubon, makapatay nga hinagiban.

Batok sa mga kaaway sa magtotoo, ang gahum sa 
espada sa Espiritu maoy dilabwan.  Ngano kini nga ingon 
niini?  Tungud kay “ang Pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug 
hait pa kay sa bisan unsang duhay-sulab nga espada” (Mga 

96.  Gihubad gikan ni Flavius Vegetius Renatus, The Military Institutions of the Romans, 
20.
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Hebreohanon 4:12a, gikorihian nga paghubad).  Ang Dios 
nga Balaang Espiritu nagahimo sa iyang mga kamatuuran 
nga masabtan ug magamit sa matag magtotoo nga may 
positibong kabubut-on pinaagi sa kalihukan sa grasya nga 
aparato para sa panabut (GAP).  Ang mekanika sa GAP gitawag 
og Operasyon Z.  Kini mao ang mekanika nga pinaagi niini 
ang espirituhanong mga butang-katingalahan mahimo nga 
doktrinang nasabtan ug gitoohan diha sa kalag sa magtotoo.   

Ubus sa pagpanudlo nga ministeryo sa Balaang Espiritu, 
ang sa doktrina nga inpormasyon nga gisangyaw sa usa ka 
pastor-magtutudlo maoy gibalhin gikan sa tawhanong espiritu 
sa magtotoo padulong sa iyang kalag isip “akademikong 
kahibalo.” Naggamit sa positibong kabubut-on sa magtotoo, 
ang Dios nga Balaang Espiritu nan sa maloloy-ong nagabalhin 
sa akademikong kahibalo ngadto sa “hingpit nga kahibalo” 
isip makapahimsog nga butang para sa espirituhanong 

OPERASYON Z

 Mapanalipdanon nga Aksiyon sa mga Magtotoo 241



pagtubo.97 
Apan, bisan pa ang labing-gamhanan nga hinagiban 

maoy diepektibo diha sa mga kamut sa usa ka diandam, 
waydisiplina nga tiggamit.  Ang Romanhong rekluta nasayod 
kaayo niini nga katinuuran ug, sa sangputanan, gipugus 
sa pagpahanas sa paggamit sa iyang espada pinaagi sa 
taas nga mga oras sa singut ug pagbansaybansay.  Aron 
sa pagdumala sa iyang espada diha sa kainit sa gerra, siya 
gikanahanglan sa pag-ugmad og kusog, kontrol sa pulso, 
kalagsik sa siko ug abaga, ug hawud nga paniil.  Siya 
mikinahanglan sa pagkat-on sa madutlan nga mga dapit sa 
iyang mga kaaway ug maghingpit sa pagkatukma sa iyang 
mga tigbas ug mga dunggab.

Sa ingon usab, ang Kristohanong manggugubat kina-
hanglan maglahutay diha sa pagpahanas sa paggamit sa 
espada, Pulong sa Dios. Siya kinahanglan maggamit sa 
gahum sa Balaang Espiritu ug mag-angkon sa espirituha-
nong kusog pinaagi sa nagapadayong pagbansay ubus sa 
awtoridad sa usa ka pastor-magtutudlo.  Siya kinahanglan 
sa masistemahon magkat-on sa mga kategoriya ug mga 
pagkamakuti sa doktrina aron sa paghimo og hustong 
aplikasyon ngadto sa kasinatian. Naghimo sa pagtoo-
pahulay nga teknik, naghunahuna ug naggamit sa doktrina 
nga mga makatarunganong-pasikaran, ug nagsagang sa 
mini nga doktrina tanan magrepresentar sa kaantigo diha sa 
paggamit niining mapanalipdanon nga hinagiban.

Bisan pa ang Romanhong espada maoy usa ka maala-
mong himan, samtang nga gipabilin kini sa sakuban, ang 
iyang gahum sa pagguba sa kaaway maoy potensiyal.  Aron 
mahimong mapuslanon diha sa kinabuhi sa magtotoo, ang 
mga doktrina nga gisulud diha sa Pulong sa Dios kinahanglan 
magawas-sa-sakuban gikan sa gipatik nga panid ug mabal-

97. Thieme, Ang Dimapakyas nga Gugma sa Dios, 70-77.
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hin ngadto sa kalag.  Ang magtotoo kinahanglan mag-aplay 
sa doktrina maingon nga iyang siguro nga depensa.  Ang 
Kristohanong manggugubat kinsa nagadumala sa “espada 
sa Espiritu” dili mabanhigan o mapahimong waydepensa, 
bisan pa og batok sa lisud-buntugon nga mga kaparang nga 
nakiggubat diha sa anghelanong away.

Isul-ub ang Tibuuk Kalasag

Ang sundalo nga wayranggo dili makakita sa tanang ba-
hin sa natad-sa-panggubatan ug dili makasunud sa nag-
usab nga taktikanhong sitwasyon.  Ang matalan-awon nga 
istratehiya mao ang responsibilidad sa komandante.  Way-
duda nga pagkamasinugtanon mao ang responsibilidad sa 
sundalo ni Kristo, aron nga ang plano sa Kinatas-ang Ko-
mandante mapatuman.  Ang labing-dako nga kadaugan 
sa paghural nga miresulta gikan sa pagkamasinugtanon ni 
Ginoong Jesu-Kristo, kinsa maoy “masinugtanon hangtod sa 
punto sa kamatayon” (Mga Taga-Filipos 2:8b).

Isip usa ka Kristohanong manggugubat ikaw kinahang-
lan magpunit, magsul-ub, ug magpiyal diha sa tibuuk nga 
ighihingpit sa espirituhanong kalasag ug mga hinagiban 
aron sa pagpanalipod batok sa imong mga kaaway.  Kon 
ang imong batasan ngadto sa pagtulon-an sa Pulong sa Dios 
negatibo, ikaw dili mopunit o mosul-ub sa tibuuk kalasag.  
Kon ikaw magsalig sa imong kaugalingon nga kusog ug 
tawhanong enerhiya, kon ikaw maglihok lahi kay sa pagpuno 
sa Balaang Espiritu ug paghibalo sa doktrina sa Bibliya, ikaw 
maaktohan nga dili-makabantay ug diandam, dimakahimo 
sa pagsukol sa usa ka daotan. Ang espirituhanong natad-sa-
panggubatan nagabuy-od og gikatagan sa mga nasugamak 
kinsa wamagtagad sa mga sugo ug mga pagsangkap sa 
Dios.  Ikaw mag-ani niana nga ikaw magpugas.
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Tugoti ang kagun-uban nga moabut diha kaniya 
sa waypagkahibalo; 

Ug tugoti ang pukot nga siya mitago sa pagdakup 
sa iyang-kaugalingon; 

Diha nianang mismo nga kagun-uban tugoti nga 
siya malaglag.  (Mga Salmo 35:8)

Pagsul-ub sa tibuuk kalasag sa Dios mao ang mapa-
nalipdanong batasan sa magtotoo kinsa maoy usa ka 
epektibong saksi para sa Prosekusyon diha sa anghelanong 
away.  Kini mao ang magtotoo kinsa sa kanunay nagausab 
sa iyang panghunahuna ngadto sa hunahuna ni Kristo.  Siya 
dili gayud mawad-ag-balansi o waydepensa.  Siya naga-
huput sa kapasidad sa paglahutay diha sa atubangan sa 
dimabangbang nga bintaha.  Sa makanunayon naggamit sa 
mga bahandi nga ang Dios misangkap para sa depensa, siya 
nagatuman ngadto sa pagbuut sa Dios pinaagi sa pagpuno 
sa Balaang Espiritu, siya nahibalo sa pagbuut sa Dios gikan 
sa doktrina sa Bibliya diha sa iyang kalag, ug siya nagatubo 
diha sa pagbuut sa Dios pinaagi sa pag-abante ngadto sa 
espirituhanong pagkahamtong.  Kini mao ang Kristohanong 
manggugubat kinsa nagarepresentar ni Ginoong Jesu-Kristo 
ngadto sa usa ka nalaglag nga kalibutan ug nagahimaya sa 
Dios ngadto sa kinatas-an pulos sa panahon ug eternidad.  
Sunda ang mando!

Andama inyong mga hunahuna para sa aksiyon, 
padayon nga makalma diha sa espiritu, ipunting 
imong paglaum sa hingpit diha sa grasya nga 
pagadad-on para kaninyo didto sa pagpadayag 
ni Jesu-Kristo.  (1 Pedro 1:13b)
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Kapitulo Otso
______________________ 

UNSAON SA USA KA 
MAHIGUGMAONG DIOS 
NGA SA WAYKATAPUSAN 
MAKASILOT SA IYANG MGA 
BINUHAT?

ANG PAGSAWAY SA ESENSIYA SA DIOS misugod sa una-
sa-kasaysayan nga apelasyon ni Satanas sa iyang maka-
tarunganon nga sentensiya ug mopadayon latas sa kata-
pusan sa tawhanong kasaysayan. Ang mismong pagka-
arogante nga midagkot sa pag-alsa sa yawa nagahubit sa 
iyang palisiya sa tawhanong kamaayo ug nagatinguha sa 
pagbulag sa gugma sa Dios gikan sa kalihukan sa Iyang 
pagkamatarong ug hustisya. Diha niining desperado nga 
pagsulay sa pagpakaulaw sa dimasayup nga kinaiya sa 
Magbubuhat nagapahimutang sa basihanan para sa anghe-
lanong away.  Isip ang magmamando niining kalibutana, si 
Satanas masiboton sa pagdaot sa gugma sa Dios diha sa 
mga hunahuna sa tawo ug pinaagi niana nagpalungtad sa 
pangutana, “Unsaon sa Dios kinsa nagahigugma sa kali-
butan sa hilabihan mahimong labi pang dimakiangayon ma-
hitungud sa pagsilot ni bisan kinsa ngadto sa usa ka way-
katapusang linaw sa kalayo?”



Ang Kasulatan nagapadayag sa tubag niini kon dili man 
dimatubag nga pangutana.  Ang Dios diha sa Iyang maka-
pahibulong nga himaya dili gayud makakompromiso sa bisan 
unsang hiyas sa Iyang karakter.  Kon Siya mihimo, Siya dili 
gayud Dios.  Siya dili tungud niini makakompromiso sa Iyang 
pagkamatarong ug hustisya—Iyang mga sukaranan ug ka-
maangayon—aron sa pagtagad sa diperpekto nga mga bi-
nuhat tungud lamang sa gugma.  Ang panagbuyon sa mga 
hiyas sa Dios maoy luyo sa tanan nga Siya nagahunahuna 
ug nagahimo.

“Ang Bato!  Ang Iyang buhat maoy perpekto, 
Kay ang tanan Niyang mga paagi maoy 

makatarunganon; 
Usa ka Dios sa pagkamatinumanon ug walay 

inhustisya, Matarong ug Maayo mao Siya.”  
(Deuteronomio 32:4)

 
Wala gayud ang gugma ug perpektong kamaangayon 

sa Dios nga labi pa sa madramahong gihulagway kay sa 
mapulihong kamatayon ni Jesu-Kristo didto sa krus.  Ang 
Dios nga Amahan, nagpakita sa Iyang dimatugkad nga 
gugma ngadto sa ditakus nga mga binuhat, “mihimo Kaniya 
[Kristo] kinsa nahibalo nga walay sala aron mahimong 
sala alang kanato” (2 Mga Taga-Corinto 5:21).  Ang Iyang 
hustisya miimpyut sa tanan nga tawhanong mga sala ngadto 
ni Kristo ug mihukum Kaniya diha sa atong dapit.  Ang Iyang 
pagkamatarong miaprobar sa perpektong Dios-tawo ug 
midawat sa Iyang mapulihong sakripisyo, uban sa resulta 
nga ang Dios karon makasangkap og kaluwasan ngadto sa 
katawhan pinaagi sa grasya (Mga Taga-Roma 5:8-9).  Kini 
mao ang gipatumbas nga operasyon sa esensiya sa Dios.

“Kay ang Dios mihigugma sa kalibutan sa ingon 
niini, nga Siya mihatag sa Iyang waykaparehas 
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nga natawo nga Anak, nga si bisan kinsa ang 
nagatoo diha Kaniya dili mahanaw apan adunay 
waykatapusang kinabuhi. Ang Dios wala mi-
padala sa Iyang Anak nganhi sa kalibutan sa 
paghukum sa kalibutan, apan aron ang kali-
butan pinaagi Kaniya mahimong maluwas.  
Siya kinsa nagatoo diha Kaniya dili hukman; 
apan siya kinsa wala nagatoo gihukman na, 
tungud kay siya wala mitoo diha sa persona sa 
waykaparehas nga Anak sa Dios.” (Juan 3:16-
18,  gikorihiang paghubad)

Ang libre nga gasa sa Dios mao ang wayka-
tapusang kinabuhi diha ni Kristo Jesus nga 
atong Ginoo.  (Mga Taga-Roma 6:23b)

Sa dihang ang usa ka tawo nagadawat ni Kristo isip Man-
luluwas, diha sa grasya ang Dios nga Amahan nagaimpyut 
ngadto kaniya sa Iyang kaugalingon nga perpektong pag-
kamatarong ug waykatapusang kinabuhi (Mga Taga-Roma 
3:22).  Sa laing bahin, sa dihang ang usa ka tawo nagasalik-
way sa libreng gasa sa kaluwasan, siya nagapili sa pagsalig 
diha sa iyang kaugalingon nga mga buhat ug maayong mga 
binuhatan. Ang dihingpit, tawhanong pagkamatarong dili 
gayud makaabut sa sukud sa perpektong pagkamatarong 
sa Dios.  Sa ingon niini ang hustisya sa Dios nagasilot sa 
dimagtotoo tungud kay og unsa ang pagkamatarong sa Dios 
nagasalikway, ang Iyang hustisya kinahanglan maghukum.  
Kon Siya wala misilot sa dimagtotoo ngadto sa linaw sa ka-
layo sa kahangturan, ang esensiya sa Dios sa piho mahi-
mong makompromiso.

Nan sa pagtubag ngadto sa milungtad-sa-kapanahonan 
nga pasangil ni Satanas, ang Dios maingon nga makiangayon 
diha sa pagtambog sa dimagtotoo ngadto sa linaw sa kalayo 
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sama nga Siya nagsangkap sa magtotoo sa waykatapusang 
kaluwasan. Ang tawhanong kasaysayan nagapanghima-
tuud nga walay usa ang nagaadto sa linaw sa kalayo gawas 
kon pinaagi sa iyang kaugalingon nga negatibong kabubut-
on.  Kadtong kinsa malingkawas sa waykatapusang pagsilot 
maghimo sa ingon sa hugut pinaagi sa ilang personal nga 
pagtoo diha ni Jesu-Kristo.

Ang anghelanong away gipasiugdahan pinaagi sa 
gawasnong pagbuut sa mga anghel, ug ang away masulbad 
pinaagi sa gawasnong pagbuut sa tawo.  Ang mga anghel 
mag-obserbar sa positibong kabubut-on sa tawo samtang 
siya unang nagadawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo 
diha sa hingpit nga buhat ni Kristo ug samtang siya unya 
nagapakita sa kaigoan sa mga pagsangkap sa Dios pinaagi 
sa adlaw-adlaw nga pagtoon ug pagpanag-iya sa Iyang 
Pulong.  Diha sa gipakusgan nga anghelanong away, ang 
Dios mihimo niini nga posible para sa mga magtotoo nga 
mabalhin ngadto sa mga mananaog samtang sila magtagbo 
sa pag-asdang sa kaaway nga may kalig-on, kompiyansa, 
ug malahutayong okupasyon uban ni Kristo.

Karon ngadto Kaniya kinsa makahimo sa pag-
buhat sa hilabihang kabuhong labaw sa tanan 
nga kita mangayo o maghunahuna, sumala 
sa gahum nga nagalihok sulud kanato, ngadto 
Kaniya ang himaya diha sa simbahan ug diha ni 
Kristo Jesus sa tanang mga henerasyon hang-
tod sa kahangturan.  Amen.  (Mga Taga-Efeso 
3:20-21)  
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Pakapin sa Basahon
______________________ 

ORGANISASYON SA PINILI 
NGA ANGHEL

I. Introduksiyon
A. Ang konklusyon sa una-sa-kasaysayan nga ang-

helanong away sa langit mitugot sa duha ka nag-
sumpaki nga mga puwersa: kadtong anghelanon 
nga mga binuhat kinsa mipabilin nga masinugtanon 
ngadto sa Dios, ang pinili, ug kadtong kinsa wala, 
ang nalaglag.  Ang tinuud nga gidaghanon niini nga 
anghelanong mga kasundalohan maoy dimaihap 
apan malagmit anaa sa gatosan ka minilyon.  Sa 
pinili nga mga puwersa si David miingon, “Ang mga 
karuwahe sa Dios dimaihap, kaliboan sa kaliboan” 
(Mga Salmo 68:17a); ug sa Gethsemane, si Je-
sus miingon, “O kamo maghunahuna nga Ako dili 
makasangpit sa Akong Amahan, ug Siya sa walay 
langan mobutang sa Akong pagbuut kapin sa dose 
ka mga lihiyon sa mga anghel?” (Mateo 26:53); ug 
si Apostol Juan “nakadungog sa tingog sa daghang 
mga anghel palibot sa trono . . . ug ang gidaghanon 
kanila dimaihap sa dimaihap, ug kaliboan sa kali-
boan” (Pinadayag 5:11).



B. Kining dimaihap sa pinili nga mga anghel didto sa 
langitnong protokol maoy usa ka tino nga organi-
sasyon.  Gibuhat sa paghimaya sa Dios, sila mag-
himo sa nagkalainlaing mga katungdanan sa langit 
ug sa Kalibutan: nagbutyag ug nag-isyu sa divine 
nga mga plano ug palisiya para sa tawhanong 
kasaysayan, nagpatuman sa mga deklarasyon 
ug mga paghukum, nakig-away sa yawan-ong 
mga dakong-panon isip mga manggugubat sa 
langitnong kasundalohan sa Dios, ug nagministro 
ngadto sa mga magtotoo dinhi sa Kalibutan.

C. Sila gimandoan ni Jesu-Kristo, “ang GINOO sa mga 
kasundalohan” (Mga Salmo 46:7), ug gilangkuban 
sa tulo ka nag-ubus nga mga ranggo: ang unum-
ka-pako nga mga serapin, kinsa mangulo sa 
pagsimba ug magmando sa mga kasundalohan sa 
pinili nga anghel; ang upat-ka-pako nga kerubin, 
kinsa magguwardiya sa pagkabalaan sa Dios; 
ug ang waypako nga piniling mga anghel, kinsa 
magsilbi isip mga mensahero, mga magbalantay, 
ug mga sundalo.

D. Adunay daghan pa nga kita wala mahibalo bahin 
sa pinili nga mga anghel.  Ang Dios mipadayag 
sa makadiyut sa ilang mga kalihukan ug herarkiya 
una-sa-tanan diha sa mga Libro ni Daniel, Isaiah, 
Zechariah, Lukas, ug Pinadayag.

II. Mga Serapin
A. Kahubitan ug Paghulagway

1. Mga serapin (seraphim) mao ang gamhanan-
kaayong-pagkaharianon diha sa pinili nga mga 
anghel.  Sama sa mga bitoon para sa mga 
heneral sa kasundalohan, ang usa ka insinya 
sa unum ka mga pako nagapaila sa serapin isip 
ang labing-taas og ranggo nga mga anghel sa 
uniberso.
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a. Sila gihulagway diha sa Isaiah 6:2: “diha 
sa duha siya mitabon sa iyang panagway,” 
naglarawan sa integridad ug kamapaubsanon 
diha sa divine nga pagsimba; “diha sa duha 
siya mitabon sa iyang mga tiil,” naglarawan 
sa respeto para sa divine nga awtoridad; “ug 
diha sa duha siya milupad,” naglarawan sa 
paspas nga kalihukan diha sa komunikasyon 
sa divine nga palisiya.

b. Ang ranggo sa serapin gibuhat human sa 
pagkalaglag ni Satanas isip usa ka ganti 
niadtong mga anghel kinsa miabut sa 
espirituhanong pagkahamtong.

2. Ang mga serapin adunay duha ka mga tahas:
a. Isip mga mangulo sa langitnong pagsimba, 

sa paghimaya sa Dios.
b. Isip anghelanong mga magbubutyag, sa 

kalihukan isip mga mensahero tali sa Dios 
ug tawo.

B. Labing-taas og Ranggo nga mga Serapin—Mga 
Arkanghel 
Ikatandi ngadto sa upat-ka-bitoon nga mga heneral, 
ang mga arkanghel maghimo sa labing kritikal ug 
inila nga mga katungdanan mahatungud sa divine 
nga proklamasyon ug paghukum.
1. Michael

a. Ang titulo sa arkanghel sa tino gigamit diha 
ni Michael sa Jude 9 samtang siya “nakiglalis 
diha sa yawa ug nakiglantugi bahin sa lawas 
ni Moses.”

b. Si Michael nagamando sa kasundalohan sa 
mga anghel kinsa magpanalipod sa Israel.
1) Siya maoy gipasabut isip prinsipe sa 

Israel diha sa Daniel 10:21.
2) Diha sa Kalisdanan, “Si Michael ug iyang 
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mga anghel” mopasiugda sa langitnong 
pakiggubat sa “dragon ug sa iyang mga 
anghel” ug sa tino magpanalipod sa nag-
too nga mga Hudiyo gikan sa kaligutgut 
ni Satanas (Pinadayag 12:7; cf. Daniel 
12:1).  Si Michael motambog ni Satanas 
ug sa tanang nalaglag nga mga anghel 
gawas sa langit ug unya mangulo sa pinili 
nga mga anghel diha sa kombate batok 
sa mga kasundalohan sa demonyo.

2. Gabriel 
a. Siya maoy gisugo sa pagpatin-aw ngadto ni 

Daniel sa bisyon sa karnerong-toro ug laking-
kanding diha sa Daniel 8:16 ug sa prediksiyon 
sa setenta-ka-semana nga eschatology diha 
sa Daniel 9:21.

b. Siya gipadala ngadto ni Zechariah sa pag-
sibya sa pagkatawo ni John the Baptist (Lu-
kas 1:11-19).

c. Siya gipadala ngadto ni birhen Maria sa 
pagsibya sa pagkatawo ni Jesu-Kristo (Lukas 
1:26-27).

d. Gitawag og “usa ka anghel sa Ginoo” diha 
sa Lukas 2:9, siya midala sa balita sa Unang 
Pag-abut ngadto sa mga pastol.

e. Siya “ang arkanghel” kansang tingog nga 
mando motigum sa buhing mga magtotoo 
didto sa Pagsakgaw, samtang “ang Ginoo 
Mismo mokanaog gikan sa langit” sa pag-
tagbo kanila “didto sa kahanginan” (1 Mga 
Taga-Tesalonica 4:16-17).

C. Lain nga mga Serapin diha sa Kasulatan
1. Ang anghel “nga may usa ka madilaabon nga 

uling diha sa iyang kamut” kinsa miordenar ni 
Isaiah (Isaiah 6:6-7).
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2. Ang “upat ka buhing mga binuhat” nga gipuwes-
to diha sa tronong lawak sa Dios (Pinadayag 4:6-
8), kinsa magproklamar sa mga paghukum sa 
makasaysayanong kalit-nga-kalisdanan (kasun-
dalohan, relihiyoso, ekonomikanhon, sosyal, 
nasudnon, natural, balatian) sa Kalisdanan 
(Pinadayag 6—18).

3. “Ang kusgan nga anghel” sa Pinadayag 5:2, 
10:1, ug 18:21.

4. Ang mensahero nga gipadala gikan sa Dios 
nga Amahan ngadto sa Dios nga Anak diha sa 
Pinadayag 14:15.  Kini nga anghel nagakuha sa 
mga mensahe gikan sa Dios nga Amahan didto 
sa “templo nga anaa sa langit” (Pinadayag 14:17) 
ngadto sa panganod diin si Ginoong Jesu-Kristo 
nagalingkod una pa sa Iyang sa kalisdanan nga 
paghukum sa Kalibutan.

5. Ang anghel nga may “gahum [awtoridad] labaw 
sa kalayo” kinsa “migawas gikan sa altar” 
(Pinadayag 14:18).

6. Ang anghel nga gihulagway isip “laing anghel 
nga nagakanaog gikan sa langit, adunay dakong 
awtoridad, ug ang kalibutan gidan-agan sa iyang 
himaya” (Pinadayag 18:1).

7. Ang tingog nga naggikan sa trono (Pinadayag 
19:5).

8. “Ang usa ka anghel nga nagbarog diha sa 
adlaw . . . nag-ingon sa tanang kalanggaman 
nga maglupad diha sa tungatunga-sa-langit, 
‘Duul, pagtigum para sa dakong panihapon 
sa Dios’” (Pinadayag 19:17b).  Kini usa ka 
anunsiyo nga nag-agda sa tanang lubos-itum 
nga kalanggaman sa pagkumbira diha sa unud 
sa mga kasundalohan nga gipildi sa Ginoo didto 
sa katapusan sa Kalisdanan.
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9. Ang anghel nga may yawi ngadto sa Dalama 
paingon sa iyang pagbilanggo ni Satanas sa 
sulud sa kadugayon sa Milenyo.  “Ug akong 
nakita ang usa ka anghel nga nagkanaog gikan 
sa langit, adunay yawi sa dalama [sa Hades] ug 
usa ka dakong kadena diha sa iyang kamut.  Ug 
siya midakup sa [misikup] dragon, ang serpente 
sa karaan, kinsa mao ang yawa ug Satanas, 
ug migapos kaniya sulud sa usa ka libo ka tuig, 
ug mitambog kaniya ngadto sa dalama, ug 
misira niini ug mitak-up niini sa ibabaw kaniya” 
(Pinadayag 20:1-3a).

III. Mga Kerubin 
A. Kahubitan ug Paghulagway

1. Ang pulong kerubin [(cherub), daghanan (che-
rubim)] nagakahulugan og “nagtabon nga ang-
hel,” usa ka anghel kinsa nagaguwardiya o 
nagapanalipod.  Ang mga kerubin maoy taas-og-
ranggo, upat-ka-pako nga mga anghel (Ezekiel 
1:6, 11; 10:1-22).

2. Ang mga kerubin maoy mga magbalantay ug 
mga representante sa pagkabalaan sa Dios, nga 
maoy usa ka kombinasyon sa Iyang perpektong 
pagkamatarong ug absolutong hustisya.
a. Pipila kanila magsilbi diha sa labing-duul 

nga tronong lawak sa Dios sa pagsimba ug 
pagdayeg Kaniya.

b. Ang ilang trabaho usab nagadala sa pulos 
pagpasidaan ug pagpatuman sa divine nga 
paghukum diha sa bisan unsang sinaligan 
nga nasod sa Dios, maingon usab sa pag-
panalipod sa kabataan, mga magtotoo, ug 
mga nasod.

B. Mga Kerubin diha sa Kasulatan
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1. Ang mga kerubin gibutang “didto sa sidlakan sa 
hardin sa Eden . . . sa pagguwardiya sa dalan 
paingon sa kahoy sa kinabuhi” (Genesis 3:24).

2. Bulawanong mga imahen sa duha ka mga 
kerubin nagpatigbabaw sa lingkoranan sa kalooy 
sa arka sa kasabutan diha sa Balaan sa mga 
Balaan sa Tabernakulo (Exodo 25:17-20; Mga 
Hebreohanon 9:5).  Ang usa nagarepresentar 
sa pagkamatarong sa Dios nga Amahan; ang 
lain, sa Iyang hustisya.

3. Ang mensahero sa paghukum (2 Samuel 22:11; 
Mga Salmo 18:10).

4. Ang upat ka mga kerubin, usa sa matag ligid sa 
karuwahe sa kalayo (Ezekiel 1; 10).

5. Lucifer, gihulagway isip “ang gidihugan nga 
kerubin” (Ezekiel 28:14-17).

6. Ang “baynte-kwatro ka mga punoan [mga ang-
hel]” nga milingkod diha sa baynte-kwatro ka 
mga trono nga nagpalibot sa trono ni Ginoong 
Jesu-Kristo (Pinadayag 4:4). Kini nga mga 
kerubin, “gisul-uban sa puti nga mga bisti,” 
maoy gipasidunggan ug giadornohan sa mga 
kupo ug bulawanong mga korona.  Nagyukbo 
atubangan sa Ginoo diha sa kamapaubsanon 
ug pagsugut sa Iyang awtoridad, ang baynte-
kwatro magtangtang sa ilang mga korona ug 
magtanyag kanila ngadto sa Ginoo (Pinadayag 
4:10).

7. Ang anghel sa Pinadayag 7:2, kinsa nagaisyu 
sa usa ka nagpugong nga mando ngadto sa 
upat ka mga anghel sa Pinadayag 7:1.

8. Ang anghel nga may “bulawanong insensaryo 
[pala]” (Pinadayag 8:3).

9. Ang “pito ka mga dahunog sa dalogdog,” mga 
magtutudlo sa eschatology (Pinadayag 10:3-4).
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10. Ang “anghel nga naglupad sa tungatunga-sa-
langit” gisaligan sa tanang pagsangyaw-sa-
ebanghelyo ngadto sa Kalisdanan (Pinadayag 
14:6).

11. Ang anghel kinsa nagasibya sa pagkalaglag sa 
“Babylon ang bantugan [ekumeniko nga rilihiyon 
ngadto sa Kalisdanan]” (Pinadayag 14:8).

12. “Laing anghel, ang ikatulo,” kinsa nagapasidaan 
sa pagsimba sa “mangtas-nga-mananap ug sa 
iyang imahen” ug sa pagdawat sa “usa ka marka 
diha sa iyang agtang o diha sa iyang kamut” 
(Pinadayag 14:9). Ang “kaligutgut sa Dios” na-
gahulat niadtong kinsa nagabalhin ngadto sa 
ekumeniko nga rilihiyon atol sa Kalisdanan (Pi-
nadayag 14:10).

13. Ang anghel kinsa nagadala sa usa ka sanggot 
ug nagapahamtang sa paghukum diha sa kata-
pusang katunga sa Kalisdanan (Pinadayag 
14:17, 19).

IV. Waypako nga Piniling mga Anghel
A. Kahubitan ug Paghulagway

1. Ang waypako nga mga anghel maglangkub sa 
mayoriya sa anghelanong mga binuhat. Bug-
tong mga serapin ug mga kerubin ang adunay 
mga pako isip mga tsapa sa ranggo.

2. Ang waypako nga mga anghel maghimo sa 
tulo sa kasagaran nga mga misyon: isip mga 
mensahero sa paghukum, isip mga magbalantay, 
ug isip mga sundalo.

B. Waypako nga Mensaherong mga Anghel diha sa 
Kasulatan
1. Ang duha ka mga anghel kinsa migugol sa ka-

gabhion uban ni Lot ug unya miguba sa Sodom 
(Genesis 19:1-25).

2. Ang magub-anong anghel sa 2 Samuel 24:16.
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3. Ang “ambahan sa magub-anong mga anghel” 
sa Mga Salmo 78:49.

4. Ang “mga berdugo sa siyudad” ug ang “tawo 
nga gisul-uban sa lino” diha sa Ezekiel 9:1-11.

5. Ang upat ka mga anghel kinsa magpugong “sa 
upat ka mga hangin sa kalibutan” (Pinadayag 
7:1).

6. “Pito ka mga anghel kinsa adunay pito ka mga 
trumpeta” (Pinadayag 8:6).

7. “Pito ka mga anghel kinsa adunay pito ka mga 
sakit-nagdagsang” (Pinadayag 15:1).

8. Mga anghel nga magbalantay (Mga Salmo 91:7-
14).
a. Mga Salmo 91:11-12 nagapatin-aw sa kali-

hukan sa mga anghel nga magbalantay: “Kay 
Siya mohatag sa Iyang mga anghel sa sugo 
mahitungud kanimo, Sa pagbantay kanimo 
diha sa tanan nga imong mga paagi.  Sila 
mag-alsa kanimo diha sa ilang mga kamut, 
Aron dili ikaw magdakdak sa imong tiil batok 
sa usa ka bato.”     

b. Adunay tulo ka mga kategoriya sa mga 
anghel nga magbalantay.
1) Mga anghel nga magbalantay sa kaba-

taan.  Tanang kabataan adunay usa ka 
anghel nga magbalantay sa pagpanalipod 
kanila atol sa pagkabata (Mateo 18:10).

2) Mga magbalantay sa tanang Kapanahonan 
sa Simbahan nga mga magtotoo (Mga 
Hebreohanon 1:14).

3) Mga anghel nga magbalantay sa 
sinaligang mga nasod (Daniel 10:13, 20).

C. Ang Langitnong Kasundalohan
Ang nagpabilin nga dili-inila, wayranggo, kadag-
hanan nga piniling mga anghel maglangkub sa 
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kasundalohan, ang tanan ubus sa pagmando sa 
“ang GINOO sa mga kasundalohan” (1 Samuel 
4:4), “ang Ginoo sa Sabaoth” (Mga Taga-Roma 
9:29; Santiago 5:4).  “Sabaoth,” gihubad og “mga 
kasundalohan” o “mga tropa,” mao ang wahiilhi 
nga gidaghanon sa waypako, pinili nga mga anghel 
kinsa maglihok isip mga manggugubat, mga 
tigpanalipod, ug mga magsisimba (Mga Salmo 
148:2; Lukas 2:13).
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Kalugpongan
______________________ 

Armageddon Ang katapusang gerra sa katapusang 
kampanya sa katapusang gubat sa tawhanong kasaysayan.  
Didto sa Ikaduhang Pag-abut, si Jesu-Kristo mopildi sa 
mga puwersa ni Satanas nga mitigum sa pagpuo sa Israel.

babag Ang dimabuntog, dimakita nga paril nga nagabulag 
sa makasasalang tawo gikan sa perpektong Dios ug 
nagapugong sa tawo gikan sa pagbaton og usa ka relasyon 
uban sa Dios.  Unum ka mga tisa ang maglangkub niini 
nga babag: sala, ang silot sa sala, pisiko nga pagkatawo, 
dihingpit nga pagkamatarong sa tawo, ang perpektong 
karakter sa Dios, posisyon sa tawo diha ni Adan.  Kini nga 
babag gitangtang pinaagi sa panghimayad nga buhat ni 
Jesu-Kristo didto sa krus.  Tan-awa usab ang pagtagbaw, 
pagpakig-uli, katubsanan.  

Balaod ni Moses Usa ka kodigo sa balaod ug sistema sa 
tino nga para sa mga Hudiyo sa Karaang Testamento nga 
Israel; ang Balaod wala gayud gihatag ngadto sa mga 
Hentil.  Kini nga mga balaod ug mga ordinansa, gipadayag 
sa Dios ngadto ni Moses didto sa Bukid sa Sinai, mitukod 
og palisiya para sa pamatasan ug sibil nga kinabuhi sa 
mga Israelite, sa pulos mga magtotoo ug mga dimagtotoo, 
ug usab mihubit sa espirituhanong kinabuhi sa mga 
magtotoo.  Kini nga kodigo, hinoon, dili gayud usa ka 



paagi sa kaluwasan o espirituwalidad.  Ang tulo-ka-bahin 
nga balaod, natala diha sa Exodo, Levitico, Numeros, ug 
Deuteronomio, nagalangkub sa Codex I: Ang Kodigo sa 
Kagawasan (Napulo-ka-sugo, o Napulo ka Kamandoan); 
Codex II: Ang Espirituhanon nga Kodigo; ug Codex III: 
Ang Katukuran nga Kodigo (sibil nga mga balaod ug mga 
paghukum).

espirituhanong kamatayon Kahimtang sa tawo sa hingpit 
nga pagkadaotan ug pagkabulag gikan sa Dios, nagsugod 
diha sa takna sa pisiko nga pagkatawo.  Sa orihinal gibuhat 
sa Dios nga may usa ka lawas, kalag, ug tawhanong 
espiritu—buhi sa espirituhanon—si Adan ug ang babaye 
nawad-an sa ilang tawhanong espiritu ug nahimong patay 
sa espirituhanon sa takna nga sila nakasala.  Ang orihinal 
nga sala ni Adan miresulta diha sa hingpit nga pagkadaotan 
sa iyang mga liwat—ang pagkalaglag sa katawhan.  
Matag tawhanong linalang, gawas ni Jesu-Kristo, maoy 
natawo nga buhi sa pisiko apan patay sa espirituhanon, 
walay tawhanong espiritu, dimakahimo sa pag-angkon sa 
usa ka relasyon uban sa Dios ug pagsabut sa doktrina sa 
Bibliya.  Ang bugtong kasulbaran ngadto sa esprituhanong 
kamatayon sa tawo mao ang pagkahimugso-pag-usab, 
aron “matawo pag-usab” diha sa espirituhanong kinabuhi. 

espirituwalidad Ang absolutong kahimtang sa magtotoo 
kinsa napuno sa Balaang Espiritu ug diin anaa sa fellowship 
uban sa Dios.  Espirituwalidad ug karnalidad maoy 
eksklusibo sa usag-usa.  Diha sa bisan unsang gihatag 
nga panahon ang usa ka magtotoo maoy espirituhanon o 
karnal, gikontrol pinaagi sa Balaang Espiritu o sa kinaiyang 
makasasala.  Tugbang-pulong: karnalidad 

grasya nga aparato para sa panabut (GAP) Usa ka wala-
ang-merito nga sistema sa espirituhanong pagsabut nga 
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gigamhan pinaagi sa pagpuno sa Balaang Espiritu.  Ang 
GAP nagapahimo sa matag magtotoo sa pagsabut, pagkat-
on, paghinumdum, ug pag-aplay sa tibuuk pagbulot-
an sa doktrina sa Bibliya, waysapayan sa edukasyon o 
tawhanong IQ.  Tan-awa usab sa Operasyon Z. 

Hades Usa ka literal nga lokasyon diin ang piho nga 
nalaglag nga mga anghel, namatay nga mga dimagtotoo, 
ug namatay nga mga magtotoo magpuyo atol sa mga 
bahin sa kasaysayan.  Ang Hades nagasulud og upat ka 
mga kompartamento: (1) Paraiso, diin ang namatay nga 
Karaang Testamento nga mga magtotoo mipuyo hangtod 
si Kristo mibalhin kanila didto sa langit human sa Iyang 
pagkabanhaw; (2) Mga Kasakit, diin ang mga kalag sa 
mga dimagtotoo sa pagkakaron magpuyo hangtod sa 
Bantugang Puti nga Trono sa Paghukum; (3) Tartarus, 
ang bilanggoan para sa Nephilim hangtod nga ang Dios 
sa permanente nagatambog kanila ngadto sa linaw sa 
kalayo; ug (4) ang Dalama, ang bilanggoan para sa piho 
nga nalaglag nga mga anghel ug ang dapit diin si Satanas 
gapuson sulud sa usa ka libo ka tuig sunud sa Kalisdanan. 

hypostatic nga paghiusa Ang paghiusa sa duha ka mga 
kinaiya, dimokunhod nga pagkadios ug tinuud nga 
pagkatawo, diha sa persona ni Jesu-Kristo.  Ang duha ka 
mga kinaiya sa dimabulag nga nahiusa walay pagkawala 
o pagsagol sa bulag nga kailhanan, walay pagkawala 
o pagbalhin sa mga butang o mga hiyas, ang paghiusa 
maoy personal ug waykatapusan.  Ang dimokunhod 
nga pagkadios mibutang diha sa Iyang-kaugalingon sa 
tinuud nga pagkatawo aron mahimong Manluluwas, ang 
tigpataliwala tali sa Dios ug tawo, ang bantugan nga 
Pangulong Pari nga nagrepresentar sa tawo atubangan sa 
Dios, ug ang tawhanong Hari sa Israel diha sa katumanan 
sa Davidic nga Kasabutan.  Ang hypostatic nga paghiusa 
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nagapadayon sa kahangturan diha sa pagkabanhaw nga 
lawas.

Ikaduhang Pag-abut Ang madaugon nga pagbalik ni Jesu-
Kristo sa Kalibutan didto sa katapusan sa pito-ka-tuig 
nga Kalisdanan, nianang panahona ang Ginoo mopatay 
sa kalibutanong mga puwersa nga gihan-ay batok sa 
Israel didto sa Armageddon, mopriso ni Satanas sulud sa 
usa ka libo ka tuig, ug motukod sa Iyang sa milenyo nga 
gingharian dinhi sa Kalibutan. 

istratehiyanhon ug taktikanhon nga kadaugan diha 
sa anghelanong away Si Jesu-Kristo midaog sa 
istratehiyanhong kadaugan pinaagi sa Iyang mapulihon 
nga kamatayon didto sa krus ug pagkabanhaw.  Ang 
pagdaog diha sa anghelanong away maoy nasiguro.  
Ang magtotoo nagakab-ot sa taktikanhong kadaugan 
pinaagi sa pagpadayon sa usa ka pag-abante ngadto 
sa espirituhanong pagkahamtong.  Ang taktikanhong 
kadaugan nagahimaya sa Dios ug nagahingpit sa 
istratehiyanhong kadaugan sa atong Ginoo.

karnalidad Ang absolutong kahimtang sa usa ka magtotoo 
gawas sa fellowship tungud sa wamasugid nga sala diha 
sa kinabuhi.  Ang usa ka magtotoo nga anaa sa karnalidad 
nakapahayag sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang 
ug nagahuput sa usa ka waykatapusang relasyon uban 
sa Dios, apan anaa sa karnalidad, kini nga magtotoo 
nawad-an sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug gikontrol 
sa kinaiyang makasasala.  Ang grasya nga kasulbaran 
sa karnalidad mao ang rebound (1 Juan 1:9).  Tugbang-
pulong: espirituwalidad 

katubsanan Ang pagluwas nga buhat ni Kristo didto sa krus 
diin ang matag tawhanong linalang gipalit gikan sa merkado 
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sa ulipon sa sala ug gihatod ngadto sa kagawasan sa 
grasya (Mga Taga-Roma 6:22; 1 Pedro 1:18-19).  Tan-awa 
usab sa babag. 

Komunyon Ang bugtong gisugo nga rituwal para sa 
Kapanahonan sa Simbahan, usa ka pagsimba nga 
seremonyas hain ang magtotoo nagakonsentrar diha sa 
persona ug pagluwas nga buhat ni Ginoong Jesu-Kristo (1 
Mga Taga-Corinto 11:23-26).  Si Kristo mimando, “Buhata 
kini sa paghinumdum Kanako” (1 Mga Taga-Corinto 
11:24b). Ang tinapay nagarepresentar sa waysayup nga 
pagkatawo ni Kristo, kansang lawas midala sa mga sala 
sa tawo didto sa krus; ang kopa nagarepresentar sa Iyang 
dugo, ang mapulihon nga espirituhanong kamatayon ni 
Kristo didto sa krus.  Ang bugtong gikinahanglan para sa 
magtotoo sa pag-ambit sa mga elemento sa komunyon 
mao ang fellowship uban sa Dios pinaagi sa pagpuno sa 
Balaang Espiritu.

kontra-Semitismo Usa ka antagonismo o daotang pagdumut 
nga gipunting ngadto sa mga Hudiyo isip usa ka nasod o 
kaliwat.  Ang tigmugna ug tigpasiugda niini nga kabingkilan 
mao si Satanas, kansang istratehiya mao ang pagpuo sa 
piniling katawhan sa Dios aron nga ang kasabutan sa Dios 
uban ni Abraham dili matuman.

legalismo Pagsulay sa tawo sa pag-angkon og pag-uyon sa 
Dios pinaagi sa pagpahiuyon ngadto sa usa ka estriktong 
kodigo sa etika, moralidad, o relihiyosong rituwal.  Ang 
legalistang dimagtotoo nagatinguha sa pag-angkon 
og kaluwasan pinaagi sa tawhanong mga buhat.  Ang 
legalistang magtotoo nagapraktis sa usa ka ditinuud-nga-
espirituwalidad lahi kay sa pagpuno sa Espiritu.  Gipadasig 
pinaagi sa pagkaarogante, ang legalismo nagalibog sa 
moralidad diha sa espirituwalidad ug nagaresulta diha sa 
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produksiyon sa sala, tawhanong kamaayo, ug kadaotan.

mga liyok sa disiplina Lima ka serye sa nagdugang nga 
divine nga mga paghukum diha sa usa ka sinaligang 
nasod nga gituhupan sa negatibong kabubut-on, 
apostasiya, rebersiyonismo, ug kadaotan.  Ang usa ka 
sinaligang nasod ubus sa paghukum nagabalhin gikan sa 
usa ka kahimtang sa nag-us-us nga kabaskog sa lawas ug 
pagkawala sa personal nga mga kagawasan, ngadto sa 
ekonomikanhong depresyon ug pagkabungkag sa balaod, 
ngadto sa iyang kinatapusan ug kompletong kagun-uban 
ug pagkaulipon sa langyaw nga mga puwersa sa kaaway 
(Levitico 26:14-39; Deuteronomio 28:15-68).  Tan-awa 
usab sa sinaligang nasod.

Operasyon Z Ang sa divine nga gimando nga mekanika sa 
grasya nga aparato para sa panabut (GAP) pinaagi niini 
ang espirituhanong mga butang-katingalahan mahimong 
doktrina nga nasabtan ug gitoohan diha sa kalag sa 
magtotoo.  Ubus sa pagpanudlo nga ministeryo sa Balaang 
Espiritu, ang sa doktrina nga inpormasyon nga gisangyaw 
pinaagi sa usa ka pastor-magtutudlo maoy gibalhin gikan 
sa tawhanong espiritu sa magtotoo ngadto sa iyang kalag 
isip akademikong kahibalo.  Naggamit sa positibong 
kabubut-on sa magtotoo, ang Dios nga Balaang Espiritu 
unya nagabalhin sa akademikong kahibalo ngadto sa 
hingpit nga kahibalo isip makapahimsog nga butang para 
sa espirituhanong pagtubo.  Tan-awa usab sa grasya nga 
aparato para sa panabut. 

pagkaarogante nga mga kahanas Maykalabutan sa 
usag-usa nga mga panghunahuna sa usa ka magtotoo 
nga nalinga sa kaugalingon aron isalikway ang plano 
ug pagbuut sa Dios.  Ang pagkaarogante nga mga 
kahanas maoy paglaban-sa-kaugalingon, paglimbong-
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sa-kaugalingon, ug pagkatuhup-sa-kaugalingon.  Ang 
paglaban-sa-kaugalingon nagakahulugan og, “Ako ang 
husto ug ang lain pa maoy sayup.” Diha sa paglimbong-
sa-kaugalingon, ang usa ka magtotoo nagapakyas sa 
pag-ila sa iyang mga depekto, mga kapakyasan, o mga 
sala, sagad nagpasuput kanila ngadto sa uban diha sa 
iyang kadaplinan.  Pagkatuhup-sa-kaugalingon maoy 
hingpit nga pagkalinga sa kaugalingon, nagresulta diha 
sa pagkasensitibo-kaayo, pasulabi nga pagkahibalo-
sa-kaugalingon, ug usa ka kakulang sa konsiderasyon 
para sa uban.  Samtang ang magtotoo nagaliyok pinaagi 
sa pagkaarogante nga mga kahanas, ang divine nga 
panglantaw nalubog ug ang mga sala sa panghunahuna—
naglakip sa pagkamapait, pagdumut, ug pangabubho—
mag-usbaw (Santiago 3:14-16).

pagpakig-uli Ang pagluwas nga buhat ni Kristo didto sa krus 
nga mitangtang sa babag tali sa Dios ug tawo, nagpuli sa 
kabingkilan diha sa kalinaw.  Tan-awa usab sa babag.

pagtagbaw Ang pagluwas nga buhat ni Jesu-Kristo didto sa 
krus diin ang kaligutgut sa Dios mahitungud sa mga sala 
sa tawo natagbaw.  Tan-awa usab sa babag.

sinaligang nasod Usa ka nasudnong linalang hain ang 
usa ka konsentrasyon sa espirituhanong hamtong nga 
mga magtotoo nagalahutay sa nasod pinaagi niini si 
Jesu-Kristo nagakontrol sa kasaysayan ug ang Dios 
nagapalambo sa Iyang plano para sa katawhan.  Ang 
Dios sa tino nagapanalipod niini nga representante nga 
nasod aron nga ang mga magtotoo makatuman sa divine 
nga mga sugo sa pagwali-sa-ebanghelyo, pagkapiniyalan 
ug komunikasyon sa doktrina sa Bibliya, pagsangkap og 
usa ka dalangpanan para sa mga Hudiyo gikan sa kontra-
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Semitic nga paglutos, ug pagpadala sa bibliyanhong 
ortodoxa nga mga misyonaryo gawas sa nasod.

Unang Pag-abut Ang pagpakita dinhi sa Kalibutan sa 
Ikaduhang Persona sa Trinidad isip ang Dios-tawo, 
dimokunhod nga pagkadios ug tinuud nga pagkatawo 
diha sa usa ka persona.  Ang Unang Pag-abut nagalukup 
sa trayntay-tres ka tuig tali sa pagkatawo ni Jesu-Kristo 
ug sa Iyang kamatayon, pagkabanhaw, ug pagsaka didto 
sa langit.  Mga kapulong: Inkarnasyon, Dispensasyon sa 
Hypostatic nga Paghiusa.
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______________________
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kalibutan, 134
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nagpahimo nga gahum para sa
   mga magtotoo, 102,110,111,
   183,216,242
nagpalahutay nga gahum para 
   sa pagkatawo ni Kristo, 97,
   99,101,103
paghatag-og-katakus sa Karaang 
   Testamento nga mga 
   magtotoo, 108
pagpuno sa, 93,108,112,186

Bantugang Puti nga Trono sa 
      Paghukum, 71,133,262
Barnhouse, Donald Grey, 137
birhen nga pagmabdos ug 

pagkatawo, 63,67,85
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Chafer, Lewis Sperry, 49,147,174
cosmos diabolicus, 49

Dalama, 130,141,255
David, 92,204
Davidic nga Kasabutan, Tan-awa sa 
    mga kasabutan
demonyo

impluwensiya ug paggahum, 
  89-91
mga puwersa ni Satanas, 139,
  140,142,214,218,260

Dios
esensiya sa, 10,17,20,96,233,
  246-248
gugma sa, 21,25,27,30,32,33,39
hustisya, pagkamatarong, ug 
  gugma sa, 14
kamaangayon sa, 23,247

divine nga kamaayo, 49,122,183,186
divine nga katukuran, mga balaod 
       sa, 139
divine nga mga institusyon, 161
divine nga paggiya. Tan-awa sa 
       pagbuut sa Dios
doktrina sa Bibliya

pagkat-on ug pagmetabolisar, 
  44,50,112,213
pagsalikway sa, 173-175

ebidensiya nga pagsulay, 79,82,83
eksorsismo, 214
Elijah, 198
Elohim, 38,39,153
espiritismo, 152
espirituhanong kamatayon, 
      28,35,41,43,46,47,50
espirituhanong kinabuhi, 107



hingpit-nga-sumbanan, ni Jesu-
  Kristo, 107
inawat, 110
magamit, sa magtotoo, 107,111

espirituhanong kombate, xi-xiv
Tan-awa usab sa kalasag sa 
   Dios

espirituhanong mga gasa, 179-181
espirituhanong pagkahamtong, 26-
       28,80,104,109,110,176
Esther, 83

Gabriel, ang arkanghel, 253
Gog ug Magog nga Rebolusyon, 132
grasya nga aparato para sa panabut, 
      108,241
Griyegong mga pulong

analambano, 219
angelos, 2
anthistemi, 216,220
apatao, 64
apodidomi, 61
arche, 140
bema, 121
daimonizomai, 144
diabolos, 20
dikaiosune, 224
dunamai, 233
echo daimonion, 144
eirene, 190
eiserchomai, 144
enduo, 219
epirripto, 190
exsanastasis, 119
exsapatao, 64
exsousia, 141,142
histemi, 219
hupodeo, 228
kainos, 106
kalupto, 146
kardia, 225
kenoo, 97
kosmokrator, 141
machaira, 240
mataiotes, 197

metabole, 50
nepho, 217
opheile, 61
panoplia, 219,223
parakletos, 170
pneumatikos, 142
satan, 20
thelema, 192

Hades, 88,130
Haman, 94
hardin sa Dios, 23
Hardin sa Eden, 23,71
harianong pamilya sa Dios, 105,106
Hebreyo nga mga pulong

adam, 30
balal, 89
banah, 30
chavvah, 69
cherub, 255
cherubim, 255
ezer, 30,32,59,60
halal, 5
helel, 5
ish, 30
ishah, 30
leb, 225
mut, 33-35
satan, 11
seraphim, 251-52
teshuqah, 56,57

Hezekiah, 93
human-sa-kanon nga gidugayon, 180
humanism, 154-156

ikatulong langit, 12
internationalism, 161-163

Jesu-Kristo
atong Manlalaban atubangan sa 
   Amahan, 171
diha sa hypostatic nga paghiusa, 
  111
Ginoo sa mga kasundalohan, 
  251,259
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gisalikway isip Manluluwas, 
  132,259
hunahuna ni, 108,113,174,197,
  213,225,244
ikaduhang pag-abut ni, 126,128
istratehiyanhong kadaugan ni, 
  68,69,98,103,104,107
mapulihon nga espirituhanong 
  kamatayon ni, 68,70,103,
  104,237
mga ataki diha sa Iyang genetic 
  nga linya, 85-86
mga tentasyon gikan ni Satanas, 
  98

Job, usa ka saksi para sa 
       Prosekusyon, 74-83

kabalaka, 211,232,234
kabubut-on, 6,23-29,34,138,215

negatibo, 6,46,138,142
positibo, 72,241,249

kahoy sa kahibalo sa maayo ug 
      daotan, 24,33

pagdili sa, 37,39,40,45
kalag, 24,29,203
kalasag sa Dios, 218-220, 244

bakus sa kamatuuran, 223-24
espada sa Espiritu, 239,240,243
panalipod sa pagtoo, 230-34
sapatos sa preparasyon sa 
  Ebanghelyo, 227-30
taming sa pagkamatarong, 
  223-26
yelmo sa kaluwasan, 235-39

kalibutanong sistema, 11
kaluwasan

pinaagi sa pagtoo lamang diha ni 
  Kristo lamang, 50,147,150
pinaagi sa tawhanong mga 
  buhat, 49,50,177
saad sa, 55,62,63,69

kamatayon, kahadlok sa, 198,208
kaminyoon

ataki diha sa, 116-19
awtoridad diha sa, 31-33,36,58

divine nga desinyo, 29-33,58
divine nga institusyon, 115
isip usa ka hiniusang saksi, 
  114-19
liderato diha sa, 
  31,32,36,37,53,58,61,62,65
tubag sa babaye, 29,45,117

karnalidad, 142
katubsanan, 26,63,68,70-72
kenosis, doktrina sa, 97
kinaiyang makasasala, 46-48,52,54,
      66,67,89,120,132
kontra-Semitismo, 138,139,164-67
Kristohanon

aktibismo, 185,215
serbisyo, 183,184,186
sosyal nga panagbalos nga lihok 
  sa usag-usa, 178

Latin nga mga pulong
advocatus, 171
caligae, 227
caligati, 227-28
gladius, 240

Lawas ni Kristo, 105
Lenski, R. C. H., 231
linaw sa kalayo, 10,20,133,134,
       248-49
lingkoranan sa paghukum ni Kristo,    
       121,122,183
liso sa babaye, 63,64,67-69,73
Lucifer.  Tan-awa sa Satanas

maayo ug daotan, 37,42,43,71
magtotoo

isip usa ka embahador, 27,106
isip usa ka pari, 106
labaw sa mga anghel diha sa 
  ranggo ug posisyon, 107
madasdason nga aksiyon batok 
  ni Satanas, 214,216
mapanalipdanong aksiyon batok 
  ni Satanas, xiii-xiv,215,216,
  221,239
taktikanhon nga kadaugan sa,  
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104,107-10,114,119,209
waykatapusang panalangin para 
  sa, 122,123

Mary ug Joseph, 95
materyalismo, 205-07
matugahalaong-pagkausab, 151
Michael, ang arkanghel, 252
mga anghel, 1-6,13-15

gibuhat maslabaw kay sa tawo, 
  5,22
magbalantay, 251
mga katiguman, 75
nalaglag, 17,18,74
obserbasyon sa katawhan, 
  27,248
paghulagway sa, 2,4
pinili, 250,251,253,257

mga dila, 180-82
mga dispensasyon, 5,84,85

Kalisdanan, 125,127,130,132
Kapanahonan sa Hypostatic nga 
  Paghiusa, 96
Kapanahonan sa Israel, 85
Kapanahonan sa mga Hentil, 
  84-86
Kapanahonan sa Simbahan, 
  5,105-09
Milenyo, 123-124

mga doktrina sa mga demonyo, 
      138,143
mga istratehiya ni Satanas, 
       84,137,138

batok ni Adan ug sa babaye, 32
batok ni Jesu-Kristo (tan-awa sa 
  Jesu-Kristo: mga ataki, mga 
  tentasyon)
batok sa Ebanghelyo ug mga 
  dimagtotoo, 138,146-56,227-30 
batok sa kalibutan, 156
batok sa mga Hudiyo (tan-awa 
  sa kontra-Semitismo)
batok sa mga magtotoo, 184,214

mga kasabutan, 91,92,166
mga Kasakit, 130
mini nga mga magtutudlo, 149,177

mistisismo, 151
Moses, 92

nasyonalismo, 161-162
Nephilim, 87-88
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 155
Noah, 88

okulto, 143,152
okupasyon uban ni Kristo, 196-97
Operasyon mga Dahon sa Igos, 
      46-52
Operasyon Tumbanan, 123-34
Operasyon Z, 241
orihinal nga sala, 35

ni Adan, 35,43,62
pagkadili-matumanon ngadto sa 
  Dios, 32,34,41
sa babaye, 35,40,41

Pablo, ang Apostol, 150,194,197,218
pagbuhat

sa mga anghel, 4
sa tawo, 22

pagbuut sa Dios, 191-95
pagkaarogante, 43

mananaway-og-tinoohan, 200
ni Satanas, 11-15
sa tawo, 154

pagkabanhaw nga lawas, 120
pagkalaglag sa lalaki, 43-52
pagkalinga

diha sa katigayunan (tan-awa sa  
  materyalismo)
diha sa kaugalingon, 198-99
diha sa mga sirkumstansiya, 
  202-05
diha sa uban, 199-02

pagkamatarong
sa kasinatian, 224-26
sa Dios, 52,133,248
tawhanon, 50,70,248

pagkamatay nga grasya, 209,211
pagkawaysayup, doktrina sa, 102
pagpakig-uli, 26
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Pagsakgaw sa Simbahan, 125
pagsaksi, 228-30
pagtagbaw, 61,171
pagtoo-pahulay nga 

pagbansaybansay, 190,191 
mga makatarunganong-
  pasikaran sa, 232

panghimayad, 237
pastor-magtutudlo, 175-76,180,241
Pedro, ang Apostol, 109
Praetorian nga Guwardiya, 218
propesiya, katumanan sa, 68,35,97,
     119,124
proto-evangel, 63

rebersiyonismo, 226
rebound, 93
rilihiyon

batok sa Kristiyanismo, 155
inawat nga ebanghelyo sa, 
  149-50
mga kulto ug mga pilosopiya sa, 
  154

sa lohistika nga grasya, 188-89
saksi para sa Prosekusyon, 
      27,75,244
sala, 24

orihinal (tan-awa sa orihinal nga 
  sala)
panghunahuna, 12,187

Satanas, 11
amahan sa mga bakak, 39
apelasyon sa iyang sentensiya, 
  19-20,149,157
bista ni, 16
kahulugan sa iyang mga titulo, 19
lima ka mga “Ako”, 11-15
Lucifer, 7-10
magmamando niini nga 
  kalibutan, 74
mga pasangil batok sa mga 
  magtotoo, 113,126,169-271
paghulagway ni, 8
pagkalaglag ni, 10,12

sentensiya ni, 19
sentensiya

sa babaye, 56
sa lalaki, 60

serpente, 36-38,40-42,54,55,64,68
sosyalismo, 158-60

Tartarus, 87
tawhanong espiritu, 29,241,261
tawhanong kamaayo, 48-50,183-185
tentasyon, 37,43
trichotomous, 29
tunok diha sa unud, 111

una-sa-kanon nga gidugayon, 180
utopia, 126-27

Vegetius, 221,240

waykatapusang kinabuhi, 28,68,236
waykatapusang pagsilot, 10,28,
       46,249
waykatapusang seguridad, 236-38

Yahweh, 172
Yahweh Elohim, 38,39,153
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SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

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

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
P.O. Box 460829

HOUSTON, TEXAS 77056-8829
www rbthieme org

713-621-3740

SUKARANON NGA MGA LIBRO NI R. B. THIEME, JR.
GIREKOMENDAR NGA HAN-AY 

Ang Plano sa Dios
Ang Trinidad

Merkado sa Ulipon sa Sala
Ang Babag

Rebound ug Padayon sa Pag-abante!
Paghikling sa Sala

Ang Pagtoo-Pahulay nga Kinabuhi
Dios nga Balaang Espiritu batok Ang Kinaiyang 

Makasasala
Kusog sa Panghunahuna

Hetenismo
Divine nga Paggiya

Pag-ampo
Pagsaksi

Ang Mawaldason nga Anak




