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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, naglag-

bas 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 kasing-
kasing.  (Mga Hebreohanon 4:12)

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

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



ANG ANGHELANONG AWAY

SA WAYDUHAHUHA ANG LABING MAKAPAKURAT NGA HITABO sa 
tibuuk panahon aron panid-an sa anghelanong pagbulot-an 
mao ang pagbuhat sa tawo.  Aniay usa ka ubus nga porma 
sa pagbuhat kinsa, lahi sa mga anghel, dili makabiyahe latas 
sa kawanangan, kinsa limitado sa gahum ug panan-aw, ug 
kinsa natanggong ngadto sa usa ka gamayng planeta; apan 
kini nga binuhat gihimo diha sa imahen ug kaamgiran sa Dios 
(Genesis 1:26a-27).1 Ang mga anghel nakakita diha dayon nga 
ang katawhan mihuput og usa ka kinaiya nga angay sa usag-

1. “Imahen” mao ang Hebreyo nga pulong (tselem).  Kini nagadala og dili usa ka pisikal, 
makitang katukuran, apan usa ka “malarawanong imahen,” usa ka butang nga dimakita 
apan tinuud.  Ang Dios mibuhat sa tawhanong mga linalang uban ang usa ka dimakitang 
kalag og gihatagan uban sa pihong rasyonal, moral, ug sa relasyong mga kapasidad nga 
gipasunud sumala sa Iyang kaugalingong tinuud, apan dimakitang esensiya.  “Kaamgiran” 
mao ang (demuth), usa ka “sundanan” o “modelo,” ug nagapahimug-at nga ang personalidad 
sa tawo maoy gikuha gikan sa iyang kalag nga esensiya.  Bisan pa sa managsamang 
esensiya, ang binilyon sa binilyon sa tawhanong mga kalag nagpakita sa daghang mga 
klase sa mga personalidad, maingon nga ang Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu adunay 
Ilang kaugalingong pagkatalagsaon.  Tan-awa sa R. B. Thieme, Jr., The Origin of Human 
Life (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, 1994, ikaduhang impresyon), 3-6.  Sa 
umaabot, ang mga sangang-reperensiya ngadto sa akong mga libro mokutlo lamang sa 
tagsulat, titulo, petsa sa publikasyon (diha sa unang reperensiya), ug panid (mga panid).   



usa kanila—kabubut-on—ang gahum sa pagpili para o batok 
sa Dios.
 Ang tibuuk anghelanong mga binuhat sa kaniadto mihimo sa 
ilang pagpili, samtang gipadayag pinaagi sa duha ka nagsum-
paking mga kategoriya niining mga gamhanan-kaayong-
binuhat, pinili ug nalaglag (Markos 5:1-19; 8:38; 1 Timoteo 
5:21).  Sa dihang si Satanas migamit sa iyang kabubut-on ug 
mihukum batok sa Dios (Isaiah 14:12-15; Ezekiel 28:15), usa-
sa-tulo sa mga anghel mipili sa pagsunud kaniya (Pinadayag 
12:4).  Sulud sa usa ka wamahibaloi nga panahon sa wala 
pa ang pag-abut sa tawo, ang away mihugpa tali adtong mga 
anghel kinsa misunud ni Satanas ug adtong kinsa mipili para sa 
Dios.
 Tungud kay si Satanas ug ang iyang mga anghel gihuk-
man sa silot apan wala pa gitambog ngadto sa linaw sa kalayo 
(Mateo 25:41), duha ka konklusyon ang mahimong makuha.  
Una, si Satanas malagmit adunay apelasyon sa iyang senten-
siya.  Sa tinuud, ang mga titulo nga gitumbok ngadto sa gam-
hanan-kaayong-anghel human sa iyang pagkalaglag magdala 
niini nga konklusyon: (Satan), “Satanas,” ug (diabolos), “ang 
yawa,” magkahulugan og “kaaway, tigpasangil, abogado”—ang 
usa kinsa nagaadto sa hukmanan ug nagapasang-at sa kaso 
(Zechariah 3:1-2).  Si Satanas misupak nga ang silot sa Dios 
dimakiangayon: “Usaon sa usa ka mahigugmaong Dios pag-
tambog sa Iyang mga binuhat ngadto sa linaw sa kalayo?” Siya 
misaway sa karakter sa Dios.
 Ang ikaduhang konklusyon mao nga ang tawo gibuhat sa 
Dios isip usa ka tubag sa apelasyon ni Satanas.  Gibuhat nga 
ubus pa kay sa mga anghel (Mga Salmo 8:3-5; cf. Mga He-
breohanon 2:7), ang katawhan mahimong sumpay ug sulbad sa 
langitnong away.  Sama sa mga anghel, ang katawhan gihatagan 
sa gawasnong kabubut-on, ug kana nga gawasnong kabubut-
on pagasulayan sa pagtan-aw kong ang tawo magsalikway ba 
sa Dios.  Sa sangputanan, ang tawo moabut ilalum sa makuting 
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pangusisa sa pulos pinili ug nalaglag nga mga anghel (Job 2:1-
3; Lukas 15:7, 10; 1 Mga Taga-Corinto 4:9).  Ang tawhanong 
kasaysayan makapakita ngadto ni Satanas ug sa iyang nalag-
lag nga mga alagad nga ang tanang mga desisyon sa Dios sa 
perpektong makiangayon ug husto, masubayon sa tanang mga 
hiyas sa Iyang esensiya.
 Ang Dios dili makausab sa Iyang karakter sa pagpahiangay 
ni bisan kinsang binuhat, bisan kon anghel o tawo.  Ang Dios 
nahigugma sa mga anghel, apan ang Dios dili makahigugma 
diha sa usa ka paagi nga disubay uban sa laing mga hiyas sa 
Iyang karakter.  Ang tawo makapakita ni Satanas ug sa iyang 
mga anghel unsaon sa usa ka mahigugmaong Dios makahimo 
sa pagluwas sa usa ka nalaglag nga binuhat ug sa gihapon 
magpabilin sa Iyang pagkamatarong.  
 Sa dihadiha nga ang tawo gibuhat, ang Dios mipakita sa 
Iyang waykinutubang grasya pinaagi sa pagsangkap sa matag-
butang nga ang tawo magkinahanglan.2 Siya usab maghimo 
og usa ka pagsulay sa paghimo niini nga posible para sa 
tawo sa paggamit sa iyang kabubut-on (Genesis 2:17).  Ang 
pangutana maoy usahay gipangutana, “Nganong gidili sa 
Dios ang pagkaon sa usa ka kahoy?  Ngano man nga Siya 
mihimo sa bisan unsang pagdili gayud?” Ang pagdili mao ang 
paghatag sa tawo og higayon sa paghimo og usa ka pagpili 
para o batok sa Dios.  Apan, ang Dios wala nagapugus og 
gugma o pagkamasinugtanon gikan sa Iyang mga binuhat.  
Ang kabubut-on sa tawo sa tinuud gawasnon sa pagpili sa 
pagtuman o pagsupil sa sugo sa Dios.

2. Grasya mao ang tanan nga ang Dios gawasnon sa pagbuhat para sa tawo diha sa 
basihan sa pagpasig-uli nga buhat ni Kristo didto sa krus.  Grasya mao ang titulo para sa 
plano sa Dios para sa katawhan; Iyang palisiya, kalihukan, paagi sa buhat, ug paagi sa 
pagpuyo.  Grasya mao ang henyo sa Dios ug ang pagpadayag sa Iyang gugma, masubayon 
diha sa matag detalye uban ang mga kinahanglanon sa Iyang pagkamatarong.  Tan-awa sa 
Thieme, Plan of God (2003).
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ANG DIVINE NGA SAAD

 Ang ikatulong kapitulo sa Genesis nagapadayag nga ang 
tawo mipili batok sa Dios bisan pa sa perpektong kalikupan ug 
pagsangkap nga ang Dios mihatag kaniya didto sa Hardin.  Diha 
sa mismong takna nga ang pagpili gihimo, si Satanas nahimo 
nga ang mananaog diha sa unang sangka sa away dinhi sa 
kalibutan.  Siya dihadiha miagaw og kontrol niining kalibutana 
ug sa tawo (2 Mga Taga-Corinto 4:4).  Ang bugtong paglaum 
para sa tawo, nga makit-an diha sa Genesis 3:15, mao usab 
ang kasulbaran sa Dios ngadto sa anghelanong away.  Ang Dios 
mihimo og usa ka maloloy-ong saad samtang Siya mihukum og 
silot batok sa serpente.

“Ug Ako mobutang og kabingkilan 
Tali kanimo [Satanas] ug sa babaye; 
Ug tali sa imong liso ug sa iyang liso; 
Siya mopangus kanimo diha sa ulo, 
Ug ikaw mopangus kaniya diha sa tikud.” 
 (Genesis 3:15)3 

 Ania ang labing dakong ehemplo sa gugma, pagkamatarong, 
hustisya, ug grasya sa Dios.  Ang tawo sa hingpit nakasala.  Ang 
tawo nalaglag.  Ang tawo mibalhin niining gamay nga planeta 
ngadto ni Satanas.  Tungud kay ang tawo sa tinuyo mirebelde 
batok sa mando sa Dios, si Satanas midaog sa usa ka labing 
hinungdanong hugna.  Kini mipakita nga daw ang kahimtang 
miabut sa usa ka pagkaungot—dili lamang para sa tawo, apan 
para sa tibuuk away.  Apan ang Dios mitukod sa usa ka dapit sa 
mapadayonong kalihukan pinaagi niining kahibulungang saad!  

3. Ang tanang mga Kasulatan niini nga libro maoy gikutlo gikan sa New American 
Standard Bible (NASB).  Ang sinanggaang komentaryo nagapadayag sa pagpalapad sa 
NASB nga paghubad nga gitudlo diha sa Bibliyanhong klase nga mga pakigpulong (anaa 
diha sa [English] MP3 CD gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas).
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“Ug Ako mobutang og kabingkilan Tali kanimo ug sa babaye, 
Ug tali sa imong liso ug sa iyang liso.”
 “Iyang liso,” usa ka reperensiya ngadto sa Ginoong Jesu-
Kristo sa punto sa Iyang pagpakatawo, mao ang una sa Mesiyas 
nga titulo ug ang unang saad sa Manluluwas.  Ang liso sa 
babaye nagapatataw sa birhen nga pagkatawo isip ang paagi 
sa pagdala sa Manluluwas dinhi sa kalibutan nga walay usa ka 
kinaiyang makasasala.  Tungud kay ang kinaiyang makasasala 
maoy gipasa diha sa pagpaliwat pinaagi sa lalaki, si Jesu-Kristo 
walay tiunay nga sala ug walay personal nga sala.4    
 “Siya mopangus kanimo diha sa ulo.” Ang liso sa babaye, 
ang Ginoong Jesu-Kristo, magpangus o sa literal magdugmok 
sa ulo ni Satanas.  Tungud kay ang serpente karon nagakamang 
diha sa abog, ang iyang ulo madutlan ug ang pagdugmok niining 
hinungdanon-kaayong bahin maoy makamatay ngadto kaniya.  
Kini nga bersikulo nagatagna sa katapusang kapildihan ni 
Satanas nga mahitabo sa Ikaduhang Pag-abut ni Kristo (Mateo 
25:41; Pinadayag 12:9; 20:10).  Bisan sa wala pa ang kaluwasan 
gideklarar, ang katapusang kadaugan batok ni Satanas maoy 
gisibya.5 
 “Ikaw [Satanas] mopangus kaniya [Kristo] diha sa tikud.” 
Ang naut-ut nga serpente nagaabut sa dili hataas pa kay sa 
tikud sa tawo, apan sa dihang ang makamandag nga bitin 
nagatira niining ubus pa nga lutahan sa tiil, ang kamandag 
nagakaylap sa tanang bahin sa tibuuk lawas sa tawo.  Mao 
nga, ang pagpangus sa tikud sa Ginoo nagalantaw sa krus 
diin si Kristo magdala diha sa Iyang kaugalingong lawas sa 
paghukum para sa matag sala diha sa tawhanong kaliwatan (2 
Mga Taga-Corinto 5:21; 1 Pedro 2:24).

4. Thieme, The Integrity of God (2005), 60-88.
5. Ang taktikanhong kadaugan ni Kristo anaa sa duha ka mga bahin.  Ang una mao ang 
Iyang kamatayon, paglubong, pagkabanhaw, pagsaka, ug sesyon didto sa toong kamut sa 
Amahan isip ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo.  Diha sa ikaduhang bahin si 
Kristo nagabalik dinhi sa kalibutan diha sa Ikaduhang Pag-abut sa pagbuntog ni Satanas 
ug pagakoronahan nga ang magmamando sa kalibutan. 
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 Tungud kay ang tawo migamit sa iyang gawasnong kabubut-
on diha sa negatibong kabubut-on, siya miwala sa iyang 
relasyon uban sa Dios.  Ang katawhan wala diha sa posisyon sa 
pagbali sa iyang desisyon gawas kon ang Dios sa kamaloloy-
ong magtabang.  Kini mao ngano ang Genesis 3:15, nga mao 
ang unang paghisgot sa Ebanghelyo diha sa Bibliya, maoy usa 
sa mahinungdanon nga mga yugto diha sa tibuuk Kasulatan.  
Ang grasyang pagsangkap sa Dios gipadayag isip Dios-tawo-
Manluluwas, si Jesu-Kristo, kinsa mag-abut sa kalibutan ug 
magsangkap sa kasulbaran ngadto sa problema sa sala sa 
tawo.  Si Satanas nakasabut niini, bisan pa niana daghang 
katawhan karon ang wala.
 Sa dihang ang Dios mipasalig sa Iyang-kaugalingon niini 
nga saad, ang tibuuk dadangatan sa tawhanong kaliwatan, ang 
katapusang resulta sa gubat tali sa nalaglag ug pinili nga mga 
anghel, ug ang perpektong karakter sa Dios maoy nakataya.  
Ang Dios ba magtuman sa Iyang saad?  Kon ang Dios dili 
makatuman og usa ka saad, nan ang Iyang karakter may 
depekto ug Siya dili Dios.  Wala nay paglaum para sa katawhan 
o para ni bisan kinsang binuhat.  
 Sa katibuk-an sa panahon ang katawhan mitoo niini nga 
saad, hangtod sa pag-abut ni Kristo sa Iyang unang pag-abut.  
Sila mipakita sa ilang pagtoo pinaagi sa paghalad og mananap 
nga mga sakripisyo ngadto sa Dios.  Ang dugo sa mga toro 
ug mga kanding dili makaluwas sa tawo gikan sa bisan usa ka 
sala (Mga Hebreohanon 10:4), apan sa matag higayon ang usa 
ka tawo mihalad og usa ka mananap nga sakripisyo, bisan pa 
kini usa lamang ka salampati, siya nag-ingon, “Ako mitoo sa 
Genesis 3:15.” Karon, sa dihang si bisan kinsa nagadawat ni 
Kristo, siya nag-ingon, “Ako nagatoo sa Juan 3:16.” Sa dihang 
si bisan kinsa nagabutang sa iyang pagtoo diha ni Kristo, siya 
sa waykatapusang naluwas.
 Apan, si Satanas nangatarungan nga kon ang tawo mahi-
mong negatibo ug makasala sama kaniya, nan ang Dios 
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mapugos sa pagkuha sa paghukum sa yawa ngadto sa linaw 
sa kalayo.  Sa wayduhaduha, hunahuna ni Satanas, ang Dios 
dili maglaglag sa katawhan nga Siya mibuhat sa tinuyo sa 
pagpakita sa Iyang perpektong karakter.  Ug kon ang tawo 
mapalingkawas, maingon usab si Satanas ug iyang mga 
sumusunod.
 Kini mao ang isyu sa dihang ang Dios mibutang og laing 
kahoy, ang krus.  Si Satanas diha dayon nakasabut sa iyang 
kadaotan ug misugod sa pagkunsabo unsaon sa pagdili sa 
istratehiyanhong kadaugan nga si Kristo magdaog pinaagi sa 
pagkamatay didto sa krus.  Ang yawa nagamando sa usa ka 
daghan-kaayong kasundalohan sa mga anghel, pipila kanila 
gitugyanan sa pagpakyas sa posibilidad sa pag-abut ni Kristo 
diha sa unud.  Kon si Jesu-Kristo wala mahimong tinuud nga 
pagkatawo, walay mahimong kaluwasan para sa tawo.  
 Adunay mga takna diha sa kasaysayan sa katawhan kanus-a 
kini makit-an nga daw ang Dios dili maka ug dili magtuman 
sa Iyang saad.  Pananglitan, sa dihang kini nahimong tataw 
nga ang liso sa babaye moabut pinaagi sa linya ni Abel, ang 
manghod sa unang duha ka mga anak-lalaki ni Adan, si Satanas 
midasig ni Cain sa pagbuno sa iyang igsoon.  Kini nga unang 
pagsulay ni Satanas sa pagpugong sa katumanan sa Genesis 
3:15 maoy napakgang sa dihang ang linya ni Kristo gibalhin 
ngadto ni Seth.  Apan si Satanas nagsugod sa daghang lain 
nga mga ataki gitumong diha sa pagbabag sa Unang Pag-abut.
 Bisan pa og ang Dios mihimo sa saad sa pag-abut ug pag-
bayad sa silot para sa sala, nga mao ang espirituhanong ka-
matayon (Mga Taga-Roma 6:23),6 ang pagkadios napahimu-
tang dili ngadto sa espirituhanon ni lawasnong kamatayon.  
Isip waykatapusang Dios, Siya dili mamatay; isip dimausab 

6. Ang espirituhanong kamatayon maoy pagkabulag gikan sa Dios ug ang 
pagkadimakahimo sa pag-angkon og usa ka relasyon uban Kaniya.  Ang pagkatawo ni 
Kristo miantos sa mapulihong espirituhanong kamatayon sa dihang Siya gihukman para sa 
sala didto sa krus (1 Pedro 2:24).  Tan-awa sa Thieme, The Blood of Christ (2002). 
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nga Dios, Siya dili mahimong mausab.  Unsaon, unya, kini nga 
away mahimong masulbad?  Unsaon nga ang tawo mahimong 
mapabalik ngadto sa Dios?  Ang tubag: Nga walay kompromiso 
ngadto sa Iyang pagkadios ang Dios kinahanglan magdawat og 
tinuud nga unud ug dugo.  Sa pagkatinuud, ang Dios nga Anak 
misugot sa pagtuman sa plano sa Amahan pinaagi sa ‘pag-
sinina’ sa Iyang-kaugalingon sa usa ka tawhanong lawas (Mga 
Taga-Filipos 2:5-8; Mga Hebreohanon 2:9-14).7

 Adunay upat ka mga hinungdan ngano si Jesu-Kristo 
nahimong tinuud nga pagkatawo.  Ang unang hinungdan mao 
ang mahimong Manluluwas ug moadto sa krus.  Ikaduha, 
si Jesu-Kristo maoy mahimong Tigpataliwala.  Sa dili pa 
ang tawo makabaton og usa ka relasyon uban sa Dios, siya 
nagakinahanglan og usa ka tigpataliwala kinsa maoy parehas 
uban sa duha ka Kinaiya-sa-Dios ug sa tawo.  Ang Tigpataliwala, 
unya, kinahanglang Dios ug tawo diha sa usa ka persona (1 
Timoteo 2:5-6).  Ikatulo, si Jesu-Kristo maoy mahimong usa 
ka pari.  Tungud kay ang tawo maoy usa ka makasasala, siya 
nagakinahanglan og usa ka madawat nga pari sa pagpaila 
kaniya atubangan sa Dios ug kana nga pari kinahanglan sa 
iyang-kaugalingon usa ka tawo.  Si Jesu-Kristo mituman niini 
nga kalihukan ug nahimo nga ang “bantugan nga pangulong 
pari” (Mga Hebreohanon 4:14).  Ikaupat, si Jesu-Kristo maoy 
maghari isip ang Anak ni David (Lukas 1:31-33).  Paingon sa 
ubus sa dalan sa tawhanong kasaysayan ang Dios maghimo 
og pipila ka makapahinganghang mga saad ngadto ni David.  
Siya mag-ingon, “Ako motuboy sa itaas sa imong kaliwat sunud 
kanimo, kinsa mogula gikan kanimo, ug Ako motukod sa iyang 
gingharian. . . . Ako motukod sa trono sa iyang gingharian sa 

7. Ang paghiusa sa duha ka mga kinaiya, divine ug tawhanon, diha sa usa ka persona ni 
Jesu-Kristo maoy gitawag og ang hypostatic nga paghiusa.  Kini nga mga kinaiya maoy sa 
dimabulag nga gihiusa nga walay pagkawala o pagsagol sa bulag nga kaugalingon, nga 
walay pagkawala o pagbalhin sa mga gawi o mga hiyas, ang paghiusa maoy personal ug 
waykatapusan. 
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kahangturan” (2 Samuel 7:12b, 13b; cf. Mga Buhat 2:29-32).
 Tungud niining mga hinungdan kini maoy mamandoon nga 
si Jesu-Kristo masul-uban sa tinuud nga pagkatawo.  Apan 
kini mahimong imposible para ni Kristo nga mahimong usa 
ka tawo gawas kon usa ka wamabugtong kaliwatan sa tinuud 
nga pagkatawo anaa dinhi sa kalibutan.  Kana mao rag usa ka 
salikwaut nga pamahayag, apan kini makita gikan sa ikaunum 
nga kapitulo sa Genesis nga si Satanas mihunahuna og usa 
ka maalamong laraw sa pagdunut sa kaliwatang integridad sa 
tawhanong kaliwatan.  Ang iyang istratehiya mao ang pag-usab 
sa kinaiya sa katawhan ngadto sa katunga-tawo, katunga-
anghelanong mga linalang pinaagi sa usa ka anghelanong 
pagpanulud sa tawhanong kaliwatan.  
 Ang pagsulong nga natala diha sa unang napulo ka mga 
bersikulo sa Genesis 6 mao ang labing lisud buntugon nga ata-
ki sa tibuuk panahon nga gihimo diha sa labing-dako nga kalu-
wasan sa tawo.  Kini malampuson kaayo nga ang linya pinaagi 
nga si Jesu-Kristo magsulud sa kalibutan maoy napig-ot ngadto 
sa walo ka mga kalag—ang pamilya ni Noah.  Kon dili gumi-
kan sa Lunup, kining satanasnong ataki mahimong mabalhin 
ngadto sa usa ka pihong kadaugan para ni Satanas.  Ang tinu-
ud nga pagkatawo mahimong wala na dinhi sa kalibutan ug si 
Jesu-Kristo dili gayud mahimong matawo diha sa kaliwatan ni 
Adan.   

ANG ANGHELANONG PAGPANULUD

Ang Genesis kapitulo 6 nagaabli uban sa usa ka hamubong 
pagsaysay sa una-sa-lunup nga populasyon.  Sa tataw, usa 
ka hilabihang pagdaghan sa katawhan human sa Pagkalaglag 
miresulta diha sa masdaghang mga babaye kay sa mga lalaki.     

Karon kini nahitabo, sa dihang ang katawhan misu-
god sa pagdaghan ibabaw sa dagway sa yuta, 
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ug ang mga anak-babaye maoy natawo ngadto 
kanila.  (Genesis 6:1)    

 Ang pulong “katawhan” mao ang linukup nga termino og 
nagpasabut ngadto sa tibuuk tawhanong kaliwatan.  Samtang 
ang “mga anak-babaye” nagahulagway sa literal nga mga 
babaye, kini nga pagpadayag nagakahulugan sa labaw pa 
niana: Kini usa ka idyom nga nagpahayag sa usa ka sobra ka 
maanyag nga kababayen-an.

Nga ang mga anak sa Dios [bene-ha-Elohim] na-
kakita nga ang mga anak-babaye sa katawhan 
maoy maanyag; ug sila mikuha og mga asawa 
para sa ilang-kaugalingon, kang bisan kinsa nga 
sila mipili.  (Genesis 6:2) 

 Ang Hebreyo nga pulong bene-ha-Elohim, gihubad og “mga 
anak sa Dios,” nagapakita lamang sa upat ka mga higayon 
diha sa Karaang Testamento: Job 1:6; 2:1; 38:7; ug dinhi niini 
nga bersikulo.  Laing Hebreyo nga pulong usab ang gihubad 
og “mga anak sa Dios,” apan bene-ha-Elohim sa kanunay ug 
sa waypagbalhin gigamit para sa mga anghel, wala gayud sa 
tawhanong mga linalang.  Diha sa Bag-ong Testamento, “Anak 
sa Dios” maoy usa ka titulo para ni Jesu-Kristo, samtang “mga 
anak sa Dios” nagapasabut ngadto sa mga magtotoo (Juan 
1:12).  Apan, tungud kay ang “mga anak sa Dios” diha sa 
Karaang Testamento maoy gigamit para sa mga anghel, pulos 
pinili ug nalaglag, ang pangutana dinhi mao, unsang matang sa 
anghel anaa sa panan-aw?
 Ang Jude 6 ug 1 Pedro 3:19-20 naglambigit sa nalaglag 
nga mga anghel “kinsa kaniadto maoy dimatumanon” ug “wala 
mipabilin sa ilang kaugalingong teritoryo” uban ang mga anghel 
diha sa Genesis 6:2.  Kini mao ang susamang satanasnong 
mga sinugo kinsa miapil sa ataki didto sa “mga anak-babaye 
sa katawhan” ug busa gipriso (2 Pedro 2:4).  Kini nga mga 
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manglalapas ang mahimong mga magdadawat sa madaugong 
proklamasyon ni Jesu-Kristo samtang sila gibilanggo.
 Ang Pulong sa Dios wala nahasulat sa pagtagbaw sa 
mapakisayron, apan sa pagpadayag sa plano sa Dios ug 
katuyoan para sa tawo.  Mga nasabut sa makadaghan ang 
mahimo gikan sa unsay gipadayag.  Apan, sa unsay nahitabo 
una pa sa pagdani sa kababayen-an maoy pangagpas lamang.  
Tingali ang idiya sa pagpanulud nahitabo ni Satanas sa dihang 
siya misugod sa pagmatikud nga pipila sa iyang mga anghel 
maoy ‘nanglili ibabaw sa kapanganuran ug nanaghoy’ didto sa 
maanyag nga “mga anak-babaye sa katawhan.” Busa si Satanas 
mipatawag og usa ka pagplano nga sesyon ug mimando sa 
iyang piniling mga ahente diha sa paagi sa pagsugod sa ataki 
nga gidesinyo sa pagpugong sa Manluluwas gikan sa pag-
abut sulud sa kalibutan.  “Sila mikuha og mga asawa para sa 
ilang-kaugalingon, kang bisan kinsa nga sila mipili” sa literal 
nagakahulugan nga sila miipon uban sa kababayen-an dinhi sa 
kalibutan.
 Diha dayon, pihong mga pangutana miabut mahatungud sa 
pisikal nga mga kalagmitan ug mga kasarang sa maong usa 
ka plano.  Una, dili ba ang mga anghel dimakita ngadto sa 
tawhanong kaliwatan?  Ang tubag niini maoy oo!  Ang ilang mga 
lawas gilangkoban sa kahayag.  Apan, sila usab makabalhin 
sa ilang-kaugalingon sa pagpakita ngadto sa tawhanong mga 
linalang ug usab aron mahisama kanila.  Kining nalaglag nga 
mga anghel mipaila sa ilang-kaugalingon ngadto sa “mga 
anak-babaye sa katawhan” ingon sa kawilihang madanihon, 
maskulino nga tawhanong mga linalang.

Kay diha sa pagkabanhaw sila wala magminyo, ni 
gihatag diha sa kaminyoon, apan maoy sama sa 
mga anghel didto sa langit.  (Mateo 22:30)   

 Kini nga bersikulo nagapasangpot og ikaduhang pangu-
tana.  Unsaon man ang pagpaliwat nga posible tali sa mga 
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anghel ug tawhanong mga linalang?  Sa wala pa ang Lunup, 
ang mga anghel mahimong magpaliwat!  Human sa Lunup, ang 
kalagmitan sa pagminyoay ug pagpaliwat tali sa mga anghel ug 
katawhan maoy gitangtang, ug kadtong kinsa nalambigit kaayo 
maoy sa bisan hain gipoo o gibilanggo.
 Dinhi niining puntoha diha sa Genesis 6, ang Dios nga 
Balaang Espiritu nagasal-ot og usa ka komentaryo ug nagahatag 
og usa ka pasidaan: 

Unya ang GINOO miingon, “Ang Akong Espiritu dili 
mopaninguha [Iyang makapakabig nga ministeryo] 
uban sa tawo sa kahangturan, tungud kay siya usab 
unud; hinoon ang iyang mga adlaw mahimong usa 
ka gatos ug baynte ang panuigon.” (Genesis 6:3) 

Kini nga bersikulo nagapasinati sa tagbasa ngadto sa pana-
hon—120 ka katuigan sa wala pa ang Lunup.  Ang Balaang 
Espiritu magpadayon hangtod sa katapusang adlaw sa pag-
hangyo sa tawo aron maluwas.
 Sa wala pa ang Lunup, ang Balaang Espiritu adunay tulo-ka-
pilo nga ministeryo.  Una, Siya mipugong sa sala aron nga ang 
tawhanong kaliwatan makalungtad ug makaangkon sa higayon 
sa pagpaminaw sa Ebanghelyo.  Ikaduha, ang ministeryo 
sa Balaang Espiritu sa komon nga grasya misangkap sa 
Ebanghelyo nga kasayuran ngadto sa dimagtotoo aron nga siya 
tingali maghimo og usa ka desisyon nga gikinahanglan para sa 
kaluwasan.8 Ang Balaang Espiritu misangyaw sa Ebanghelyo 
ngadto sa katawhan pinaagi sa mensahe sa usa ka tawo nga 
gitawag og Noah (2 Pedro 2:5).

8. Komon nga grasya mao ang kinatibuk-ang mga panalangin gikan sa Dios ngadto sa 
katawhan og naglakip: ang mga benepisyo sa natural nga mga hinatag nga magpalahutay 
sa tanang kinabuhi dinhi sa kalibutan, ug ang kalihukan sa Espiritu isip usa ka tawhanong 
espiritu (nawagtang didto sa pagkalaglag ni Adan) aron nga ang espirituhanong kasayuran 
sa Ebanghelyo maoy masabtan ngadto sa dimagtotoo.  Tan-awa sa Thieme, The Barrier 
(2003), 8-10.
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 Ang ikatulong ministeryo sa Balaang Espiritu mao ang 
Iyang naghimugso-pag-usab nga buhat pinaagi niini ang 
matag magtotoo natawo-pag-usab.  Sa takna ang usa ka tawo 
nagapadayag og pagtoo diha sa umaabut nga Manluluwas, 
siya nagalabang gikan sa espirituhanong kamatayon ngadto sa 
espirituhanong kinabuhi.
 Sa wala pa ug human sa Lunup, ang Balaang Espiritu sa 
wayhunong nagapangita sa pagkumbinser sa dimagtotoo 
sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo ug maluwas.  Ang doktrina sa 
komon nga grasya nagapahayag nga ang Balaang Espiritu 
nagpakabig sa mga dimagtotoo sukad sa sinugdanan sa 
panahon mahatungud ngadto sa Ebanghelyo: “mahitungud sa 
sala, ug pagkamatarong, ug paghukum” (Juan 16:8-11).  Ang 
“sala” maoy pagsalikway ni Kristo, “tungud kay sila wala magtoo 
kanako”; “pagkamatarong” mao ang impyutasyon sa divine nga 
pagkamatarong ngadto kanila kinsa magtoo diha Kaniya (Mga 
Taga-Roma 4:5); ug “paghukum” maoy ipahamtang ngadto 
kanila kinsa magsalikway Kaniya. 
 Kadtong kinsa magdumili sa pagdawat sa buhat ni Kristo 
alang kanila magbarog diha sa ilang kaugalingong merito, ug 
ilang mga buhat, dili ilang mga sala, ang mosilot kanila ngadto sa 
waykatapusang linaw sa kalayo (Pinadayag 20:11-15).  Ngano? 
Si Jesu-Kristo mibayad para sa matag sala.  Busa, ang sala dili 
na usa ka isyu.  Ang bugtong isyu diha sa kaluwasan mao, 
“Unsay imong hunahuna mahitungud ni Kristo” (Mateo 22:42).  
Kun wala ang makapakabig nga ministeryo sa Balaang Espiritu, 
ang katawhan dili maluwas; kun wala ang Iyang nagpugong 
nga ministeryo, ang tawhanong kaliwatan mahanaw.
 Matikdi nga ang Genesis 6:3 nagaingon og tawo, dili mga 
anghel.  Ang anghelanong kaluwasan nahusay na.  Ang matag 
anghel mihimo na sa ilang hunahuna kaniadto pa sa wala pa 
ang tawo gibuhat.  Ang ilang waykatapusang kahimtang dili 
na gayud mausab.  Ang nalaglag nga mga anghel sa kanunay 
maoy nalaglag, ug ang balaan o pinili nga mga anghel sa ka-
nunay maoy pinili.  Ang Balaang Espiritu nagpaninguha uban 
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sa tawo dinhi sa panahon “tungud kay siya usab maoy unud.”
    

Ang Gamhanan-kaayong-kaliwatan

Ang Nephilim maoy anaa sa kalibutan niadtong 
mga adlawa, ug usab pagkahuman, sa dihang 
ang mga anak sa Dios miabut ngadto sa mga 
anak-babaye sa katawhan, ug sila mipaanak og 
kabataan ngadto kanila.  Kadtong gamhanang 
katawhan kinsa maoy sa karaan, katawhan sa 
kabantog.  (Genesis 6:4) 

 Isip usa ka resulta sa anghelanong pagpaliwat uban sa 
katawhan, usa ka gamhanan-kaayong-kaliwatan ang mitumaw.  
Kini nga mga liwat gitawag og “Nephilim,” sa literal “mga 
nalaglag” diha sa Hebreyo, maoy usahay gihubad og “mga 
higante” diha sa English.  Apan, sila maoy labaw pa gayud kay 
sa mga higante.  Sila nalaglag gikan sa tawhanong kaliwatan 
sanglit sila dili na tinuud nga katawhan.  Sila maoy katunga-
tawo ug katunga-anghel, mga binuhat sa dikasagarang kalig-
on ug manggialamong salabutan.
 Ang sunud nga pulongan sa tataw nagasaysay sa gigikanan 
sa Nephilim: “ug usab pagkahuman [sa literal, “tungud kay”], 
sa dihang ang mga anak sa Dios miabut ngadto [miipon uban] 
sa mga anak-babaye sa katawhan.” Ang kabataan nga ang ka-
babayen-an nanganak ngadto niini nga mga anghel nahimong 
“gamhanang katawhan kinsa maoy sa karaan [kakaraanan], 
katawhan sa kabantog,” kana mao, gibantog nga katawhan sa 
bayanihong kahimtang.
 Ang tanang karaang literatura nagasulud og mga istorya sa 
mga bayani—gamhanang katawhan kinsa mibuhat og disagad, 
labaw-kinaiyanhon, o dimakitang-gahum nga mga bayanihong 
buhat.  Silang tanan gihulagway isip katunga-tawo ug katunga-
diyos, mga diyosdiyos.  Diha sa Griyegong tradisyon, si Zeus, 
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ang pangulong diyosdiyos, maoy giingon nga amahan sa 
kadaghanan kanila naglakip ni: Orpheus, Thesseus, Cadmus, 
Perseus, Jason, Hercules, Castor, ug Pollux.  Bisan pa og 
kini sa literatura gitawag og mitolohiya, kini dili sa hingpit nga 
mitiko.  Kini maoy pinasikad diha sa tinuud nga panghitabo sa 
Genesis 6.  Sa paglabay sa panahon, ang mga istorya maoy 
gipaanindot ug giusab pinaagi sa tin-aw nga imahinasyon.
 Ang katunga-anghelanon, katunga-tawhanon nga gamha-
nan-kaayong-kaliwatan sa hingpit miokupar ug midunut sa 
tawhanong kaliwatan sa una-sa-lunup nga sibilisasyon gawas 
ni Noah ug ang pito ka mga myembro sa iyang pamilya.9 Si Noah 
ug ang iyang pamilya wala nalambigit niini nga anghelanong 
pagkadunut tungud kay sila natawo-pag-usab, labawng-grasya 
nga mga magtotoo.10 Ang Dios nanalipod kanila sa lawasnon 
gikan sa gamhanan-kaayong-kaliwatan, kinsa sa hilabihang 
magubaton ug mabangis.  Sa katapusan, para sa pagpatunhay 
sa tinuud nga katawhan, kini maoy gikinahanglan para sa Dios 
sa pagpoo sa Nephilim.
 Bugtong makaduha diha sa kasaysayan sa tawhanong ka-
liwatan nga ang Dios magpoo sa matag dimagtotoo aron sa 

9. Adunay upat ka mga sibilisasyon nga magsapaw sa mga dispensasyon ug 
kinahanglang ilhon ang kalainan gikan kanila.  Ang matag sibilisasyon nagasugod uban 
sa mga magtotoo lamang ug divine nga panalangin; ang matag-usa nagatapos pinaagi 
sa divine nga paghukum ug ang kagun-uban sa tanang mga dimagtotoo: (1) Ang una-sa-
lunup nga sibilisasyon—gikan ni Adan ngadto sa Lunup; (2) Ang human-sa-lunup—gikan ni 
Noah ngadto sa Ikaduhang Pag-abut; (3) Ang sa milenyo—gikan sa Ikaduhang Pag-abut 
hangtod nga ang tanang mga dimagtotoo maoy itambog ngadto sa linaw sa kalayo; (4) Ang 
waykatapusan—gikan sa pagbuhat sa bag-ong kalangitan ug bag-ong kalibutan ug divine 
nga panalangin nga walay katapusan.
10. Gitawag og “masdakong grasya” diha sa Santiago 4:6, labawng-grasya mao ang una 
nga ang-ang sa espirituhanong pagkahamtong.  Samtang ang usa ka magtotoo nagatubo 
diha sa iyang kahibalo sa doktrina sa Bibliya siya sa katapusan nagabugto sa pagkahamtong 
nga babag.  Uban ang kapasidad sa kalag gikan sa doktrina, ang hamtong nga magtotoo 
mahimong mapanalanginan bisan pa anaa sa kalibutan sa yawa, busa naghimaya sa Dios.  
Ang gipadayong pagsulud sa doktrina nagapalungtad og pagtubo lapas sa labawng-grasya 
ngadto sa kinalabwang-grasya diin bisan pa ang kinadak-ang satanasnon ug tawhanong 
kalisud batok kaniya nagapakusog lamang sa kalipay sa hamtong nga magtotoo ug pagpuyo 
uban ni Kristo.  Tan-awa sa Thieme, Reversionism (2000), 9-10.  
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pagpatunhay sa saad sa kaluwasan.  Una, diha sa pagguba sa 
Lunup, ug ikaduha, diha sa umaabot nga Ikaduhang Pag-abut 
kanus-a ang tanang mga dimagtotoo pagatangtangon, magpa-
bilin lamang ang mga magtotoo sa pagsulud sa Milenyo.11 Ang 
Dios sa kanunay nagatuman sa Iyang Pulong mahitungud sa 
saad sa Genesis 3:15 ingon usab ang pagsulbad sa isyu sa 
anghelanong away. 

Ang Divine nga Paghatag-bili

Diha sa Genesis 6:5-7, ang Dios mipahayag sa Iyang 
taras ngadto sa una-sa-lunup nga sibilisasyon ug ngadto sa 
gamhanan-kaayong-kaliwatan sa piho.

Unya ang GINOO nakakita nga ang pagkadaotan 
sa tawo maoy hilabihan dinhi sa kalibutan, ug 
nga matag tinguha sa mga hunahuna sa iyang 
kasingkasing [mentalidad sa kalag] maoy 
bugtong daotan sa wayhunong.  (Genesis 6:5)

Ang kadaotan sa tawo nakaabut sa pagkapuno nga punto 
tungud niining kinurus-nga-pagpaliwat uban sa nalaglag nga 
mga anghel.12 Ang pagsagol mihatag sa katawhan og labaw-
sa-kinaiyanhon nga gitas-on ug gahum nga mipakusog sa 

11. Ang Milenyo maoy usa ka literal nga panahon sa usa ka libo ka katuigan magsugod 
human sa Ikaduhang Pag-abut ni Jesu-Kristo hain Siya motuman sa tanang waykondisyon 
nga mga kasabutan ngadto sa Israel, mohari diha sa trono ni David, ug motukod sa tibuuk-
kalibutang kalinaw ug perpektong kalikupan.  Tan-awa sa Thieme, The Divine Outline of 
History: Dispensations and the Church (1999, ikaduhang impresyon).
12. Ang kadaotan mao ang pagpakita sa kalibutanong sistema ni Satanas—iyang hapsay, 
mataputon, ug kalainlaing-dagway nga sistema sa panghunahuna nga nagalakip og 
usa ka katuyoan, palisiya, ug katukuran sa awtoridad.  Ang kadaotan nagapadayag sa 
kamalinglahon sa henyo ni Satanas; sala ug tawhanong kamaayo maoy kabahin sa iyang 
palisiya.  Si Satanas nagagamit og kadaotan sa pagdunut sa tawhanong kaliwatan ug pag-
angkon og kontrol sa kalibutan nga siya karon nagadumala (Juan 12:31; 14:30; 16:11; 2 
Mga Taga-Corinto 4:4).  Tan-awa sa Thieme, Reversionism, 14-19. 
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paglihok sa kinaiyang makasasala.13 Ang kadaotan misulud 
sa kalag sa tawo ug nahimong usa ka kusganong “naglingla 
nga impluwensiya” (2 Mga Taga-Tesalonica 2:11).  Ang 
iyang panghunahuna sa hingpit gilamon diha sa makadaot, 
satanasnong mga konsepto.  Ang matag-usa sa wayhunong 
ubus sa impluwensiya sa kalibutanong sistema ni Satanas (1 
Juan 2:15).
 Ang Dios mipadayag sa Iyang kaugalingong taras ngadto 
niining dimapanton nga pagkadaotan.

Ug ang GINOO nagbasol nga Siya mibuhat sa tawo 
dinhi sa kalibutan, ug Siya naguul diha sa Iyang 
kasingkasing.  (Genesis 6:6) 

Ang “nagbasol” nagakahulugan og “sa pag-usab sa hunahuna.” 
Apan ang Dios waypagkausab, ug Siya dili mausab.  Nan ngano 
man nga ang Ginoo giingong nausab ang Iyang taras ngadto 
sa pagbuhat sa tawo?  Kini maoy usa ka anthropopathism 
nga nagapaangkon ngadto sa Dios og tawhanong mga 
panghunahuna, mga emosyon, ug mga taras nga Siya wala 
sa tinuud maghuput aron sa pagpadayag ug pagpatin-aw sa 
divine nga palisiya ug mga desisyon ngadto sa maykinutubang 
hunahuna sa tawo.  Sa katibuk-an sa Kasulatan, ang Dios 
sa makadaghan nagapadayag sa Iyang-kaugalingon niining 
pinulongan nga gigamit aron nga ang tawo mamahimong 
adunay usa ka pakisayran sa pangisip para sa waykinutubang 
Dios o usa ka basin unyag dimatugkad o komplikadong palisiya 
sa Dios.
 Diha sa bersikulo 6 ang anthropopathism nagapahayag og 
unsa ang gihunahuna sa Dios mahitungud sa pagpili sa tawo 

13. Ang kinaiyang makasasala mao ang sentro sa rebelyon sa tawo ngadto sa Dios.  Ang 
kinaiyang makasasala gibalhin sa kaliwatan isip usa ka laktod nga resulta sa unang sala 
ni Adan, ug human niadto nagapuyo diha sa selyulang gambalay sa tawhanong lawas sa 
matag tawhanong linalang gawas ni Jesu-Kristo (Mga Taga-Roma 6:6; 7:5; 18). 
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ug mahitungud sa pagkapildi sa tawo sa unang gubat batok 
ni Satanas.  “Siya naguul diha sa Iyang kasingkasing.” Ang 
Dios wala nahimuut sa daotan nga naghitak dinhi sa kalibutan, 
apan ang Dios wala sa dihadiha miusab sa Iyang plano.  Sa 
eternidad nga milabay ang Dios midesinyo og plano sa grasya 
sa pagpalingkawas sa tawo gikan sa espirituhanong dilema 
nga siya magbuhat para sa iyang-kaugalingon didto sa Hardin 
ug pagpabalik ngadto kaniya og unsay nawagtang. 
 Apan una, ang Dios kinahanglang magpakita ngadto sa tawo 
sa kinatas-ang mga sangputanan sa iyang negatibong pagpili.

Ug ang GINOO miingon, “Ako mopapas sa tawo 
kinsa Ako mibuhat gikan sa dagway sa yuta, 
gikan sa tawo ngadto sa kahayupan ngadto 
sa nagkamang nga mga butang ug ngadto sa 
kalanggaman sa langit; kay Ako nagamahay nga 
Ako mibuhat kanila.” (Genesis 6:7)      

Ang Dios mitino diha sa walay dipihong mga termino sa Iyang 
plano sa pagguba sa una-sa-lunup nga sibilisasyon.  Apan, 
adunay usa ka kalainan.

Apan si Noah nakakita og pabor diha sa mga mata 
sa GINOO.  (Genesis 6:8)

 Usa ka tawo mipakita og positibong kabubut-on.  Si 
Noah nakasabut sa kasigurohan sa Genesis 3:15.  “Pabor” 
nagakahulugan nga si Noah mitoo diha sa gisaad nga 
Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo.  Siya nakakaplag ug 
nakapahimulus sa grasya sa Dios ngadto sa kinatas-an.
 Si Noah dugang pa nakasabut nga kon ang Dios mihimo sa 
kinadak-an para kaniya sa kaluwasan, Siya maghimo sa labi 
pang dako kay sa kinadak-an sa pagpanalipod kaniya dinhi sa 
kalibutan sa yawa (Mga Taga-Roma 8:32).  Ang Dios nagasang-
kap sa lohistikal nga sustento ug doktrina para sa pag-abante 
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ngadto sa labawng-grasya ug kinalabwang-grasya.14 Tungud 
kay si Noah usa ka magtotoo, siya ang tigdawat sa tanang 
gikinahanglan sa pagsugakod sa 120 ka katuigan sa hilabihan 
nga satanasnong kalisud.  Siya misandig sa hingpit diha sa 
waysama nga gugma, dimosipyat nga hustisya, ug perpektong 
grasya sa Ginoo.
 Ang sunud nga bersikulo mao ang divine nga talaan sa 
kasaysayan sa pamilya ni Noah.

Kini mao ang mga talaan sa mga henerasyon 
[pamilya nga kasaysayan] ni Noah.  Si Noah usa 
ka matarong [nahitarong] nga tawo, waysayup 
diha sa iyang panahon [talaan sa katigulangan]; si 
Noah milakaw uban sa Dios.  (Genesis 6:9)

Una, si Noah ug iyang pamilya maoy nahitarong atubangan sa 
Dios.  Ang pagkahitarong mao ang mahukmanong lihok sa Dios 
nga nagaimpyut sa Iyang perpektong pagkamatarong ngadto 
sa matag-usa kinsa nagatoo diha ni Jesu-Kristo (Mga Taga-
Roma 3:24, 28; 1 Mga Taga-Corinto 1:30; Mga Taga-Galacia 
2:16-17).  Ang Dios nagabungat sa magtotoo nga natubus 
tungud kay siya nakahuput sa pagkamatarong sa Dios.  Ang 
pagkahitarong dili usa ka sa kasinatiang lihok o kondisyon sa 
kahingpitan, apan usa ka balaoron o lantugionong posisyon nga 
mahitabo atubangan sa hukmanan sa hustisya sa Dios.  Walay 
magtotoo nga nahitarong tungud sa bisan unsang mga buhat 
nga siya mihimo o bisan unsang merito sa iyang kaugalingon, 
apan tungud kay si Jesu-Kristo mipuli sa lugar sa katawhan ug 
gihukman para sa tanang mga sala didto sa krus.

14. Ang lohistikal nga grasya nagalakip sa pagkaon, silonganan, mga sinina, kalikupan, 
transportasyon, ug hasta gani mga angel nga magbalantay para sa guwardiya nga 
katungdanan sa pagpabilin sa magtotoo nga buhi bisan pa sa mga piligro sa kinabuhi.  Ang 
espirituhanong pagsangkap mao ang Pulong sa Dios, ang komunikasyon sa doktrina sa 
Bibliya pinaagi sa pastor-magtutudlo, ug ang lokal nga simbahan isip ang klasehan para sa 
pagkat-on sa doktrina.

 MADAUGONG PROKLAMASYON 19



 Ikaduha, si Noah adunay usa ka espirituhanong kinabuhi: 
Siya “milakaw uban sa Dios.” Isip usa ka labawng-grasya o 
usa ka kinalabwang-grasya nga magtotoo, ang Pulong sa Dios 
maoy labi pa nga tinuud ngadto ni Noah kay sa bisan unsang 
hitabo sa kinabuhi.  Siya sa personal miagwanta sa satanas-
nong bitik sa pagdunut kaniya, ug pinaagi sa iyang maabtikon 
nga espirituhanong liderato ang iyang pamilya gipanalipdan 
usab gikan sa anghelanong ronda.
 Ang talaan sa katigulangan ni Noah maoy wanahugawan 
pinaagi sa pag-ipon uban sa nalaglag nga mga anghel ug siya 
mipaila sa tinuud nga pagkatawo diha sa tawhanong kaliwatan.  
Tali ni Adan ug Noah adunay usa ka wamabugtong linya sa 
lunsay nga pagkatawo.
 Kini maoy usa sa labing hinungdanon nga mga katarungan 
ngano ang mga talaan sa katigulangan pulos sa Karaan ug Bag-
ong mga Testamento maoy hilabihanay kamahinungdanon.  
Sila ang magpakita nga sa punto sa birhen nga pagkatawo 
adunay usa ka wayhugaw nga linya sa pagkatawo nga 
nagpadayon gikan ni Adan ngadto ni birhen Maria.  Sa bisan 
unsang panahona nga ang anghelanong pagpanulud malagmit 
misugod, diha sa panahon sa amahan o sa apohan ni Noah, 
ang iyang mga katigulangan tanan mipugong.  Walay bisan usa 
ka buling diha sa iyang pamilya nga mapanaliporong plata.
 Si Noah ug ang iyang pamilya mao ang bugtong tawhanong 
mga linalang ibabaw sa dagway sa kalibutan kinsa mipabilin 
nga wanadunut pinaagi sa Nephilim o sa daotan.  Ang tulo 
ka mga anak-lalaki ni Noah ang magpadayon sa lunsay nga 
tawhanong kaliwatan.

Ug si Noah nahimong amahan sa tulo ka mga 
anak-lalaki: Shem, Ham, ug Japheth.  Karon ang 
kalibutan dunut diha sa panan-aw sa Dios, ug ang 
kalibutan napuno sa kapintas.  (Genesis 6:10-11)

 “Dunut” nagapahayag nga ang tinuud nga pagkatawo hapit 
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na mahanaw gikan sa kalibutan.  Ang panahon gipaila pinaagi 
sa pagkabanaw sa dugo ug gubat.  Ang hilabihan nga kapintas 
maoy usa sa mga timailhan niini nga daotang kaliwatan.  Lahi 
kay sa Kalisdanan,15 kini mao ang labing daotan nga panahon 
sa wapugngi nga kadaotan ug kapintas nga ang kalibutan sa 
bisan kanus-a makatagbo.  

Ug ang Dios mitan-aw sa kalibutan, ug tan-aw ug 
paminaw, kini dunut; kay ang tanang unud midunut 
sa ilang paagi sa kalibutan.  (Genesis 6:12)

Ang Divine nga Paghukum

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 tan-aw ug paminaw, 
Ako hapit na moguba kanila uban ang kalibutan.” 
(Genesis 6:13)

 Ang Dios mipadayag ngadto niining hamtong nga magtotoo 
sa Iyang plano para sa tawhanong kaliwatan, usa ka plano 
nga mitawag para sa paghukum ug paghinlo.  “Ang katapusan 
sa tanang unud” nagasibya sa katapusan sa una-sa-lunup 
nga sibilisasyon ug ang paggun-ob sa maong daotan nga 
henerasyon.  Tungud kay ang paggun-ob daw og sukwahi 
uban sa usa ka Dios sa gugma, ang hilakon, sentimental nga 
liberal nagasalikway sa Dios sa Karaang Testamento ingon nga 
salbahis ug giuhaw sa dugo.  Kini nga hunahuna nagamugna 
gikan ni Satanas mismo.

15. Ang Kalisdanan maoy usa ka panahon sa pito ka literal nga katuigan nga nagakompleto 
sa Kapanahonan sa Israel, diha dayon magsunud sa Pagsakgaw sa Simbahan ug mag-
undang sa Ikaduhang Pag-abut ni Kristo.  Tan-awa sa Thieme, The Divine Outline of History, 
71-74.
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 Nganong giguba sa Dios kining una nga sibilisasyon?  Ang 
pagpatigbabaw sa pagkadaotan, ang presensiya sa gamhan-
an-kaayong-kaliwatan, ang lumalabay nga kalampusan sa sa-
tanasnong pagsulong, ang kakulang sa pagpugong diha sa mga 
kinaiyang makasasala diha sa usa ka panahon sa dako-kaayo 
nga populasyong pagkaylap tanan magsumada ngadto sa ki-
natas-ang kadaotan dinhi sa kalibutan.  Sa dihang adunay usa 
ka mapatuyangong pagkamakadaot nga kadaotan, ang Dios 
kinahanglang magputol sa kadaotan aron sa pagpatunhay sa 
nahabiling mga magtotoo.
 Ang desisyon sa Dios sa pagpoo sa Nephilim sa perpektong 
nahiangay sa Iyang gugma, pagkamatarong, hustisya, ug 
grasya.  Ang paghukum sa Dios mao ang paagi nga Siya 
makatuman sa saad sa Genesis 3:15.  Basin unya, ang tanang 
katawhan mahimong mabulingan sa nalaglag nga anghelanong 
kaliwatan ug si Kristo dili unta makaabut diha sa unud ug 
makadaog sa istratehiyanhong kadaugan sa anghelanong 
away.  Dili lamang ang Lunup divine nga paghukum diha sa usa 
ka naut-ut nga sibilisasyon, apan kini usab maoy pagkapakyas 
sa satanasnong laraw pinaagi sa pagpatunhay sa tinuud nga 
pagkatawo diha sa pamilya ni Noah. 
 Sa pagpakita nga ang una-sa-lunup nga mga molupyo wa-
lay tinguha sa bisan unsa para sa usa ka relasyon uban sa Gi-
noo, ang Dios mihatag kanila sa usa ka grasya nga panahon sa 
120 ka katuigan.  Ang matag kaugalingon adunay igong pana-
hon sa iyang pagdesidir.  Sa katapusan sa maong panahon 
bugtong walo ka katawhan ang mihimo sa usa ka pagpili para 
sa Dios.  Ang matag-usa misalikway sa Ginoo o nabulingan 
pinaagi sa pag-ipon uban sa nalaglag nga mga anghel.
 Sa dihang ang saad sa Lunup natuman ug ang gamhanan-
kaayong-kaliwatan ug mga dimagtotoo nangahanaw, ang Dios 
mihukum adtong nalaglag nga mga anghel kinsa maoy sad-an 
sa pagpanulud.  Ang mga detalye gipadayag diha sa duha ka 
Bag-ong Testamento nga mga yugto.
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Kay kon ang Dios wala mipalingkawas sa mga 
anghel sa dihang sila nakasala, apan mitambog 
kanila ngadto sa impiyerno [tartaroo] ug mitugyan 
kanila ngadto sa mga bung-aw sa kangitngit, 
gitagana para sa paghukum.  (2 Pedro 2:4) 

 Ang konteksto sa 2 Pedro kapitulo 2 maoy usa ka pasidaan 
sa mga magtotoo batok sa mini nga mga magtutudlo.  Sa 
pagmatuud sa pagkasiguro sa waykatapusang paghukum para 
sa mini nga mga magtutudlo, ang Balaang Espiritu nagakutlo 
og tulo ka milabay nga mga ehemplo diin ang Dios mihukum 
sa pihong mga grupo kinsa anaa sa hingpit nga pagkaut-ut (2 
Pedro 2:4-6).  Ang nalaglag nga mga anghel sa Genesis 6 mao 
ang unang ehemplo.  “Kon ang Dios wala mipalingkawas” usa ka 
unang klase sa maykondisyon nga kabihayag diha sa Griyego 
og nagkahulugan nga Siya wala miduhaduha sa paghukum sa 
nalaglag nga mga anghel maingon nga Siya dili moduhaduha 
sa paghukum sa mini nga mga magtutudlo.
 Sa panahon ni Noah, ang Dios migamit og kusog aron nga 
ang tawhanong kaliwatan mahimong maluwas.  Ang Dios naga-
himo sa matag pagsangkap para sa Iyang plano og naglakip sa 
pagpanalipod sa Iyang plano.16 Ang Dios mipanalipod sa linya 
sa tinuud nga pagkatawo pinaagi kang kinsa si Kristo moabut 

16. Kini nga plano sa grasya nagalakip sa tulo ka mga bahin.  Bahin uno mao ang 
kaluwasan; si Kristo mibayad para sa tanang mga sala aron nga si bisan kinsa ang nagatoo 
diha Kaniya makaangkon og waykatapusang kinabuhi (Juan 3:15).  Bahin dos mao ang 
magtotoo dinhi sa panahon; ang pagsangkap ug ang mga teknik sa Kristohanong paagi sa 
kinabuhi, gipadayag pinaagi sa mga saad ug mga doktrina sa Pulong.  Ang mga teknik sa 
Kristohanong kinabuhi maglakip sa: (1) rebound (pagsitar sa imong mga sala sa pribado 
ngadto sa Dios, 1 Juan 1:9); (2) pagtoo-pahulay (pagsagol sa mga saad ug mga doktrina 
sa Pulong sa Dios uban sa pagtoo, Mga Hebreohanon 4:1-2); (3) ang pagpuno sa Espiritu 
(ang divine nga kusog sa magtotoo gigamit pinaagi sa rebound, Mga Taga-Efeso 5:18); (4) 
pagpuyo diha sa Pulong (ang malahutayong pagsulud sa doktrina, 1 Timoteo 4:13); ug (5) 
pagpuyo uban ni Kristo (espirituhanong pagkahamtong—labawng-grasya ug kinalabwang-
grasya, Mga Taga-Colosas 3:1-2; Mga Hebreohanon 12:2-3; 1 Pedro 1:8).  Bahin tres mao 
ang magtotoo didto sa eternidad; wadiha gikan sa lawas, atbangay sa Ginoo (2 Mga Taga-
Corinto 5:8). 

 MADAUGONG PROKLAMASYON 23



dinhi sa kalibutan pinaagi sa paglumus sa Nephilim diha sa 
Lunup ug pagtambog “ngadto sa impiyerno” sa mga anghel nga 
nakasala.  Pulos ang tawhanong kaliwatan ug plano sa Dios 
napanalipdan sa daghang higayon pinaagi sa kapintas sa pag-
hukum sa Dios.
 Diha sa 2 Pedro 2:4 ang mga anghel wala itambog ngadto 
sa impiyerno apan, sa literal ngadto sa Tartarus.  Ang mga 
Griyego mihunahuna sa Tartarus isip usa ka ilalum-sa-yuta nga 
lugar ubus pa kay sa Hades diin ang divine nga silot gigahin.17 
Tartarus maoy usa ka lugar sa kasakit, sa pangsamtang nga 
kalayo, sa pag-antos.  Kabahin sa divine nga paghukum mao 
ang pagsunog ug kasakit; kabahin mao ang baga nga kangitngit.
 Ang mga anghel sa Tartarus karon “gitagana,” o sa literal 
“gibantayan” para sa paghukum.  Sa laing pagkasulti, sila wala 
pa diha sa ilang katapusang kahimtang.  Ang Dios misulud kanila 
diha sa usa ka pangsamtang nga prisohan diin sila magpabilin 
hangtod nga Siya andam para sa ilang katapusang paghukum.  
Adunay usa ka panahon nga moabut sa dihang ang Dios modala 
kanila pagawas sa Tartarus ug motambog kanila sa permanente 
ngadto sa linaw sa kalayo (Mateo 25:41; Pinadayag 20).  Sa 
pagkakaron, sila maoy gawas sa sirkulasyon, dili na makahimo 
sa pagpaniid og unsay panghitabo sa tibuuk uniberso.
 Ang Dios wala lamang misumpo sa mga kasundalohan ni 
Satanas nga midunut sa tawhanong kaliwatan, apan Siya usab 
mipoo sa ilang mga liwat.

Ug wala mipalingkawas sa karaang kalibutan, 
apan mipatunhay ni Noah, usa ka magwawali sa 
pagkamatarong, uban sa laing pito, sa dihang Siya 
midala sa usa ka lunup sa kalibutan sa banyaga.  
(2 Pedro 2:5) 

17. Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 
Literature, 2nd ed., F. Wilbur Gingrich and Frederick W. Danker, ed. (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1979), 805.
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Walay daotang henerasyon ang mabuhi sa waytagal nga walay 
divine nga paghukum.  Apan, ang grasya sa kanunay nagauna 
og paghukum.  Sulud sa 120-katuig nga grasyang panahon para 
sa una-sa-lunup nga sibilisasyon, si Noah sa malahutayon ug sa 
wayhunong miwali sa ebanghelyo.  Apan walay usa ang mitubag 
ngadto sa matinumanong proklamasyon sa Ebanghelyo.
 Ang anghelanong pagpanulud ug pagbilanggo gihisgotan 
pag-usab diha sa Libro ni Jude.

Ug ang mga anghel kinsa wala mipabilin sa ilang 
kaugalingong teritoryo [orihinal nga kahimtang], 
apan mibiya sa ilang hustong pinuy-anan, Siya 
mibutang sulud diha sa waykatapusang mga 
gapos ilalum sa kangitngit [hupo zophos] para sa 
paghukum sa bantugang adlaw.  (Jude 6)   

Kuyog sa paghukum sa nalaglag nga mga anghel, duha ka 
laing mga paghukum pinaagi sa Dios maoy gikutlo diha sa 
konteksto sa Jude: mga magtotoo, ingon sa gihulagway pinaagi 
sa Exodo nga henerasyon (Jude 5) ug mga dimagtotoo diha sa 
henerasyon ni Abraham (Jude 7).  Usa ka tipik sa populasyon 
maoy gipoo diha sa tanang tulo niining mga paghukum.  Apan 
bugtong ang reperensiya ngadto sa mga anghel diha sa Jude 6 
maoy tukma ngadto sa Genesis 6.
 “Wala mipabilin sa ilang kaugalingong teritoryo” nagakahu-
lugan nga ang nalaglag nga mga anghel wala mipuyo diha sa 
ilang kaugalingon sa divine nga gigahin nga hut-ong sa mga 
relasyon ug kalihukan.  Sila mibiya sa ilang kaugalingong 
matang aron mopaliwat uban sa mga tawo.  Ang ilang lihok 
nakalapas sa divine nga balaod.  Ang Dios sa kanunay naga-
pabilin sa mga binuhat sulud sa dugukan sa ilang kaugalingong 
matang: mga anghel uban sa mga anghel, mga tawo uban sa 
mga tawo, mga mananap uban sa mga mananap.  Para sa 
pagpanalipod sa tawhanong kaliwatan, ang Dios nagapabilin 
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niining pagbulag (Genesis 1:21, 24-25; Levitico 20:15-16).
 Tungud kay kining langitnong mga linalang wala “mipabilin” 
sa ilang hustong lugar, sila “gibutang” sa laing lugar—Tartarus, 
ang ilang pinatuyo nga prisohan.  Ang Tartarus gihulagway dinhi 
pinaagi sa usa ka dikasagarang Griyegong pulongan: hupo 
zophos, “ilalum sa kangitngit,” usa ka hingpit nga pagkawala 
sa kahayag.  Ngano man kini sa pihong gihisgotan?  Ang mga 
anghel dili mahimong patyon ingon sa Exodo nga henerasyon 
diha sa Jude 5 o ang mga lumulupyo sa Sodom ug Gomorrah 
diha sa Jude 7.  Tungud niini, ang paghukum sa Dios nagahimo 
kanila sa hingpit nga dimalihok ug gitakyapan sa kangitngit.  
Sila “gibutang sulud sa waykatapusang mga gapos ilalum sa 
[ang awtoridad sa] kangitngit,” naghulat sa ilang katapusang 
“paghukum sa bantugang adlaw.”
 Sa dihang ang tanang mga bersikulo bahin sa anghelanong 
pagpanulud itandi, kini tataw nga ang yawa nasayod nga kon 
siya maghiusa sa tawhanong kaliwatan uban sa anghelanong 
kaliwatan, walay mahimong kaluwasan.  Dugang pa, siya 
nakaamgo nga kon ang Dios dili makatuman sa Iyang saad 
ngadto sa kaliwatan ni Adan sa usa ka Manluluwas, ang Dios 
mamahimong usa ka bakakon.  Kini nga kabutang mamahimong 
usa ka kadaugan para ni Satanas.  Sa sangputanan, si Satanas 
kinsa labi pang maabtik kay sa bisan kinsa nga laing binuhat 
nga linalang, tawo o anghel (Genesis 3:1), mibuhat sa tanan 
pinaagi sa iyang gahum sa pagpugong sa tinuud nga katawhan 
gikan sa pagpadayon dinhi sa kalibutan.
 Human sa iyang mapangahason nga laraw napakgang 
pinaagi sa Lunup, si Satanas mipadayon sa paggunit sa 
matag kahigayonan sa pagguba sa plano sa Dios.  Diha sa 
buhat pag-anunsiyo nga ang Manluluwas moabut gikan sa 
linya ni Abraham, si Satanas miataki niining piho nga tumong.  
Sa dihang ang Dios mipadayag nga ang Manluluwas moabut 
pinaagi sa tribu ni Judah, ang demonyo mibalhin sa iyang 
pagtagad niana nga direksiyon.  Gikan niadtong panahona, 
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ang mga Hudiyo nahimong espesyal nga tumong sa mga ataki 
ni Satanas.18 Apan bisan pa sa iyang wayhunong nga mga 
paningkamot, si Satanas wala nakapakgang sa pag-abut ni 
Jesu-Kristo isip tinuud nga pagkatawo, ang waykatapusang 
Hari ug Anak ni David, sa pagsangkap sa kasulbaran ngadto 
sa sala nga problema. 

ANG DIVINE NGA SAAD NATUMAN

Kay si Kristo usab namatay [apothnesko] para 
sa mga sala sa makausa para sa tanan, ang 
makiangayon para sa dimakiangayon, aron nga 
Siya mahimong magdala kanato ngadto sa Dios, 
gibutang ngadto sa kamatayon diha sa unud, apan 
gihimong buhi diha sa espiritu.  (1 Pedro 3:18)

 Ang paglansang ni Kristo mao ang taliwala sa kalihukan 
sa kasaysayan para sa katawhan ug ang una nga ang-ang sa 
istratehiyanhong kadaugan sa anghelanong away.  Si Kristo, ang 
liso sa babaye, ang waykaparehas nga Persona sa uniberso, 
namatay didto sa krus isip ang makausa-ug-para-sa-tanan nga 
sakripisyo para sa mga sala sa kalibutan (Mga Hebreohanon 
7:27; 9:12).
 Ang Griyegong pulong apothnesko mao ang labing mapa-
himug-atong pulong para sa kamatayon—sa pagkamatay pi-
naagi sa hingpit nga pagkabulag.  Kini nagapaila sa espirituha-
nong kamatayon ni Kristo didto sa krus nga mao ang basihan 
sa kaluwasan sa tawo.  Siya misinati og pagkabulag gikan sa 
Dios nga Amahan (Mateo 27:46), atol niadtong panahon nga 
ang Amahan miimpyut sa mga sala sa tanang katawhan ngadto 
ni Kristo ug mihukum kanila.  Ang espirituhanong kamatayon ni 

18. Thieme, Anti-Semitism (2003).
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Kristo gipatin-aw diha sa duha ka mga yugto.

Siya [ang Amahan] mihimo Kaniya [Kristo] kinsa 
nasayod nga walay sala aron makasala sa atong 
kaayohan, nga kita mamahimong pagkamatarong 
sa Dios diha Kaniya.  (2 Mga Taga-Corinto 5:21)

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

 Ang kamatayon didto sa krus sama ka waykaparehas sa Per-
sona kinsa nagbitay didto.  Walay usa sa tanan sa tawhanong 
kasaysayan nga aduna sa bisan kanus-a o sa bisan kanus-a 
moantos sa labaw pa nga hilabihang pag-agulo kay ni Ginoong 
Jesu-Kristo sa dihang Siya nahimong puli sa tawo ug mipas-an 
sa mga sala sa kalibutan—“ang makiangayon [matarong] para 
sa dimakiangayon [dimatarong].” Diha sa Iyang pagkadios Siya 
absoluto nga pagkamatarong; diha sa Iyang pagkatawo Siya 
waysayup.  Busa, ang panagtagbo sa mga sala sa tawo uban 
sa pagkamatarong sa Dios-tawo dili lamang ang labing hilabi-
hang kasakit nga paghingutas nga sa bisan kanus-a giantos, 
apan ang kinatas-ang ehemplo sa wamahitakus nga pag-an-
tos.  Apan ang espirituhanong kamatayon ni Kristo mao ang 
paagi sa atong waykatapusang kaluwasan ug mibuak sa likud 
ni Satanas diha sa anghelanong away.
 Usa sa bantugan nga satanasnong mga pagkontra-ataki 
diha sa Kapanahonan sa Simbahan mao ang pagsulay sa 
pagdugang sa mga kondisyon ngadto sa krus.19 Ang pagluwas 

19. Ang Kapanahonan sa Simbahan mao ang karon nga dispensasyon nga misugod 
sa adlaw sa Pentekostes, singkwenta ka mga adlaw human sa paglansang ni Kristo, ug 
matapos uban sa pagkabanhaw o Pagsakgaw sa Simbahan (Mga Taga-Efeso 1:10; 2:1-5, 
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nga buhat ni Kristo didto sa krus maoy waykaparehas ug 
perpekto diha sa matag paagi.  Ang buhat ni Kristo sa hingpit 
mituman sa iyang katuyoan; kini epektibo ug kompleto.  Kana 
mao og nganong Siya misinggit, “Natapos na!” (Juan 19:30).  
Walay mahimong madugang ngadto sa unsa nga si Kristo 
mituman didto sa krus.  
 Apan ang katawhan sa kanunay nagsulay sa pagdugang sa 
ilang kaugalingong mga buhat ngadto sa Iyang matahum nga 
sakripisyo.  Sila gusto nga mabawtismohan, moapil sa usa ka 
simbahan, mobasol para sa o mobiya sa ilang mga sala para sa 
kaluwasan.  Apan ang Bibliya nagaingon, “Too diha ni Ginoong 
Jesus, ug ikaw maluwas” (Mga Buhat 16:31b).  Ang kaluwasan 
mao ang pagtoo plas wala.  Ang bisan unsang butang nga 
idugang sa pagtoo maoy mga buhat ug nagadili sa pagtoo (Mga 
Taga-Efeso 2:8-9).  Ang pagtoo lamang diha sa natapos nga 
buhat ni Kristo didto sa krus mao ang usa lamang nga higayon 
pagduul ngadto sa Dios nga Amahan.
 Ang literal nga paghubad sa sunud nga pulongan sa 1 
Pedro 3:18 mao ang “gibutang ngadto sa kamatayon diha sa 
hut-ong sa Iyang lawas.” Kini nagapahimug-at sa duha ka mga 
kamatayon ni Kristo didto sa krus.  Ang Iyang espirituhanong 
kamatayon nahitabo sa dihang Siya gihukman para sa mga 
sala, ug ang Iyang pisikal nga kamatayon nahitabo sa dihang 
Siya mipagawas sa Iyang espiritu.
 Ang katapusang pulongan, “gihimong buhi diha sa espiritu,” 
nagapasabut ngadto sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo gikan 
sa pisikal nga kamatayon.  Pulos ang Balaang Espiritu, isip 
ang ahente sa pagkabanhaw, ug ang Amahan adunay usa ka 
bahin diha sa pagpasaka sa pagkatawo ni Jesu-Kristo gikan 
sa lubnganan (Mga Buhat 2:24; Mga Taga-Roma 8:11).  Ang 
istratehiyanhong kadaugan sa anghelanong away giselyohan 
pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo.  Kining mahukmanong 

8-9; Mga Taga-Colosas 1:25-26).
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kadaugan usab midala Kaniya gikan sa alaot nga kaulawan 
ngadto sa kinatas-ang paghimaya.
 Sa dihang si Kristo mikompleto sa Iyang kalibutanong mis-
yon didto sa krus, Siya miingon, “Amahan, DIHA SA IMONG MGA 
KAMUT AKO MAGTUGYAN SA AKONG ESPIRITU” (Lukas 23:46).  
Ang Iyang tawhanong espiritu misaka paingon sa presensiya sa 
Amahan sa langit.  Ang paniguro ni Kristo ngadto sa himatyong 
kawatan, “Karong adlawa ikaw mouban Kanako sa Paraiso” 
(Lukas 23:43), nagapahayag nga ang Iyang kalag mikanaog 
ngadto sa Paraiso diin ang Karaang Testamento nga mga 
santos mipuyo hangtod sa panahon sa Iyang pagkabanhaw.  
Ang Iyang lawas miadto sa lubnganan (Lukas 23:53).  Human 
sa Iyang pagkabanhaw gikan sa lubnganan, si Jesu-Kristo 
mihimo sa usa ka biyahe ngadto sa Tartarus, usa sa labing 
dikasagarang mga biyahe diha sa tibuuk kasaysayan.  Diha 
niini Siya gitabangan pinaagi sa Balaang Espiritu.

ANG MGA KOMPARTAMENTO SA HADES

 Ang hingpit nga kahulugan sa waykaparehas nga pagbisita 
sa Ginoo dili sa hingpit masabtan og walay paglarawan sa sulad 
ingon nga kini anaa una pa ngadto sa pagkabanhaw.  Sa way-
swerte, ang mga maghuhubad sa English nga Bibliya mipalibog 
sa isyu pinaagi sa paghatag sa pipila ka lahi nga Hebreyo ug 
Griyego nga mga pulong sa yano ingon nga “impiyerno” sa di-
hang sila sa tinuud nagapasabut ngadto sa lahi nga mga lugar.
 Diha sa Hebreyo (sheol) usahay gihubad og “impiyerno” ug 
usahay “ang lubnganan.” Ang buyon nga Griyegong pulong 
(hades) sa kanunay gihubad og “impiyerno.” Apan ang Sheol 
o Hades mao ang kinatibuk-ang ngalan para sa pinuy-anan sa 
patay, pulos mga magtotoo ug mga dimagtotoo, sa wala pa ang 
pagkabanhaw ug pagsaka ni Kristo.
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 Ang Hades nagasulud sa upat ka mga kompartamento: 
Paraiso (paradeisos), gikuha gikan sa usa ka Taga-Persia 
nga pulong nagkahulugan og “Hardin sa Hari,” usab gitawag 
og dughan ni Abraham, nga mao ang Hudiyong ngalan (Lukas 
16:19-22); Mga Kasakit (basanos, Lukas 16:23-25); Tartarus 
(tartaros, 2 Pedro 2:4); ug ang Abyss (abussos, Lukas 8:31).
 Paraiso mao ang dapit diin ang mga kalag sa tanang mga 
magtotoo sa Karaang Testamento mipuyo human sa kamatayon.  
Sa dihang si Kristo miingon ngadto sa usa sa mga kriminal nga 
gilansang sunud Kaniya didto sa krus, “Karong adlawa ikaw 
mouban Kanako didto sa Paraiso” (Lukas 23:43), Siya nagpaila 
niini nga kompartamento isip Iyang pangsamtang nga puy-anan 

ANG MGA KOMPARTAMENTO SA HADES
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human sa pisikal nga kamatayon.  Sa dihang ang nabanhaw 
nga Kristo misaka sa langit, Siya midala uban Kaniya sa mga 
kalag sa tanang mga magtotoo kinsa nangamatay niadtong 
panahona.  Siya mibalhin kanila gikan sa Paraiso ngadto sa 
langit (Mga Taga-Efeso 4:8-10).20

 Walay tawhanong linalang sa bisan kanus-a ang miadto 
sa langit hangtod nga si Kristo misulud ngadto sa presensiya 
sa Amahan isip usa ka nabanhaw nga Tawo.  Kon si Jesus 
gidawat diha sa Iyang pagkatawo, kana nagakahulugan nga 
ang Amahan midawat sa Iyang sakripisyo para sa sala.  Bugtong 
ubus niini nga mga kondisyon ang mga magtotoo mahimong 
dawaton ngadto sa pinuy-anan sa Dios.  Diha sa pagsulud 
ni Kristo ngadto sa langit, ang Amahan miingon, “Lingkod sa 
Akong toong kamut” (Mga Salmo 110:1a; Mga Hebreohanon 
1:13).  Ang mapulihong sakripisyo maoy giaprobar; si Kristo 
miabli sa dalan para sa nagtoong katawhan sa pagsulud ngadto 
sa presensiya sa balaang Dios (Mga Hebreohanon 8:1; 10:12-
20).
 Ang mga magtotoo kinsa mamatay sa Kapanahonan sa 
Simbahan moadto sa laktod ngadto sa presensiya sa Ginoo (2 
Mga Taga-Corinto 5:8).  Sa katapusan, diha sa Iyang ikaduhang 
pag-abut, sila mobalik uban sa Hari sa mga hari sa paghimaya 
Kaniya diha sa Iyang gingharian.  Sila ug ang tanang mga 
magtotoo sa waykatapusang waylabot gikan sa divine nga 
paghukum (Mga Taga-Roma 8:1).
 Ang ikaduhang kompartamento, Mga Kasakit, maoy usa ka 
pangsamtang nga kalayo para sa mga kalag nga mga dimag-
totoo.  Taliwala sa Paraiso ug Mga Kasakit mao ang “usa ka 
dakong gulpo nga dimairog” (Lukas 16:26, KJV) aron nga walay 
makalabang ngadto sa pikas nga bahin.  Karon nga ang Parai-
so waysulud na, Hades ug mga Kasakit sa tinuud samag-kahu-

20. Sa pagsaka ni Kristo, ang Paraiso gibalhin ngadto sa iyang pagkakarong dapit didto sa 
langit (2 Mga Taga-Corinto 12:4).
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lugan.  Apan ang paghimo sa duha isip impiyerno nagamugna 
og kalibog tungud kay anaa pay usa ka katapusang impiyerno 
nga gihinganlan isip (tophet) diha sa Isaiah 30:33, ug (gehenna), 
“linaw sa kalayo.” Ang linaw sa kalayo dili maokupar gawas sa 
“hayup ug sa mini nga propeta,” ang mga diktador sa gipaba-
lik nga Romanhong Imperyo ug Palestine diha sa Kalisdanan 
(Pinadayag 20:10), hangtod sa ikaduhang pagkabanhaw.21 
Unya, ang tanang mga dimagtotoo ipasaka, hukman sumala 
sa ilang mga buhat didto sa dakong puting trono, ug ipadala 
ngadto sa ilang katapusang silot (Pinadayag 20:11-15).
 Ang ikatulong lugar, Tartarus, mao ang prisohan sa nalag-
lag nga mga anghel nga nalambigit diha sa satanasnong laraw-
pangdaot sa Genesis 6.  Sila mao ang bugtong mga anghel 
kinsa wala nakatan-aw sa mga kalihukan sa Anak sa Dios dinhi 
sa kalibutan ug, busa, maoy wala nasayod sa kapildihan ni 
Satanas.  Sila mihangup pa og mga paglaum nga ang ilang 
madanihong pangulo mogula nga madaugon diha sa iyang 
away sa paglikay ni Kristo sa pag-adto ibabaw sa krus ug sa 
pagdaog magpagawasnon kanila.  Apan kini wala mahimo.  
Human sa tulo ka mga adlaw ug tulo ka mga gabii sa lubnganan, 
si Jesu-Kristo miadto sa Tartarus diha sa Iyang pagkabanhaw 
nga lawas sa pag-isyu og usa ka madaugong proklamasyon 
ngadto sa “mga espiritu karon anaa sa prisohan.”
 Ang ikaupat nga kompartamento, ang Abyss, mao ang 
bilanggoan para sa pihong masukulong nalaglag nga mga 
anghel kinsa nabilanggo sukad sa pagpanulud sa Genesis 6.  
Kini usab maoy gitawag og “ang dimatugkad nga bung-aw” 
(Pinadayag 9:1-2).  Sa dihang ang atong Ginoo nag-atiman sa 
gigamhan-og-demonyo nga tawo sa Gerasenes latas gikan sa 
Galilee, usa ka diyalogo tali ni Kristo ug sa mga demonyo ang 
misunud.  Diha sa Lukas 8:31, sila mipakilooy Kaniya sa dili 
pagmando kanila paingon sa Abyss.  Ang Abyss mao usab ang 

21. Thieme, Armageddon (2002).
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dapit sa demonyong hari ug sa labing minos usa ka demonyong 
pang-ataki nga kasundalohan.22 Atol sa Kalisdanan, sila 
pagabuhian sa pagtabang ni Satanas ug mahimong kabahin sa 
administrasyon sa silot ngadto sa mga dimagtotoo (Pinadayag 
9).  Sunud sa Kalisdanan ug sa Ikaduhang Pag-abut ni Jesu-
Kristo, si Satanas ug ang iyang mga demonyo pagagapuson 
sulud sa usa ka libo ka katuigan didto sa Abyss (Pinadayag 
20:1-3).  Ang anghelanong away unya pagapugngan samtang 
si Kristo nagamando sa kalibutan diha sa perpektong kalikupan 
sa Milenyo.

ANG MADAUGONG PROKLAMASYON

Diha nga [pinaagi kang kinsa, nga mao, ang 
Balaang Espiritu] usab Siya miadto ug mihimo sa 
proklamasyon [kerusso] ngadto sa mga espiritu 
nga karon anaa sa prisohan, kinsa kaniadto maoy 
dimatumanon.  (1 Pedro 3:19-20a)

Si Jesu-Kristo miproklamar o misibya sa usa ka pihong dok-
trina ngadto sa tanang nalaglag nga mga anghel nga gibilanggo 
sa Tartarus.  Ang sulud sa Iyang proklamasyon maoy gisugyot 
diha sa 1 Pedro 3:18.  Kini usa ka testimonyo nga naglambigit 
ngadto sa Ebanghelyo, apan Siya wala mipadayag sa Ebang-
helyo sa ingon.  Siya mipahibalo niining nalaglag nga mga ang-
hel nga sila napakyas diha sa ilang mga pagsulay sa pagguba 
sa tinuud nga katawhan ug nga ang plano sa Dios miuswag sa 
matag satanasnong ataki.  Si Kristo mipadayag nga Siya miad-
to ibabaw sa krus ingon sa giplano.
 Ang kalit nga pagpakita ngadto niining mga espiritu ni 
Jesu-Kristo diha sa usa ka pagkabanhaw nga lawas mao ang 

22. Thieme, Satan and Demonism (1996), 10
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makitang ebidensiya sa Iyang istratehiyanhong kadaugan 
diha sa anghelanong away.  Ang silot sa sala nabayaran na.  
Sa ingon niini, si bisan kinsang tawo kinsa nagatoo diha sa 
Anak sa Dios para sa kaluwasan nagasulud ngadto sa usa ka 
relasyon uban sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios 
nga Balaang Espiritu para sa tibuuk eternidad.

Ang Grasya sa Dios diha sa Kaluwasan

 Ang 120 ka katuigan sa wala pa ang Lunup maoy usa sa 
labing talagsaong mga pagpakita sa grasya sa Dios diha sa 
mga makasaysayong talaan sa kasaysayan.  Ang madaugong 
proklamasyon maoy usa ka pagpadayag sa maong grasya 
ngadto sa mga espiritu sulud sa prisohan.

Sa dihang ang pasensiya [makrothumia] sa Dios 
mipadayon paghulat diha sa mga adlaw ni Noah, 
atol sa pagbuhat sa arka [kibotos], nga hain pipila, 
kana mao, walo ka mga tawo, maoy gidala nga 
wala maunsa pinaagi sa tubig.  (1 Pedro 3:20b)

 Atol niadtong 120 ka katuigan, ang gamhanan-kaayong-
kaliwatan nakadungog sa hawud nga ebanghelista sa tanang 
panahon—Noah, “usa ka magwawali sa pagkamatarong” (2 
Pedro 2:5).  Samtang si Noah miproklamar sa mensahe sa 
kaluwasan pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang, 
ang Dios mipaabot.  Ang makrothumia sa Dios, “pasensiya,” 
nagagumikan sa Iyang grasya.  Ang Dios mitugot sa igong 
panahon sa paglabay para sa kalamboan sa positibo o 
negatibo nga kabubut-on ngadto sa Ebanghelyo.  Sulud sa 
120 ka katuigan ang Dios mipugong sa paghukum diha sa una-
sa-lunup nga sibilisasyon samtang ang arka maoy gibuhat ug 
hangtod ang tanan adunay usa ka higayon sa pagtubag ngadto 
sa Ebanghelyo.
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 Ang tanang katawhan mga makasasala, sa masulub-ong 
mipadili takus gikan sa usa ka relasyon uban sa balaang Dios 
ug ingon sa waypaglaum nga nawagtang sama ni bisan kinsa 
diha sa una-sa-lunup nga sibilisasyon.  Ang desisyon ni Adan 
didto sa Hardin, ang kudeta ni Satanas, miputol sa katawhan 
sa hingpit gikan sa Dios ug mipahimo sa tawo sa pagsunud 
ni Satanas imbis nga sa Dios.  Apan ang Dios mihimo og usa 
ka butang para sa nahisalaag, makasasala, daotang katawhan 
nga walay tawo sa bisan kanus-a ang nahitakus o angayan.  
Ang Dios misangkap sa tanang butang para sa katawhan aron 
mahiusa pag-usab uban sa Iyang-kaugalingon.  Kana mao ang 
kinatas-ang pagpakita sa gugma sa Dios.
 Ang plano sa Dios sa pagtubus sa makasasalang katawhan 
gikan sa merkado sa ulipon sa sala misugod uban sa saad sa 
Genesis 3:15.23 Ang plano mipadayon uban sa paggun-ub sa 
gamhanan-kaayong-kaliwatan diha sa Lunup nga mipanalipod 
sa linya pinaagi kang kinsa ang “Karnero sa Dios” sa katapusan 
nakasulud sa kalibutan isip tinuud nga pagkatawo.  Ug sa 
dihang ang Manluluwas miabut, Siya mihural ngadto sa krus 
ug mibayad sa silot para sa matag sala nga sa bisan kanus-a 
nabuhat o nga sa bisan kanus-a pagabuhaton (Juan 1:29). 
 Ang katawhan mahimong wamagtagad sa Dios o mahimong 
magtamay sa ngalan ni Jesu-Kristo, apan Siya namatay para 
kanila.  Siya mipuli sa ilang lugar.  Samtang sila buhi pa, Siya 
nagatunol ngadto kanila sa maloloy-ong imbitasyon: 

“Duul ngari kanako, kamong tanan kinsa gikapoy 
ug nabug-atan, ug Ako mohatag kaninyo sa pahu-
lay.” (Mateo 11:28)

“Ug ang usa kinsa nagaduul Kanako Ako sa pag-
katinuud dili mopapahawa.” (Juan 6:37b)

23. Thieme, Slave Market of Sin (1994).
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Kini mao ang waysamang grasya sa Dios.
 Adunay usa ka bililhon kaayong bugon sa bulawan diha sa 
Isaiah mahitungud sa makapahinganghang grasya sa Dios: 
“Busa ang GINOO nagahandum sa pagkamaloloy-on kanimo” 
(Isaiah 30:18a).  Samtang kini nga yugto gipatunong ngadto sa 
nasod sa Israel, ang aplikasyon ngadto ni bisan kinsa.  Kon ang 
usa ka tawo wala si Jesu-Kristo, siya walay waykatapusang 
kinabuhi ug walay paglaum.  Siya ubus sa silot sa sala, ug 
nagahuput og walay relasyon uban sa Dios ug walay paagi sa 
pag-angkon og pag-uyon sa Dios.  Apan ang Ginoo nagpaabot 
sa paghatag kaniya og kahibulungang panalangin.  Ang Dios 
nagpaabot sa pagtunol sa Iyang grasya.  Unsaon man kini nga 
mahimong makuha?

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

   
 Ang kinatas-ang pagpakita sa gugma ug grasya sa Dios 
mao ang krus diin ang silot para sa sala maoy gibalhin ngadto 
ni Jesu-Kristo isip puli sa tawo (Mga Taga-Roma 5:8).  Ang 
tanang personal nga mga sala—milabay, karon, ug umaabot—
sa matag tawhanong linalang maoy giimpyut ngadto Kaniya sa 
makausa ug para sa tanan ug gihukman.  Ang pagkamatarong 
sa Dios nga Amahan napasig-uli o natagbaw, pinaagi sa 
sakripisyo ni Kristo sa dihang Siya midawat sa impyutasyon 
ug paghukum sa tanan adtong mga sala (1 Juan 2:2).  Ang 
hustisya sa Dios gawasnon sa pagpasaylo ni bisan kinsa nga 
nagatoo diha ni Kristo pinaagi sa pagtoo lamang.  Kini mao ang 
kaluwasang pagpahiayon ngadto sa hustisya sa Dios.  Diha sa 
takna sa kaluwasan ang magtotoo nagadawat sa giimpyut nga 
pagkamatarong sa Dios (1 Mga Taga-Corinto 1:30).

 MADAUGONG PROKLAMASYON 37



 Ang matag magtotoo diha sa Kapanahonan sa Simbahan 
gipatunhay sa kahangturan pinaagi sa relasyon ngadto ni Jesu-
Kristo.  Diha sa 1 Pedro 3:20b ang Griyegong pulong kibotos, 
“arka,” wala magkahulugan og usa ka naglayag nga barko, 
apan hinoon usa ka kaban nga gigamit sa pagtipig og mga 
bahandi.  Samtang ang arka ni Noah adunay perpektong mga 
dimensiyon para sa usa ka ikapalawig nga bapor, ang pahimug-
at niini nga bersikulo anaa sa grasya sa Dios nga nagpatunhay 
sa Iyang kaugalingong katawhan ingon sa usa nga magtipig og 
mga bililhon diha sa usa ka kaban sa bahandi.

Ang Grasya sa Dios diha sa Posisyonal
nga Kamatuuran

 Kadtong kinsa misulud sa arka maoy mga magtotoo.  Ang 
katubigan sa lunup mao ang kahimanan sa kagun-uban para sa 
mga dimagtotoo, apan ang arka mao ang paagi sa pisikal nga 
pagpalingkawas para sa mga magtotoo (1 Pedro 3:20).  Kini 
nga pagpalingkawas mitimaan-daan sa bawtismo sa Espiritu 
diha sa Kapanahonan Simbahan.

Ug nagkatukma niadto [ang arka isip usa ka 
modelo], bawtismo [sa Balaang Espiritu isip usa 
ka antitype] karon nagaluwas kanimo—dili ang 
pagkuha sa hugaw gikan sa unud, apan usa ka 
apelasyon [pasalig] ngadto sa Dios para sa usa ka 
maayong konsensiya—pinaagi sa pagkabanhaw 
ni Jesu-Kristo.  (1 Pedro 3:21)    

 Ang matag katangdian maoy usa ka pagkaamgid sa duha 
ka mga butang o mga konsepto—usa ka modelo ug usa ka 
antitype (imbis kay sa modelo).  Ang modelo diha sa Karaang 
Testamento nagahulagway sa antitype diha sa Bag-ong Testa-
mento.  Ang makasaysayanong arka mao ang modelo samtang 
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ang doktrina sa bawtismo sa Balaang Espiritu mao ang antitype 
nga gilarawan pinaagi sa arka.  Maingon nga ang arka mao ang 
dangpanan gikan sa paghukum sa katubigan sa lunup, nan ang 
bawtismo sa Espiritu ug paghiusa uban ni Kristo mao ang ga-
rantiya sa pagpalingkawas gikan sa umaabot nga paghukum.  
Ang magtotoo maoy siguro para sa tibuuk eternidad diha sa 
paghiusa uban ni Kristo.
 Diha sa Kapanahonan sa Simbahan ang bawtismo sa Es-
piritu nagabutang sa matag magtotoo diha sa paghiusa uban 
ni Kristo sa takna sa kaluwasan (Mga Buhat 1:5; cf. Mga Ta-
ga-Galacia 3:27).24 Diha niini nga paghiusa ang matag mag-
totoo giila sa mabalikon uban sa kamatayon, paglubong, ug 
pagkabanhaw ni Kristo nga misangkap sa kaluwasan.  “Atong 
karaang kaugalingon,” ang kinaiyang makasasala, “maoy gilan-
sang uban Kaniya” (Mga Taga-Roma 6:6).  Usab ang matag 
magtotoo sa karon giila isip dili na “mga ulipon ngadto sa sala”—
ang gahum sa kinaiyang makasasala nga kaniadto mimando 
sa kinabuhi sa magtotoo sa wala pa ang kaluwasan nabugto, 
ug siya karon anaa sa posisyon sa pagpuyo sa espirituhanong 
kinabuhi (Mga Taga-Roma 6:4b).  Ang bawtismo sa Espiritu 
mao ang bugtong bawtismo nga nagaluwas (Mga Buhat 11:15-
17; 1 Mga Taga-Corinto 12:13).
 Ang tubig nga bawtismo dili makaluwas.  Ang mga dimag-
totoo kinsa gilunod diha sa katubigan sa lunup maoy nanga-
lumos.  Ang walo ka mga magtotoo diha sa arka maoy luwas 
gikan sa paghukum sa Lunup (Mga Taga-Roma 8:1).  Ang baw-
tismo sa Espiritu, dili tubig nga bawtismo, nagapaila sa kalu-
wasan para sa magtotoo.  Ang tubig nga bawtismo nagahu-
lagway lamang sa bawtismo sa Balaang Espiritu ug paghiusa 
uban ni Kristo.
 Sa pagpakita nga siya wala nagapasabut ngadto sa tubig 
nga bawtismo diha niini nga bersikulo, si Pedro nagapuno sa 

24. Thieme, Tongues (2000), 30-36.
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usa ka negatibo ug usa ka positibo nga katin-awan.  Kini nga 
bawtismo dili usa ka pagligo, apan ang garantiya sa “usa ka 
maayong konsensiya.” Bisan pa ang kalag naluwas, ang kina-
iyang makasasala aktibo pa—usa ka kondisyon nga naga-
hatag sa usa ka maayong konsensiya atubangan sa Dios nga 
imposible.  Apan ang posisyonal nga kamatuuran nagasulbad 
niini nga dilema.  Tungud kay ang matag magtotoo anaa sa 
paghiusa uban ni Kristo ug nagaambit sa tanang butang nga 
Siya mao ug anaa, ang usa ka maayong konsensiya wala mag-
agad diha bisan kon siya nakasala o wala makasala human 
sa kaluwasan.25 Kini nagaagad diha sa iyang paghiusa uban 
ni Kristo.  Walay usa ang madawat ngadto sa Dios diha sa 
basihan sa iyang mga buhat, iyang moralidad, o iyang abilidad, 
apan siya madawat tungud sa kinsa ug unsa mao si Kristo (Mga 
Taga-Efeso 1:6).
 Pinaagi sa pagkabanhaw si Kristo mihimo sa madaugong 
proklamasyon; pinaagi sa pagkabanhaw si Kristo mihimo 
niini nga posible para sa magtotoo aron anaa sa paghiusa 
uban Kaniya ug, pinaagi niana, aron malingkawas diha sa 
anghelanong away.  Dugang pa, ang Iyang pagkabanhaw, 
pagsaka, sesyon, ug paghimaya didto sa toong kamut sa 
Amahan mao ang paagi sa pagpataas sa matag magtotoo diha 
sa harianong pamilya sa Dios ngadto sa usa ka posisyon sa 
kalabaw ngadto sa mga anghel (Mga Hebreohanon 1:13-14).26

25. Diha sa paghiusa uban ni Kristo ang magtotoo nagaambit sa Iyang waykatapusang 
kinabuhi (1 Juan 5:11-12), Iyang pagkamatarong (2 Mga Taga-Corinto 5:21), Iyang 
pagkaanak (Mga Taga-Galacia 3:26; 1 Juan 3:1-2), Iyang pagkamanununod (Mga Taga-
Roma 8:16-17), Iyang pagpili (Mga Taga-Efeso 1:4), Iyang dadangatan (Mga Taga-Efeso 
1:5), Iyang pagkapari (Mga Hebreohanon 10:10-14), Iyang paglain (1 Mga Taga-Corinto 
1:2, 30), ug Iyang pagkaharianon (2 Pedro 1:11).
26. Ang harianong pamilya sa Dios mao ang katilingbanong lawas sa Kapanahonan sa 
Simbahan nga mga magtotoo kinsa may kalabutan sa Hari sa mga hari, Jesu-Kristo, pinaagi 
sa pagkahimugso-pag-usab ug paghiusa uban Kaniya.
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ANG MGA MEKANIKA SA KADAUGAN 

Kinsa maoy didto sa toong kamut sa Dios, na-
kaabut didto sa langit, human ang mga anghel ug 
mga awtoridad ug mga gahum gipasakup [gipau-
bus] ngadto Kaniya.  (1 Pedro 3:22)      

 Human si Jesu-Kristo miadto sa Tartarus ug mihimo sa Iyang 
madaugong proklamasyon, Siya misugod sa laing panaw gikan 
sa kalibutan ngadto sa ikatulong langit diin Siya milingkod ngadto 
sa toong kamut sa Amahan (Mga Hebreohanon 1:3-4).  Niining 
puntoha ang tanang butang maoy gitudlo aron ipaubus sa Iyang 
awtoridad: ang “mga awtoridad,” nangalaglag nga mga anghel 
ubus sa mando ni Satanas; ug “mga gahum,” si Satanas mismo 
isip ang magmamando niini nga kalibutan ug ang pangulo sa 
tanang nangalaglag nga mga anghel (Mga Taga-Efeso 6:12).  
Kini nga pagpaubus ni Satanas ug sa iyang nangalaglag nga 
mga anghel mao ang kadaugan sa anghelanong away.
 Atol sa Kapanahonan sa Simbahan didto nagapadayon aron 
mahimong anghelanong pagsupak ngadto sa plano ug mga 
katuyoan sa Dios tungud kay Siya nagatugot sa anghelanong 
away sa pagdagan sa iyang agianan diha sa tawhanong 
kasaysayan.  Apan, sa dihang si Satanas mahuman sa iyang 
katapusan ug labing daotan, kini nga mga kaaway mapildi 
sa Ikaduhang Pag-abut ni Kristo sa dihang ang Operasyon 
Tumbanan ilansad gikan sa langit (Mga Hebreohanon 1:13).27 
Unya, ang “mga awtoridad ug mga gahum” sa makausa ug 
para sa tanan ibutang ilalum sa Iyang mga tiil.

“IKAW NAGBUTANG SA TANANG MGA BUTANG DIHA       
SA PAGKAUBUS ILALUM SA IYANG MGA TIIL.” 

Kay diha sa pagpaubus sa tanang mga butang 

27. Tan-awa sa Pakapin sa Basahon.
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ngadto Kaniya, Siya walay gipabilin nga dili ubus 
ngadto kaniya.  Apan karon kita wala pa makakita 
[horao] sa tanang mga butang nga gipaubus 
ngadto kaniya.  (Mga Hebreohanon 2:8)

 Sa pagkakaron unsa ang mahimo sa magtotoo sa 
kalibutan sa yawa diin ang rebelyon ug pagkamasupilon maoy 
mapatuyangon batok sa duha sa mga balaod sa divine nga 
katukuran ug batok sa doktrina sa Bibliya?28 Ang tubag makit-
an diha sa Mga Hebreohanon 2:9-16 nga ang pagtagad maoy 
gitumong gikan sa pakigbatok sa satanasnong han-ay ngadto 
sa pihong kadaugan sa espirituhanong gubat.

Apan kita makakita [blepo] Kaniya [pahimug-
at diha sa pagkatawo ni Kristo] kinsa gihimo sa 
makadiyut nga ubus pa kay sa mga anghel, sa ato 
pa, si Jesus, tungud sa pag-antos sa kamatayon 
[thanatos] gikoronahan uban sa himaya ug dungog, 
nga pinaagi sa grasya sa Dios Siya mamahimong 
makatilaw sa kamatayon para sa matag-usa.  (Mga 
Hebreohanon 2:9) 

 Diha sa Mga Hebreohanon 2:8 ang punglihok horao, “sa 
paghimo og usa ka matalan-awanong pagtutok,” mihulagway 
sa karong kahimtang sa anghelanong away: Si Satanas mao 
ang karon nga magmamando niining kalibutana ug ang tanang 
mga butang wala pa gipaubus ngadto ni Ginoong Jesu-Kristo.  
Diha sa kalainan ang blepo diha sa bersikulo 9 maoy gigamit 
sa tekniko para sa usa ka pagtutok nga nagamatikud sa usa 
ka butang sa kinalabwan nga kamahinungdanon: Ang doktrina 
nagalaraw sa mata sa hunahuna lapas niining lumalabay nga 

28. Ang mga balaod sa divine nga katukuran maoy mga prinsipyo nga gimando sa Dios 
para sa kalungtaran, kalig-on, panalipud, ug pagpadayon sa tawhanong kaliwatan, mga 
magtotoo ug mga dimagtotoo pareho, atol sa tawhanong kasaysayan. 
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natad sa panggubatan ngadto sa labing dako nga kadaugan ni 
Kristo ug sa unsa ang mga magtotoo nga anaa diha Kaniya.  Ang 
krus mibuak sa likod ni Satanas.  Ang krus usab misangkap sa 
basihan para sa pagsulud ngadto sa plano sa Dios ug pagpuyo 
ubus sa kinamaayohang panalangin gikan sa Dios, bisan pa 
diha sa kalibutan sa yawa.
 Tungud kay ang tawo gibuhat sa pagsulbad sa anghelanong 
away, ang tawo kinahanglang motuman sa iyang tahas.  Ang 
Dios, sa Iyang katistis ug grasya, mipili sa pagsulbad sa una-
sa-kasaysayang tigi pinaagi sa pagsaka sa usa ka ubus pa 
nga binuhat ngadto sa usa ka posisyon nga hataas pa kay sa 
mga anghel pinaagi sa usa ka Tawo kinsa dili ubus ngadto ni 
bisan kinsa.  Ang unang tawo, Adan, mihulog sa bola, apan ang 
Katapusang Adan, Jesu-Kristo, mihakop sa gihulog ug midagan 
para sa usa ka buhat sa pagtugpa.   
 Atol sa mubong panahon sa Iyang pagkatawo, si Jesus 
diha sa usa ka mamatay nga lawas maoy ubus ngadto sa 
mga anghel.  Diha nianang kahimtanga Siya kalipikado tungud 
sa Iyang waymansa nga karakter ug perpektong kinabuhi sa 
pag-adto sa krus ug pag-antos sa espirituhanong kamatayon 
(thanatos) isip usa ka puli para sa makasasalang tawo.  Kini 
mao ang hinungdan ngano si Kristo nahimong usa ka tawo ug 
dili usa ka anghel.  Gikan sa mamatay nga pagkatawo diha sa 
birhen nga pagkatawo ngadto sa gibanhaw nga pagkatawo diha 
sa pagsaka ug sesyon, ang pagkabalhig-dagway ni Ginoong 
Jesu-Kristo nagahulagway sa Iyang hingpit nga kadaugan diha 
sa anghelanong gubat ug ang labing-dako nga pagdaog sa 
nahimugso-pag-usab nga tawhanong mga linalang kinsa anaa 
sa paghiusa uban Kaniya.
 Himaya ug dungog nahisakup sa waykatapusan ngadto sa 
pagkadios ni Kristo, apan pinaagi sa pagkabanhaw, pagsaka, 
ug sesyon ang Iyang pagkatawo gihimaya ug gihimong labaw 
ngadto sa mga anghel.  Ang Dios-tawo, ang Anak ni David, ang 
Anak ni Abraham, ang Anak sa Dios usa ka adlaw motangtang 
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ni Satanas, ang tig-ilog, ug magmando sa kalibutan sa 
kahangturan isip ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo.  
Apan ang krus nagaabut sa wala pa ang korona.
 Dili ang gipakusgan nga gahum ni Satanas ni ang gihan-ay 
nga kombateng gahum sa dako kaayong kwerpo sa nangalaglag 
nga mga anghel maoy nakahimo sa pagpugong sa pagsaka ni 
Ginoong Jesu-Kristo.  Bisan pa ang tibuuk impiyerno misukwa-
hi Kaniya, Siya miabut nga wamaunsa didto sa ikatulong langit 
diin ang Dios nga Amahan midawat Kaniya isip ang Dios-tawo 
ug mipalingkod Kaniya diha sa tronong lawak sa langit.  Ang 
himaya sa Ginoo didto sa toong kamut sa Amahan miabli para 
sa matag magtotoo sa paagi sa labawng-grasya nga kinabuhi 
ug nagapatumong sa unahan ngadto sa mahimayaong katu-
manan sa dihang si Kristo, ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa 
mga ginoo, pagakoronahan sa Amahan isip ang magmamando 
sa kalibutan para sa Milenyo (Pinadayag 19:6, 16).
 Tungud kay si Kristo nakatilaw og espirituhanong kamata-
yon para sa matag-usa—ang doktrina sa dilimitadong pang-
himayad,29 Siya karon makadala sa daghang mga anak ngadto 
sa langit.

Kay [gar] kini angayan para Kaniya [Dios nga 
Amahan], para kang kinsa mao ang tanang mga 
butang, ug pinaagi kang kinsa mao ang tanang mga 
butang, diha sa pagdala og daghang mga anak 
ngadto sa himaya, sa pagperpekto sa tagmugna 
sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antos.  
(Mga Hebreohanon 2:10)      

29. Dilimitadong panghimayad mao ang paghukum ni Jesu-Kristo didto sa krus isip usa 
ka puli para sa matag sala nga gibuhat sa matag myembro sa tawhanong kaliwatan sa 
kasaysayan (2 Mga Taga-Corinto 5:19; 1 Timoteo 4:10; 1 Juan 2:2).  Ang krus mihimo sa 
kaluwasan nga maangkon sa tanan, apan wala nagpasalig og kaluwasan ngadto ni bisan 
kinsa.  Bugtong ang tawo kinsa nagapahayag sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang 
maoy sa waykatapusang naluwas.  Tan-awa sa Thieme, Heathenism (2001, ikaduhang 
impresyon), 12-14; Slave Market of Sin, 41-42.
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 “Kay,” ang adunay buut ipasabut nga gamit sa Griyegong 
partikula gar, nagahingalan sa hinungdan para sa pagpaubus 
ni Jesu-Kristo.  Samtang ang Amahan, isip ang tagmugna sa di-
vine nga plano, mao ang ug hinungdan sa tanang mga butang, 
Siya mitudlo sa Anak aron sa pagtuman sa parehong pagbu-
hat (Mga Taga-Colosas 1:16) ug kaluwasan (Mga Buhat 4:12).  
Busa, ang katuyoan sa Amahan mao ang sa pagdala ni Kristo 
ngadto sa katuyoan sa krus aron nga kining waykaparehas nga 
Prinsipeng Sumusunod mamahimong modawat sa usa ka ging-
harian.  Isip ang Prinsipeng-Lider sa Simbahan, si Kristo mao 
ang Paunang Bantay nga nagdala ngadto sa himaya “daghang 
mga anak,” mga magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan, mga 
myembro sa Lawas ni Kristo, usa ka gingharian sa harianong 
mga pari, usa ka harianong pamilya, kinsa diha sa umaabot 
mahimong Pangasaw-onon ni Kristo (Mga Taga-Efeso 1:22-23; 
1 Pedro 2:5, 9; Pinadayag 19:6-8).  Sa dihang ang Iyang La-
was, ang Simbahan, maoy makompleto, ang sunud nga lakang 
mao ang Operasyon Tumbanan nga ang Katapusang Adan, 
ang Pamanhonon sa Simbahan, ang Prinsipeng-Lider sa kalu-
wasan, nagabuntog ni Satanas ug nagapuli sa Iyang tinuud nga 
dapit isip ang Kinatas-ang Magmamando. 

Kay pareho Siya [Jesu-Kristo] kinsa nagalain 
ug kadtong kinsa maoy gilain [Kapanahonan sa 
Simbahan nga mga magtotoo] tanan gikan sa usa 
ka Amahan; tungud sa unsang katarungan Siya 
wala naulaw sa pagtawag kanila og kaigsoonan.  
(Mga Hebreohanon 2:11)

 Unsa ka makapakugang kini tingali ngadto sa masuklanong 
mga anghel sa pagkadungog nga si Kristo wala naulaw sa 
pag-ila sa nahimugso-pag-usab nga katawhan isip Iyang 
“kaigsoonan.”
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Nag-ingon, 
“AKO MOPROKLAMAR SA IMONG [ang sa Amahan] 

NGALAN NGADTO SA AKONG KAIGSOONAN, 
SA TALIWALA SA KONGREGASYON [Simbahan] 

AKO MOAWIT SA IMONG [kang Kristo] PAG-
DAYEG.” (Mga Hebreohanon 2:12) 

Kini nga pangkutlong timaan gikan sa Mga Salmo 22:22 
milantaw sa sesyon didto sa toong kamut sa Amahan, sa 
maong panahon si Kristo gisaaran sa usa ka Pangasaw-onon 
ingon ug ang umaabot nga pagmando sa kalibutan pinaagi sa 
Operasyon Tumbanan.  Ang gihandum-nga Pangasaw-onon 
mahimong usa ka katinuuran didto sa Pagsakgaw, apan ang 
Iyang gingharian kinahanglang maghulat hangtod sa Ikaduhang 
Pag-abut.30 Ang Iyang Pangasaw-onon maoy karon giporma 
atol sa Kapanahonan sa Simbahan.  Unya, sa katibuk-an sa 
tanang bahin sa Kalisdanan makasaysayanong panghitabo 
ang moandam sa dalan para sa Ikaduhang Pag-abut sa Hari 
sa mga hari.

Sa pagkakaron si Kristo misangkap og usa ka kapanulun-
danan para sa Iyang kaigsoonan nga nahibilin dinhi sa ging-
harian sa yawa.  Kini nga kabilin mao ang sulud sa Bibliya: 
ang sulud sa plano sa Amahan ug ang hunahuna ni Kristo (1 
Mga Taga-Corinto 2:16) diha sa permanenteng nahasulat nga 
porma.  Ang mga magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan 
magtubag diha sa pagdayeg ngadto ni Jesu-Kristo.  Labi pa 
ang Pangasaw-onon mag-awit og mga pagdayeg sa dihang 
siya nagatan-aw sa iyang Pamanhonon diha sa kahingpitan sa 
Iyang himaya.  Mahitungud sa mga anghel nga may kalabutan, 
ang Iyang madaugong proklamasyon nagasibya sa pag-uswag 

30. Ang Pagsakgaw mao ang pagkabanhaw sa tanang patay sa Kapanahonan sa 
Simbahan nga mga magtotoo ug ang pagtangtang sa tanang buhi nga mga magtotoo gikan 
sa kalibutan diha sa katapusan sa Kapanahonan sa Simbahan dihadiha sa wala pa ang 
Kalisdanan nagasugod (1 Mga Taga-Tesalonica 4:13-17).
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sa Operasyon Tumbanan ug ang pihong kalaglagan ni Satanas 
ug sa iyang mga alagad.

Ug pag-usab, 
“AKO MOBUTANG SA AKONG PAGSALIG [peitho] 

DIHA KANIYA.” 
Ug pag-usab, 
“TAN-AW UG PAMINAW, AKO UG ANG KAANAKAN 

KANG KINSA ANG DIOS MIHATAG KANAKO.” 
(Mga Hebreohanon 2:13) 

 Ang ikaduha ug ikatulo nga mga pangkutlong timaan gikuha 
gikan sa Isaiah 8:17-18 nagtanyag sa duha ka mga dagway sa 
anghelanong away samtang kini nagapasabut sa Kapanahonan 
sa Simbahan.  Ang unang pagkutlo nagapatin-aw sa tawhanong 
dagway: “AKO MOBUTANG SA AKONG PAGSALIG DIHA KANIYA.” 
Matag tawo kinsa nagatoo diha ni Jesu-Kristo nagasulud sa 
anghelanong away ug nahimong usa ka kabahin sa Pangasaw-
onon ug sa Operasyon Tumbanan.  Ang panagsa, future perfect 
periphrastic form sa peitho nagapahimug-at sa permanenteng 
umaabot nga mga resulta sa mamahimong Pangasaw-onon.  
Ang mga magtotoo diha sa paghiusa uban ni Kristo moambit 
diha sa pagbuntog sa nangalaglag nga mga anghel samtang 
ang Dios nga Amahan nagabalibag kanila, ingon sa sinugdan, 
diha sa mga tiil sa Ginoo.
 Ang ikaduhang pangkutlong timaan nagapatin-aw sa divine 
nga dagway: “AKO UG ANG KAANAKAN KANG KINSA ANG DIOS 
MIHATAG KANAKO.” Aron nga Siya dili mag-inusara, ang Dios 
mihatag sa harianong pamilya sa Kapanahonan sa Simbahan 
nga mga magtotoo ngadto ni Kristo isip Iyang kaugalingong pa-
nag-iya.  Maingon nga ang Dios mipanagana sa gikinahanglan 
sa unang Adan sa usa ka asawa (Genesis 2:18), mao nga ang 
Dios nga Amahan miandam og usa ka ‘asawa,’ ang Panga-
saw-onon o Simbahan, para sa Katapusang Adan, Jesu-Kristo.
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Sukad kaniadto ang kaanakan [nahimugso-pag-
usab nga mga myembro sa tawhanong kaliwatan] 
mag-ambit diha sa unud ug dugo, Siya sa Iyang-
kaugalingon sa ingon usab miapil sa mao gihapon, 
nga pinaagi [espirituhanon] sa kamatayon Siya 
magahimog waygahum kaniya kinsa adunay 
gahum sa [espirituhanon] kamatayon, kana mao, 
ang yawa.  (Mga Hebreohanon 2:14)     

 Si Jesu-Kristo tinuud nga pagkatawo, “unud ug dugo,” apan 
walay usa ka kinaiyang makasasala o ang impyutasyon sa sala 
ni Adan.  Pinaagi sa Iyang espirituhanong kamatayon didto sa 
krus, Siya nagasulbad sa anghelanong away ug nagapahimu-
tang sa natad para sa Operasyon Tumbanan.  Ang “gahum sa 
kamatayon” nga si Satanas nagahuput gikan sa Eden ngadto 
sa Ikaduhang Pag-abut ni Kristo nagapasabut sa iyang kagam-
hanan labaw niadtong kinsa sa espirituhanong patay.31 Ang 
tanang mga myembro sa tawhanong kaliwatan natawo sa 
lawasnon nga buhi, apan, sa maong panahon, sa espirituhanong 
patay; tungud niini, pinaagi sa pisikal nga pagkatawo ang matag 
tawo nagasulud sa gingharian ni Satanas.
 Sukad sa pagkalaglag ni Adan, si Satanas nagahuput sa 
tawo diha sa pagkaulipon pinaagi sa espirituhanong kamatayon 
ingon sa usa ka tigkidnap nga mamahimong magbaton og 
pagbantay sa iyang biktima hangtod ang kagawasan maoy 
makuha.  Si Jesu-Kristo misangkap nianang kagawasan pinaagi 
sa Iyang pagluwas nga buhat didto sa krus.  Ang espirituhanong 
kamatayon ni Kristo mipasig-uli sa hustisya sa Dios nga Amahan 
mahitungud sa mga sala sa katawhan (Mga Taga-Roma 3:25) 
aron nga si bisan kinsa ang nagatoo diha ni Kristo gipakig-uli sa 
buut ngadto sa Dios ug gipalingkawas gikan sa nagmandong 

31. Si Satanas adunay gahum sa pisikal nga kamatayon lamang sa dihang ang 
kinalabwang-kamandoan sa Dios nagatugot kaniya sa paggamit niana nga gahum.
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gahum ni Satanas aron mahimo nga sulugoon ni Kristo.

Ug mamahimong mapalingkawas niadtong [gikan 
sa gingharian ni Satanas] kinsa pinaagi sa kahad-
lok sa kamatayon maoy gipasakup ngadto sa pag-
kaulipon sa tibuuk nilang mga kinabuhi.  (Mga He-
breohanon 2:15)

 Ang gingharian ni Satanas inapilan sa nangahadlok nga 
katawhan kinsa walay seguridad.  Kahadlok sa kamatayon 
sa wayhunong nagaukoy kanila hangtod ang usa ka relasyon 
uban sa Dios maoy natukod, ug pinaagi sa doktrina sila moabut 
sa pagdayeg sa ilang bag-ong posisyon diha ni Kristo.  Sa 
katinuuran kini maoy espirituhanong kamatayon nga nagaposas 
sa dimagtotoo ug, wahisayri ngadto kaniya, mao ang tinuud 
nga basihan para sa iyang kahadlok.  Ang kahadlok dili lamang 
usa ka panghunahuna nga sala, apan usa ka talawang estado 
sa hunahuna nga naggumikan sa usa ka kakulang sa mga 
absoluto.  Isip usa ka tawo lamang may kalabutan sa mga 
absoluto sa kaluwasan ug doktrina sa Bibliya nga siya mohuput 
sa kasigurohan sa usa ka maayong hunahuna nga nagapahawa 
sa kahadlok (2 Timoteo 1:7). 
 Ang nagkahamtong nga pagpalingkawas sa magtotoo maoy 
anaa sa pito ka nag-uswag nga mga ang-ang: kaluwasan pinaagi 
sa pagkahimugso-pag-usab; kagawasan gikan sa gahum 
sa kinaiyang makasasala pinaagi sa espirituwalidad diha sa 
Kristohanong kinabuhi; pagpalingkawas gikan sa impluwensiya 
sa daotan pinaagi sa espirituhanong pagtubo; pagpalingkawas 
pinaagi sa pagkamatay nga grasya o pinaagi sa Pagsakgaw, 
bisan asa ang mahitabo og una; pagpalingkawas pinaagi sa usa 
ka pagkabanhaw nga lawas; pagpalingkawas diha sa Milenyo; 
ug pagpalingkawas diha sa waykatapusang estado.

Kay sa tinuud Siya wala maghatag og tabang 

 MADAUGONG PROKLAMASYON 49



ngadto sa mga anghel, apan Siya nagahatag 
og tabang ngadto sa kaliwat ni Abraham.  (Mga 
Hebreohanon 2:16)      

 Ang tawo imbis mga anghel mao ang isyu diha sa paghukum 
sa sangputanan sa anghelanong away.  Busa, didto sa krus 
si Jesus misangkap sa kaluwasan para sa tawo, dili para sa 
mga anghel.  Isip usa ka resulta, ang tawo kinsa ubus ngadto 
sa mga anghel mahimong labaw tungud sa maong kaluwasan.  
Dugang pa, ang Dios nagadawat sa himaya pinaagi sa pagkuha 
sa usa ka daotang binuhat ug nagpasaka kaniya ngadto sa usa 
ka gibayaw nga posisyon diha ni Kristo.
 Si Jesu-Kristo mibalhin sa pihong kapildihan ngadto sa pag-
daog ug gidaog balik ang kadaugan nga si Satanas midakup 
didto sa Hardin.  Sa maong panahon, pinaagi sa Iyang espi-
rituhanong kamatayon, Siya mihimo niini nga posible para sa 
matag tawo kinsa maoy kaliwat ni Adan sa pag-angkon sa usa 
ka relasyon uban sa Dios pinaagi sa usa ka masayong lihok sa 
pagtoo diha sa natapos nga buhat sa Kalbaryo.  Si Jesu-Kristo 
miganansiya og dako pa kay sa giwala sa tawo didto sa Hardin.

ANG MADAUGONG MAGTOTOO

 Karon unsa man ang tanan niining kahulugan ngadto sa 
magtotoo niini nga takna?  Ang si bisan kinsang magtotoo ba 
gayud mahimong naminghoy o nawad-ag-kadasig, napasilo o 
nalibog sa kinabuhi?  Siya ba maghambin og usa ka pagkasad-
an nga dinugtongdugtong tungud sa pipila ka sala?  Siya ba 
maghunahuna sa iyang kaugalingon isip napakyas labaw sa 
paglaum?  Bisan unsa nga problema, kini wala nagahimo og 
kalainan—ang Dios kinabubut-on ug naghulat sa pagbubu sa 
grasya nga panalangin ngadto sa matag magtotoo.
 Ang esensiya sa Dios mao ang yawi sa tanang panalangin 
dinhi sa panahon.  Grasya ug panalangin sa kanunay maglihok 
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gikan sa gugma, pagkamatarong, ug hustisya.  Apan ang panala-
ngin matuman lamang samtang ang magtotoo nagapahiuyon 
ngadto sa hustisya sa Dios pinaagi sa rebound.32 Sa dihang ang 
magtotoo nagarebound, ang Dios gawasnon sa pagpasaylo sa 
mga sala nga gisugid (o gihinganlan) ug pagpabalik kaniya sa 
fellowship (1 Juan 1:9).  Ang magtotoo dihadiha napahiuyon 
ngadto sa hustisya sa Dios.  Unya gihatagan og gahum pinaagi 
sa pagpuno sa Balaang Espiritu siya makatuhup sa doktrina sa 
Bibliya.  Sa dihang ang magtotoo anaa sa fellowship ug nag-
abante diha sa espirituhanong kinabuhi, walay kompromiso 
ngadto sa hustisya sa Dios ug ang Iyang gugma nagatuman 
sa espesyal-nga-panalangin nga mga parapo nga ang Iyang 
omniscience midesinyo sa eternidad nga milabay.  Sa laing 
bahin, sa dihang ang magtotoo maoy gawas sa fellowship ug 
nagapakyas sa pag-abante, ang hustisya sa Dios kinahanglang 
mopahiuyon ngadto kaniya diha sa divine nga disiplina (Mga 
Hebreohanon 12:6).
 Walay usa ang makapahiuyon ngadto sa hustisya sa 
Dios diha sa iyang kaugalingong merito o mga buhat; siya 
makapahiuyon lamang ngadto sa hustisya sa Dios diha sa 
merito sa Dios.  Sa duha ka dihadiha nga mga pagpahiayon, 
ang Iyang grasya misangkap sa kaluwasan ug rebound; diha 
sa inanay nga pagpahiayon sa espirituhanong pagtubo, Siya 
miandam sa “grasyang aparato sa panabut” (GAP).  Kini usa 
ka wala-ang-merito nga sistema sa espirituhanong pagsabut 
nga gihatagan og gahum pinaagi sa pagpuno sa Balaang 
Espiritu nga nagahimo sa matag magtotoo sa pagsabut, 
pagkat-on, ug paggamit sa tibuuk pagbulot-an sa doktrina sa 

32. Rebound mao ang grasyang pagsangkap para sa karnal nga magtotoo sa pagbawi 
sa pagpuno sa Balaang Espiritu pinaagi sa paghingalan sa personal nga mga sala ngadto 
sa Dios nga Amahan, ang paagi sa pagpabalik sa fellowship sa magtotoo uban sa Dios sa 
pagpadayon sa espirituhanong kinabuhi (1 Mga Taga-Corinto 11:28; 1 Juan 1:9).  Tan-awa 
sa Thieme, Rebound and Keep Moving! (1993, ikaduhang impresyon); Rebound Revisited 
(1995).
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Bibliya, waysapayan sa edukasyon o tawhanong IQ.33 Ang 
GAP nagalakip sa pastor-magtutudlo para sa komunikasyon 
sa doktrina, ang lokal nga simbahan isip ang klasehan para 
sa pagkat-on sa doktrina, ang Balaang Espiritu isip ang 
magtutudlo sa doktrina, ug ang tawhanong espiritu para sa 
pagbalhin sa doktrina paingon sa toong-lingin nga kabahin diin 
kini mahimong mapatuhup, makategoriya, ug magamit ngadto 
sa kasinatian.34 Ang usa ka magtotoo dili makaabante diha sa 
iyang espirituhanong kinabuhi nga walay doktrina sa Bibliya.
 Ang GAP nagalihok diha sa gawasnong kabubut-on, ug 
kini kinahanglang magamit adlaw-adlaw sa pagpadayon sa 
espirituhanong pagtubo.  Ang kapasidad sa magtotoo para sa 
kinabuhi, kalipay, ug gugma; iyang kasinatian sa kinabuhi; ug 
iyang abilidad sa pag-agwanta sa mga dasdas sa yawa mag-
agad diha sa doktrina sa Bibliya.  Kon walay usa ka pagmando 
nga pwesto sa doktrina diha sa kalag siya motahan ngadto 
sa rebersiyonismo ug mahimong usa ka disgrasya diha sa 
anghelanong away.35

 Ang mga anghel kinsa makahimo pa sa pagpaniid sa pang-
limbasog diha sa natad sa tawhanong kasaysayan tali sa reber-
siyonismo ug labawng-grasya, karnalidad ug espirituwalidad, 
sayup ug kamatuuran, pag-antos ug pagdaog, nagkat-on sa 
gugma, pagkamatarong, hustisya, ug grasya sa Dios pinaagi 
sa pagtan-aw sa magtotoo (1 Mga Taga-Corinto 4:9; Mga Taga-
Efeso 3:10).  Ang magtotoo nagakat-on sa grasya isip ang 
pagpadayag sa gugma sa Dios gikan sa doktrina sa Bibliya.  Sa 
dihang si Apostol Pablo miabut ngadto sa dapit sa dimaantos 

33. Thieme, Reversionism, 3-7, 10-13.
34. Ang “kasingkasing” o toong-lingin nga kabahin mao ang mentalidad sa kalag.  Maingon 
sa pisikal nga kasingkasing mao ang bumba nga nagapaliyok sa dugo sa katibuk-an sa 
tanang bahin sa lawas ug pinaagi niana nagasustento sa pisikal nga kinabuhi, sa maong 
paagiha ang toong lingin nga kabahin sa kalag nagapaliyok sa doktrina sa Bibliya og 
nagsustento sa espirituhanong kinabuhi sa magtotoo.  Ibid., 6-7.    
35. Rebersiyonismo mao ang nag-uswag nga pagsibog sa magtotoo ngadto sa paagi sa 
buhat sa dimagtotoo pinaagi sa wayhunong nga karnalidad ug pagsalikway o wamanumbaling 
sa doktrina sa Bibliya.  Ang rebersiyonismo wala magpasabut og pagkawala sa kaluwasan. 
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nga kasakit, pagkapakyas, ug pagsulay, siya miampo sa tulo ka 
mga higayon nga ang iyang “tunok diha sa unud” matangtang.  
Unsa man ang tubag?  Ang labing taas nga pakigpulong diha 
sa tanang Pulong sa Dios.  Ang Ginoo miingon ngadto kaniya, 
“Akong grasya maoy paigo para kanimo” (2 Mga Taga-Corinto 
12:9).
 Sa dihang si bisan kinsa, anghel o tawo, nakakita og usa 
ka magtotoo sa hingpit napahiuyon ngadto sa hustisya sa Dios 
ug napasinati sa grasya, nagpadayon sa unahan lahus sa 
kalisdanan nga walay kalisang o pagbungkag, apan nagtugot 
sa “kamalungtaron nga adunay iyang perpektong resulta” 
(Santiago 1:4), nan ang Dios nahimaya ug ang magtotoo 
napanalanginan.  Ang Dios makahimo sa pagpaulan sa Iyang 
grasya diha sa magtotoo sa usa ka kahibulungang paagi, ug, 
sa tinuud, ang iyang kinabuhi mahimong usa ka “madaugong 
proklamasyon” ngadto sa mga anghel ingon man ngadto sa 
katawhan.        
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Pakapin sa Basahon
________________________

DOKTRINA SA 
OPERASYON TUMBANAN

I. Kahubitan: Operasyon Tumbanan mao ang 
katapusan sa istratehiyanhong kadaugan sa 
anghelanong away pinaagi nga si Ginoong Jesu-
Kristo nagabalik sa kalibutan sa pagtukod sa Iyang 
gingharian ug sa pagtangtang ni Satanas ug sa 
tanang nangalaglag nga mga anghel.  Operasyon 
Tumbanan nagalangkub sa usa ka kudeta diin 
si Satanas nagawala sa pagmando sa kalibutan 
ngadto ni Ginoong Jesu-Kristo (Mga Salmo 110:1; 
Mga Hebreohanon 1:13; 10:13).

II. Israel, ubus sa ikalimang liyok sa disiplina (kana 
mao, ang kagun-uban sa usa ka nasod gumikan 
sa kinatas-ang pagsalikway sa bibliyanhong mga 
prinsipyo, Levitico 26:27-39), wala na nagapaila ni 
Kristo dinhi sa kalibutan atol sa Kapanahonan sa 
Simbahan.
A. Israel gipulihan sa Simbahan diha sa Kapana-

honan sa Simbahan (Mga Taga-Efeso 1:22-23; 
4:4-5; 5:23-24, 30-32; Mga Taga-Colosas 1:18, 
24; 2:19) ug pinaagi sa 144,000 nga mga Hudiyo 
diha sa Kalisdanan (Pinadayag 7:4).



B. Tungud sa sesyon ni Kristo, ang anghelanong 
away gipakusgan atol sa Kapanahonan sa 
Simbahan (Mga Taga-Efeso 6:11-13).

III. Ang Lawas ni Kristo, ang Simbahan, giandam dinhi 
sa kalibutan pinaagi sa bawtismo sa Balaang Espiritu 
nga ang matag magtotoo gisulud diha sa paghiusa 
uban ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 12:12-14; Mga 
Taga-Colosas 2:10-12).

IV. Sa dihang ang Lawas nakompleto, kini tangtangon 
gikan sa kalibutan sa yawa pinaagi sa Pagsakgaw (1 
Mga Taga-Corinto 15:51-57; 1 Mga Taga-Tesalonica 
4:16-18).

V. Human sa Pagsakgaw, ang Simbahan mahimong 
Pangasaw-onon ni Kristo (Pinadayag 19:7).

VI. Sa higayon nga anaa na sa langit, ang Pangasaw-
onon giandam para sa panihapon sa kasal nga 
mahitabo didto sa Ikaduhang Pag-abut (Pinadayag 
19:8-9).
A. Ang Pangasaw-onon nagasulud ngadto sa 

kinatas-ang paglain pinaagi sa pagdawat sa usa 
ka pagkabanhaw nga lawas sama kang Kristo (1 
Mga Taga-Corinto 15:51-57; Mga Taga-Filipos 
3:21; 1 Juan 3:1-2).

B. Ang Pangasaw-onon, diha sa pagdawat sa usa 
ka lawas sama sa kang Kristo nga lawas, wala 
na nagahuput og usa ka kinaiyang makasasala 
(Mga Taga-Filipos 3:21; 1 Mga Taga-Tesalonica 
5:23).

C. Ang Pangasaw-onon hinloan gikan sa tanang 
tawhanong kamaayo (1 Mga Taga-Corinto 3:12-
15).

VII. Ang Pangasaw-onon nagabalik uban ni Kristo didto 
sa Ikaduhang Pag-abut (1 Mga Taga-Tesalonica 
3:13; Pinadayag 19:11-16).
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VIII. Unya nagasunud ang Operasyon Tumbanan.
A. Una mao ang madaugong prosesyon nga ang 

tanang nangalaglag nga mga anghel kuhaan og 
hinagiban ni Jesu-Kristo ug sa publiko ipakita 
(Mga Taga-Colosas 2:15).

B. Satanas prisohon sulud sa usa ka libo ka katuigan 
(Pinadayag 20:1-3).

C. Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo 
magtambog sa nangalaglag nga mga anghel 
ngadto sa prisohan (Zechariah 13:2; 1 Mga Taga-
Corinto 15:24-25; Mga Taga-Colosas 2:15).

IX. Ang pagtangtang ni Satanas ug sa tanang 
nangalaglag nga mga anghel plas ang pagmando ni 
Kristo nagausab sa kalikupan sa kalibutan.
A. Rilihiyon maoy wagtangon (1 Mga Taga-Corinto 

10:20-21).
B. Mini nga doktrina maoy tangtangon (1 Timoteo 

4:1).
C. Espirituwalidad nagausab sa pag-apil sa mga 

naghingapin nga pagbati, tungud kay si Kristo sa 
personal anaa sa kalibutan (Joel 2:28-29).36 

D. Perpektong kalikupan maanaa dinhi sa kalibutan 
hangtod si Satanas pagabuhian sa paghulhog sa 
Gog nga Rebolusyon (Pinadayag 20:7-10).

36. Thieme, The Divine Outline of History, 74-77.
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Timan-anan sa Kasulatan
________________________

KARAANG TESTAMENTO

GENESIS
1:21.................................... 26
1:24-25 .............................. 26
1:26-27 ................................ 1
2:17...................................... 3
2:18.................................... 47
3........................................... 4
3:1...................................... 26
3:15............ 4,6,7,16,18,22,36
6.................. 9,12,15,23,25,33
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6:7...................................... 18
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6:9...................................... 19
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6:12.................................... 21
6:13.................................... 21

LEVITICO
20:15-16 ............................ 26
26:27-39 ............................ 54



2 SAMUEL
7:12...................................... 9
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JOB
1:6...................................... 10
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MGA SALMO
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11 ....................................... 31

14:12-15 .............................. 2
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2:28-29 .............................. 56
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MATEO
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22:30...................................11
22:42.................................. 13
25:41............................ 2,5,24
27:46.................................. 27
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5:1-19 .................................. 2
8:38...................................... 2
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16:19-31 ............................ 31
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16:26.................................. 32
23:33-46 ............................ 31
23:43............................. 30,31
23:46.................................. 30
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JUAN
1:12.................................... 10
1:29.................................... 36
3:15.................................... 23
3:16................................. 6,37
6:37.................................... 36

12:31.................................. 16
14:30.................................. 16
16:8-11 ............................... 13
16:11 .................................. 16
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MGA BUHAT
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2:24.................................... 29
2:29-32 ................................ 9
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BAG-ONG TESTAMENTO
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3:1-2 .................................. 23
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2:11 .................................... 17
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SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

      Doktrina sa Bibliya, ang unud sa pagpanudlo gikuha gikan sa usa ka 
literal nga interpretasyon sa mga Kasulatan, mao ang sukaranan para 
sa espirituhanong kamatuuran.  Ang pagtoon sa Bibliya nagsangkap og 
espirituhanong pangpabaskog para sa Kristohanon (Mateo 4:4).  
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(Mga Salmo 138:2).  Ang Dios nagmando sa Kristohanon aron sa kahiladman 
nahiusab (Mga Taga-Roma 12:2).  Kini nga pagkausab nagkinahanglan og 
usa ka adlaw-adlaw nga pagbag-o sa hunahuna pinaagi sa pagkat-on ug 
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