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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 maoy 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 maoy buhi ug gamhanan,  
mashait kay sa bisan unsang duhay-sulab nga espada, 

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

Ang tanang Kasulatan maoy gininhawa-sa-Dios, ug 
maganansiyahon 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)



A n g  Tr i n i d a d

ANG DOKTRINA SA TRINIDAD maoy talagsaon sa Kristiyanismo.  
Walay laing pagtoo, rilihiyon, sekta, o pilosopiya ang nagdason 
sa usa ka Dios og usab nagaproklamar nga adunay tulo 
kinsa maoy Dios.  Kining makita nga daw-sumpaki wala 
nagakahulugan nga adunay ‘tulo ka mga dios diha sa usa,’ 
apan kanang usa ka Dios nga anaa isip tulo ka lahi nga mga 
persona kinsa maoy katumbas, parehang-waykinutuban, ug 
parehang-waykatapusan, ang tanan naghuput og susamang 
kinahanglanong kinaiya (Juan 10:30).  Ang matag myembro sa 
kinaiya-sa-Dios—Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios 
nga Balaang Espiritu—busa maoy usa ka bulag nga persona, 
sa matag-usa naghuput og managsama, waykatapusang mga 
hiyas (Mateo 28:19).  Ang Dios maoy usa diha sa esensiya, 
apan tulo diha sa mga persona.
 Matag persona sa kinaiya-sa-Dios adunay usa ka pihong 
katuyoan nga may kalambigitan ngadto sa waykatapusang 
kabubut-on ug plano sa Dios.  Ang mga Kasulatan magtumbok 
sa lahing mga tahas ngadto sa matag Persona nga wala sa 



buligay nga giambitan sa laing mga myembro sa Trinidad.  Ang 
Amahan mao ang tagmugna ug tagplano, ang gigikanan sa 
tanang mga butang.  Ang Anak mao ang ahente pinaagi kaniya 
ang plano sa Amahan maoy gihimong balaod.  Ang Balaang 
Espiritu mao ang tigpadayag ug nagapagahum sa plano sa 
atong mga kinabuhi.
 Ang Trinitarian nga mga tinoohan maoy dili sa hunahuna 
lamang nga teyolohiya.  Adunay praktikal ug kinahanglanong 
mga hinungdan para sa matag magtotoo diha ni Jesu-Kristo 
sa hingpit nga pagsabut niini nga doktrina.  Ang imong panan-
aw sa Trinidad nagabuut sa imong pagsabut sa Christology, 
ang persona ug buhat ni Jesu-Kristo.  Ang imong panan-aw sa 
Balaang Espiritu nagatandog sa imong konsepto sa pagpuyo 
sa Kristohanong kinabuhi.  Ang imong pagsimba ug espiritu-
hanong kinabuhi maoy posible lamang uban sa bibliyanhong 
panglantaw sa kinaiya-sa-Dios.  Sa laktod, kon ikaw maghigug-
ma sa Dios ug magtubo sa espirituhanon, ikaw kinahanglang 
makasabut sa doktrina sa Trinidad.  
 Ikaw tingali mahibulong unsaon sa usa ka Dios mahimong 
anaa diha sa tulo ka mga persona; apan gikan sa Kasulatan 
ikaw makahibalo nga Siya nan anaa!  Ang tanan nga ang Dios 
mipaila mahitungud sa Iyang-kaugalingon mahimong masabtan 
(Mga Taga-Roma 1:19-20), bisan pa ang kamatuuran nga Siya 
maoy pangusahan diha sa usa ka pagsabut ug daghanan diha 
sa lain.  Bisan og ang imong maykinutubang hunahuna dili 
makasabut sa waykinutuban, pinaagi sa ministeryo sa Balaang 
Espiritu kinsa nagapadayag sa mga Kasulatan, ikaw makasa-
but ug makadawat sa espirituhanong kamatuuran pinaagi sa 
pagtoo (1 Mga Taga-Corinto 2:10-12).  
 Ang tawo nagahuput og tulo ka sistema sa tawhanong 
panabut: rasyonalismo, empirisismo, ug pagtoo.  Walay 
nahibaloan nga wala nakat-onan pinaagi sa usa o sa usa ka 
kombinasyon niining tulo ka mga sistema.  Ang rasyonalismo 
nagasalig diha sa tawhanong abilidad sa pangatarungan aron 
sa pagtukod og sumbanan para sa katinuuran nga lahi kay 
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sa awtoridad sa divine nga pagpadayag.  Ang empirisismo 
nagatukod sa katinuuran pinasikad diha sa obserbasyon ug 
kasinatian sa mga pamalatian nga magawasnon sa kasulatan 
nga pagpadayag.  Ang empirisismo maoy pinasikad diha sa 
abilidad sa pagtan-aw, pagdungog, pagsimhot, pagtilaw, o 
paghikap.  Ang ikatulong sistema, pagtoo, mao ang bugtong 
wala-ang-merito nga sistema sa panabut.  Ang pagtoo 
nagatukod sa usa ka sumbanan para sa katinuuran nga 
pinasikad diha sa awtoridad ug kamatinuuron sa Dios ug sa 
Iyang pagpadayag imbis nga sa bisan unsang tawhanong 
abilidad.  Bugtong pinaagi sa pagtoo ang tawo makasabut sa 
waykinutubang espirituhanong mga kamatuuran, nga maoy 
lapas sa tawhanong maykinutuban nga pangatarungang mga 
gahum o sa mga balatiang mga sistema (2 Mga Taga-Corinto 
5:7; Mga Hebreohanon 11:1).

ANG BIBLIYANHONG KAPANGHIMATUURAN

 Ang pulong nga “Trinidad” maoy dili makit-an diha sa 
Kasulatan, apan ang konsepto maoy bibliyanhon.  Panagsa 
ra sa usa ka bugtong nga yugto sa Kasulatan nga magbatbat 
punto-sa-punto og usa ka makuti nga doktrina.  Hinoon, ang mga 
teyologo naghan-ay og mga prinsipyo sa bisan unsang labing 
hinungdanon nga doktrina pinaagi sa pagtandi ug pagtakdo 
sa tanang may kalabutan nga bibliyanhong mga yugto.  Ang 
magtotoo kinahanglang makadawat sa usa ka sa doktrina 
nga kamatuuran nga gikuha gikan sa daghang mga yugto sa 
Kasulatan sama nga siya magdawat sa usa ka bibliyanhong 
prinsipyo sa laktod nga gisaysay diha sa usa ka bugtong nga 
konteksto.  Sulud sa katuigan, ang doktrina sa Trinidad maoy 
sa ingon usab gihan-ay pinaagi sa paghiusa sa tanang mga 
yugto nga may kalabutan ngadto sa Dios nga Amahan, Dios 
nga Anak, ug Dios nga Balaang Espiritu.
 Sumala sa kasaysayan, ang pormal nga doktrina sa Trini-
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dad gikuha gikan sa usa ka pagsunudsunud sa nag-unang sim-
bahan nga mga panagbangi ug mga konsilyo nga nangita sa 
pagpatin-aw sa bibliyanhong testimonyo mahitungud sa:

1. Ang pagkausa ug paghiusa sa Dios diha sa tulo ka mga 
persona,

2. Ang pagkadios ni Kristo,
3. Ang personalidad ug pagkadios sa Balaang Espiritu.

Ang mga konsilyo maoy gihimo sa pagtubag ngadto sa mga 
pagtolon-ang supak sama sa monarchianism ug Arianism.1 
Ang Konsilyo sa Nicaea (A.D. 325) mipamatuud nga ang Dios 
nga Anak mihuput og mao ra nga kinaiya sa Dios nga Amahan.  
Ang Konsilyo sa Constantinople (A.D. 381) mipamatuud sa 
pagkadios sa Balaang Espiritu.  Sa sunud nga mga siglo, ang 
‘Trinidad’ nahimong usa ka teknikal nga pulong para sa tulo ka 
mga persona sa kinaiya-sa-Dios.
 Ang konsepto sa Trinidad maoy sa malig-ong gitukod diha 
sa duha ka Karaan ug Bag-o nga mga Testamento.2 
 Ang Hebreyong pulong para sa Dios, (Elohim), maoy 
daghanan ug nagapahayag sa pagkaanaa kapin sa usa ka 
persona diha sa kinaiya-sa-Dios.  Sa dihang ang Genesis 1:1 
nagapadayag og “Elohim mibuhat sa kalangitan ug sa kalibu-
tan,” ang daghanan nagapahayag nga ang tanang tulo ka mga 
persona adunay usa ka bahin diha sa pagbuhat: Ang Amahan 
mihunahuna sa plano; ang Anak mituman sa pagbuhat (Juan 
1:1-3; Mga Taga-Colosas 1:16; Mga Hebreohanon 1:2); ug ang 

1. Ang modalistic monarchianists mitoo nga adunay usa ka Dios kinsa mipahayag sa 
Iyang-kaugalingon diha sa tulo ka mga paagi, dili sa tulo ka lahing mga persona.  Ang 
dynamic o adoptionistic monarchianists mitoo nga si Jesu-Kristo dili mao ang Dios nga 
Nagpakatawo, apan usa ka gipakadios nga tawo, usa ka pinasidunggang dios.
 Ang arianism mitoo nga si Jesu-Kristo adunay usa ka lahing kinaiya gikan sa Amahan.  
Ang Anak maoy gibuhat, dili sa waykatapusang diha-na-daan.
2. Para sa Trinitarian nga doktrina diha sa Karaan ug Bag-o nga mga Testamento, tan-
awa sa “Ang Trinidad Gipakita,” mga panid 35-39.
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Balaang Espiritu mipahiuli sa pagbuhat (Genesis 1:2) human 
sa pagkalaglag ni Satanas gikan sa langit.3 
 Dugang pang Karaang Testamento nga mga yugto sa tin-aw 
nagpadayag sa kadaghan sa kinaiya-sa-Dios.

“Duul [Israel] ngari Kanako, paminaw niini: 
Gikan sa una Ako wala misulti diha sa sekreto, 
Gikan sa panahon nga kini nahitabo, Ako maoy 

didto. 
Ug karon ang Ginoong DIOS [JHWH, “ang 

Amahan”] mipadala Kanako, ug Iyang Espiritu.” 
(Isaiah 48:16)4 

Sa kadaghanan, ang Karaang Testamento nagagamit sa pulong 
(JHWH) sa pagpunting ngadto sa usa lamang ka myembro 
sa Trinidad.  JHWH mao ang pagdoble sa punglihok “sa pag-
anaa,” nagkahulugan og “absolutong pagkaanaa.” Gitawag 
og Tetragrammaton, o “upat ka mga letra,” JHWH mao ang 
angayang ngalan para sa Dios o Ginoo.  JHWH maoy giila nga 
sagrado ug wala gayud gilitok sa dibotong mga Hudiyo.  Kita 
naghubad sa JHWH isip Jehovah o Yahweh.
 Ang konteksto sa usa ka yugto sa Kasulatan nagapahayag 
og kinsang myembro sa Trinidad ang Tetragrammaton 
nagahulagway.  Diha sa Isaiah 64:8, ang Yahweh nagapasabut 
ngadto sa Dios nga Amahan ug diha sa Isaiah 11:2, ngadto 
sa Dios nga Balaang Espiritu.  Kadaghanan sa paggamit sa 
Yahweh, hinoon, magpasabut ngadto sa Dios nga Anak tungud 

3. R. B. Thieme, Jr., Creation, Chaos and Restoration (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible 
Ministries, 1995), 12-13.  Sa umaabot, ang sangang-mga-reperensiya sa akong mga libro 
magkutlo lamang sa tagsulat, titulo, ug petsa sa publikasyon (diha sa unang reperensiya), 
ug panid (mga panid).
4. 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 Bibliya nga klase nga mga pakigpulong (anaa diha 
sa [English] MP3 CD gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas).
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kay Siya mao ang makitang persona sa Trinidad (Juan 6:46; 
cf. Juan 14:9-10; Isaiah 6; cf. Juan 12:39-41).  Daghang mga 
yugto diha sa Karaang Testamento ang nagdokumento sa 
wala-pa-nagpakatawo nga mga pagpakita—mga makita nga 
pagpadayag sa Dios—ni Yahweh o ni Ginoong Jesu-Kristo 
ngadto sa tawo (Genesis 16:7-13; 18:1-33; 32:24-32; Exodo 
3:2; cf. Mga Buhat 7:30-35; Exodo 13:21; 14:19; 23:20-23; 
24:9-11; 32:34; 33:2; Numeros 20:16; Mga Maghuhukum 2:1-4; 
6:11-24; Isaiah 63:9; Hosea 12:4).
 Usahay, ang Yahweh nagapasabut sa tanang tulo ka mga 
persona sama diha sa kinatibuk-ang panalangin:

“Ang GINOO [Yahweh] magpanalangin kaninyo, ug 
magbantay kaninyo; 

Ang GINOO maghimo sa Iyang dagway sa pagdan-
ag diha kaninyo, 

Ug maloloy-on nganha kaninyo; 
Ang GINOO magsaka sa Iyang panagway diha 

kaninyo, 
Ug maghatag kaninyo sa kalinaw.” (Numeros 6:24-

26)

 Laing Karaang Testamento nga mga reperensiya ngadto 
sa Trinidad naglakip sa pulingan nga “Kita” diin ang Dios 
nagapasabut ngadto sa Iyang-kaugalingon diha sa daghanan 
(Genesis 3:22; 11:7; Isaiah 6:8).

Unya ang Dios [Elohim] miingon, “Kita maghimo 
og tawo diha sa Atong imahen. . . .” Ug ang Dios 
mibuhat sa tawo diha sa Iyang kaugalingong 
imahen, diha sa imahen sa Dios Siya mibuhat 
kaniya.  (Genesis 1:26a, 27a, mga italiko gidugang) 

Ang maong sa bibliyanhong girekord nga ‘mga katiguman’ 
taliwala sa mga myembro sa Trinidad nagsilbi sa pagsuta sa 
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pagkaanaa sa tulo-ka-pilo nga personalidad sa Dios.
 Samtang kining langitnong mga katiguman taliwala sa mga 
myembro sa kinaiya-sa-Dios nagsugyot og usa ka paghimog-
desisyon nga paagi, sila wala nagpasabut nga ang Dios 
wamakahukum.  Ang Dios nakahibalo sa tanang mahibaloan 
ug ang Iyang mga sugo naggikan sa Iyang waykinutuban ug 
waykatapusang kahibalo.  Siya nan nagpahayag kanato, 
naghulagway sa Iyang daw dimahulagway nga persona ug 
plano mahitungud sa atong tawhanong kasinatian ug diha sa 
usa ka porma sa pagpadayag nga kita makasabut.  Ang Iyang 
pinulongan nagapahiangay sa atong limitadong abilidad sa 
pagsabut sa waykinutuban.  Sa ingon niini, kita mahimong 
makasabut sa Dios, unsa ang Iyang gipadayag mahitungud sa 
Iyang-kaugalingon, ug unsa ang Iyang gisaysay diha sa Iyang 
divine nga dekrito.5 

ANG ESENSIYA SA TRINIDAD

 Samtang ang atong pagkakaron nga pagtoon nagapa-
himug-at sa Dios isip usa ka tulo-sa-usa nga pagkaanaa, ang 
pagsabut sa Iyang persona maoy kinahanglanon.  Dihadiha kita 
mag-atubang og usa ka problema; kita magkinahanglan og usa 
ka tinuyo nga bokabularyo.  Matag termino kinahanglang mag-
dala sa hustong kahulugan sa matag divine nga hiyas.  Human 
nga mahanas, kini nga bokabularyo magdaginot sa liboan ka 
mga pulong sa katin-awan ug magbutang sa pundasyon para 
sa dugang mga kategoriya sa doktrina sa Bibliya.
 Sa dili pa kita makasabut sa konsepto sa Trinidad, kita 

5. Ang dekrito mao ang katibuk-an nga sumada sa plano sa Dios nga Amahan para sa 
tawhanong kaliwatan, uban ang pahimug-at diha sa magtotoo.  Ang dekrito maoy gidisenyo 
“sa wala pa ang pundasyon sa kalibutan,” maoy gisentro diha sa persona ni Jesu-Kristo 
ingon nga Manluluwas (Mga Taga-Efeso 1:4-6; 1 Pedro 1:20), ug maoy pinasikad diha sa 
prinsipyo sa grasya (Mga Taga-Efeso 2:8-9).  Tan-awa sa mga panid 29-35.  Tan-awa usab 
sa Thieme, The Integrity of God (2005). 
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kinahanglan unang makasabut sa pagkausa o paghiusa sa 
kinaiya-sa-Dios.  Ang paghiusa sa Trinidad gihubit ingon nga 
tulo ka mga persona nga adunay usa ka divine nga esensiya 
(Isaiah 48:16; Mateo 28:19; Juan 10:30; 2 Mga Taga-Corinto 
13:14; Mga Taga-Galacia 3:20b; Santiago 2:19a).  Esensiya 
mao ang kinahanglanong pagkaanaa o kinaiya sa usa ka tawo, 
unsa kana nga tawo.  Ang matag myembro sa kinaiya-sa-Dios 
usa ka hiniusang sumasalmot sa mao ra nga esensiya, mao ra 
nga kaharianon, ug mao ra nga waykatapusang himaya.
 Mga hiyas mao kadtong lunsay nga mga kalidad nga 
naghimo sa esensiya sa usa ka tawo.  Ang matag persona sa 
kinaiya-sa-Dios adunay pareho ug mailhan nga mga hiyas.  
Kining divine nga mga hiyas dili gayud mausab.  Walay usa 
ang mahimong makabulag kanila gikan sa divine nga esensiya 
ingon nga usa ka tibuuk.  Ang tanang divine nga mga hiyas maoy 
katumbas og bili.  Walay usa ka hiyas ang nagasapaw sa lain; 
ang tanang buhat anaa sa kompletong pagkatukma nga walay 
bisan unsang kompromiso ngadto sa Iyang esensiya.  Bugtong 
pinaagi sa kahibalo sa Iyang mga hiyas nga ang esensiya sa 
Dios mahimong mahibaloan.

   

ANG ESENSIYA SA DIOS
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Kinalabwang-kamandoan

 Ang Dios maoy labawng-kamandoan; kana mao, ang Dios 
adunay absolutong awtoridad, kabubut-on, ug katungud (Mga 
Salmo 47:2; 93:1; Isaiah 46:7).  Ang labawng-kamandoang 
Dios mao ang Kinalabwang Magmamando sa uniberso, Hari 
sa langit ug kalibutan (Deuteronomio 4:39; 1 Cronicas 29:11; 
2 Cronicas 20:6).  Ang Iyang kinalabwang-kamandoan maoy 
gipadayag diha sa Iyang divine nga dekrito.
 Mahatungud sa Unang Persona sa Trinidad, ang Dios nga 
Amahan, ang salmista nagasulat: “Ikaw lamang, kansang 
ngalan mao ang GINOO, Mao ang Labing Hataas ibabaw sa 
tibuuk kalibutan” (Mga Salmo 83:18b).  Sa katapusan, ang 
kabubut-on sa Amahan “matuman, Dinhi sa kalibutan ingon 
nga kini didto sa langit” (Mateo 6:10).  Bahin sa Anak, ang 
Amahan miingon: “Apan bahin Kanako, Ako mipalingkod sa 
Akong Hari Sa Zion, Akong balaang bukid” (Mga Salmo 2:6).  
Si Jesu-Kristo isip ang Dios-tawo usab mipadayag sa Iyang 
kaugalingong kinalabwang-kamandoan: “Tanang awtoridad 
gihatag ngari Kanako didto sa langit ug ibabaw sa kalibutan” 
(Mateo 28:18b; cf. Mga Taga-Filipos 2:11; Pinadayag 19:6).6 
Bisan pa og si Satanas mao karon ang magmamando niining 
kalibutana (Juan 12:31; cf. 16:11), ang kabubut-on sa Ginoo 
sa waykinutuban nga masdako.7 Unsa ka pagsiguro pag-usab 
sa pagkahibalo nga si Jesu-Kristo nagakontrol sa kasaysayan 
ug sa dadangatan sa mga magtotoo (Mga Salmo 33)!  Isip 
Labawng-kamandoan, ang Balaang Espiritu nagaapod sa 
espirituhanong mga gasa “sa matag usa [mga magtotoo] sa 

6. Ang Dios-tawo nagapasabut ngadto ni Jesu-Kristo atol sa Iyang unang pag-abut diha 
kang kinsang dimokunhod nga pagkadios ug tinuud nga pagkatawo maoy dimabulag nga 
gihiusa diha sa usa ka persona sa kahangturan (Mga Taga-Filipos 2:5-11; Mga Hebreohanon 
10:5, 10).  Tan-awa sa mga panid 43-45. 
7. Sukad sa pagkalaglag ni Adan didto sa Hardin, si Satanas nagamando sa kalibutan 
hangtod si Jesu-Kristo mobalik sa Ikaduhang Pag-abut.  Tan-awa sa Thieme, Satan and 
Demonism (1996), 7-9.
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tinagsa maingon nga Siya ang nagabuut” (1 Mga Taga-Corinto 
12:11).8

Pagkamatarong 

 Ang Dios maoy absolutong pagkamatarong—perpektong 
pagkamaayo, waysala diha sa karakter ug persona (Mga Salmo 
25:8; 34:8; 86:5; 119:68; Lukas 18:19).  Ang pagkamatarong 
sa Dios mao ang perpektong sukaranan sa Iyang esensiya.  
Ang tanan Niyang mga panghunahuna ug mga lihok nagsubay 
ngadto sa Iyang waysayup nga pagkamatarong.
 Ang Amahan nagapahayag sa Iyang kaugalingong pagka-
matarong: “Akong pagkamatarong maanaa sa kahangturan” 
(Isaiah 51:8b); ug ang Anak nagamatuud sa pagkahingpit sa 
Amahan (Lukas 18:19; Juan 17:25).  Ang Anak Mismo maoy 
giingon nga “balaan, inosente, wayhugaw, gibulag gikan sa 
mga makasasala” (Mga Hebreohanon 7:26), “matarong” (1 
Juan 2:1), ug ang Usa “kinsa nakahibalo nga walay sala [Siya 
wala naghuput og usa ka kinaiyang makasasala]” (2 Mga Taga-
Corinto 5:21).9 Ang Iyang ngalan “pagatawgon, ang GINOO 
atong pagkamatarong” (Jeremiah 23:6).  Ang sa kasulatan 
nga ngalan sa Espiritu ingon nga “Balaan” nagapaila nga Siya, 
usab, nagahuput og absolutong pagkamatarong.
 Ang absolutong pagkamatarong sa Dios nagabarog diha sa 
dakong kalainan ngadto sa dihingpit nga pagkamatarong diha 

8. Thieme, Tongues (2000), 43-44, Pakapin sa Basahon B; The Integrity of God, 130-32.
9. Ang kinaiyang makasasala mao ang kinahiladmang gigikanan sa tentasyon sa 
pagbuhat sa sala ug pagpadayon sa plano ni Satanas.  Naporma ingon nga usa ka laktod 
nga resulta sa unang sala ni Adan, ang kinaiyang makasasala nagapuyo diha sa selyulang 
gambalay sa tawhanong lawas (Mga Taga-Roma 6:6; 7:5; 18).  Gipasa sa kaliwatan pinaagi 
sa lalaki diha sa pagpaliwat (Genesis 5:3), ang kinaiyang makasasala mao ang sentro sa 
rebelyon sa tawo ngadto sa Dios.  Mga kapulong para sa kinaiyang makasasala naglakip 
sa “karaang kaugalingon” sa Mga Taga-Efeso 4:22, ang “unud” sa mga Taga-Roma 8:3-4, 
ang prinsipyo sa “sala” sa mga Taga-Roma 7:8-20.  Tungud kay si Jesu-Kristo gipanamkon 
pinaagi sa Balaang Espiritu, Siya natawo nga walay sa kaliwatang naporma nga kinaiyang 
makasasala (Mateo 1:18).  Tan-awa sa Thieme, The Integrity of God, 65-70.
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sa tawhanong pagbulot-an.10

Kay ang tanan kanato nahimong sama sa usa 
kinsa mahugaw, 

Ug ang tanan natong [dihingpit] matarong nga 
mga binuhatan sama sa usa ka mahugaw nga 
saput.  (Isaiah 64:6a)

Ang pagkamatarong sa Dios dili makadawat sa bisan unsang 
minos kay sa Iyang kaugalingong perpektong pagkamatarong.  
Dili Siya gawasnon sa pagbaliwala o pagpasaylo sa sala lahi 
kay sa pagkatagbaw o pagpasig-uli sa Iyang matarong nga mga 
pag-angkon.  Ang pagkamatarong sa Dios makasilot lamang sa 
sala.
 Ang pagkamatarong sa Dios nagahiusa uban sa Iyang 
hustisya sa pagporma sa pagkabalaan o integridad sa Dios 
(Exodo 15:11; 19:10-16; Levitico 11:44-45; Isaiah 6:3).  Ang 
pagkamatarong mao ang prinsipyo sa integridad sa Dios; 
hustisya mao ang kalihukan sa integridad sa Dios.  Unsa ang 
pagkamatarong sa Dios nagabungat, ang hustisya sa Dios 
nagatuman.  Ang pagkamatarong ug hustisya nagtrabaho sa 
dungan sa pagpugong sa bisan unsang kompromiso sa Iyang 
esensiya (Deuteronomio 32:4; 1 Juan 2:29).

Hustisya

 Ang hustisya sa Dios maoy absoluto ug dimadunot nga 
kamaangayon.  Ang Dios nagaatiman sa tanan Niyang mga 
binuhat sa patas, nga walay kapihig o pagpalabilabi (Nehemiah 

10. Dihingpit nga pagkamatarong maoy usa ka sa pangindig nga pagkamatarong tali 
sa usa ka butang sa tawhanong mga pamatasan ug mga bili ug lain, ug bisan pa walay 
tawhanong pagkamatarong ang makaabut gayud sa matarong nga mga sukaranan sa Dios.  
Tan-awa sa Thieme, The Barrier (2003), 19-20.
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9:33; Mga Taga-Roma 2:11).  Siya nagahukum uban sa 
perpektong kamaangayon; Siya wala gayud nagahimo og mga 
eksepsiyon para ni bisan kinsa.  Isip kalihukan sa integridad 
sa Dios, hustisya ang nagatuman og unsa ang pagbungat sa 
pagkamatarong (Levitico 19:2; 2 Cronicas 19:7; Job 37:23; 
Mga Salmo 19:9b; 50:6; Isaiah 2:2; 45:21; Jeremiah 50:7; Juan 
17:11; Mga Taga-Roma 3:26; Mga Hebreohanon 10:30-31; 
12:23; Pinadayag 3:7; 4:8; 6:10).  Unsa ang pagkamatarong sa 
Dios nagasalikway o nagasilot—atong kinaiyang makasasala 
ug personal nga sala—Iyang hustisya nagahukum (Mga Taga-
Roma 5:12).  Unsa ang pagkamatarong sa Dios nagadawat—
Iyang kaugalingong pagkamatarong diha sa magtotoo (1 Mga 
Taga-Corinto 1:30)—ang hustisya sa Dios nagapanalangin.  
Ang hustisya sa Dios mao ang gigikanan sa pulos paghukum 
ug panalangin.
 Aron sa pagpasig-uli sa makasasalang katawhan ngadto 
sa Iyang-kaugalingon ug bisan pa nagtagbaw sa Iyang 
pagkamatarong, ang hustisya sa Dios nga Amahan miimpyut sa 
atong mga sala ngadto sa Iyang Anak ug mihukum Kaniya isip 
atong puli (Juan 3:16; Mga Taga-Roma 3:24-26).11 Siya usab 
mipili sa Anak og ang “matarong nga Maghuhukum” (2 Timoteo 
4:8), naghatag Kaniya sa “awtoridad sa paghimo og paghukum” 
(Juan 5:27).  Isip usa ka pagpadayag sa Iyang kamaangayon, 
ang Balaang Espiritu nagasangkap sa komon nga grasya—
Iyang buhat nga nagakombikto “sa kalibutan mahatungud sa 
sala, ug pagkamatarong, ug paghukum” (Juan 16:7-11).12

11. Impyutasyon mao ang lihok sa hustisya sa Dios diin ang pagsilot o panalangin maoy 
gigahin, gipaangkon, o gipahinungud ngadto sa usa ka tawhanong linalang.  Tan-awa sa 
Thieme, The Integrity of God.
12. Ang komon nga grasya nagalakip sa kinatibuk-ang mga panalangin gikan sa Dios 
ngadto sa tanang katawhan sama sa pagpadayon sa tanang siyentipikong mga talagsaong-
hitabo nga nagpalahutay sa uniberso (Mga Taga-Colosas 1:16-17; Mga Hebreohanon 1:3); 
ang mga benepisyo sa natural nga mga hinatag nga nagpalahutay sa tanang kinabuhi 
dinhi sa kalibutan (Juan 1:16); ang pagsumpo sa sala pinaagi sa Balaang Espiritu (Mga 
Taga-Efeso 2:2); ang makapakabig o makapatoo nga ministeryo sa Balaang Espiritu 
ngadto sa kalibutan mahatungud sa sala, pagkamatarong, paghukum (Juan 16:8-11); ug 
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Gugma

 Ang Dios waykatapusan, waypagkausab, perpektong gugma 
(1 Juan 4:8b, 16).  Ang Iyang gugma uban sa pagkamatarong 
ug hustisya mao ang hinungdan sa tanan Niyang mga lihok.  
Ang gugma ug integridad sa Dios sa dimabulag nga nahiusa; 
sila maoy duha ka mga pikas sa mao ra nga salapi.  Ang pag-
kamatarong ug hustisya mao ang mga baluwarte sa gugma sa 
Dios, “ang pundasyon sa Iyang trono” (Mga Salmo 89:14a).  
Ang integridad mao ang kalig-on sa likud sa Iyang gugma.

Kay ang pulong sa GINOO maayo; 
Ug ang tanan Niyang buhat gihimo diha sa pagka-

matinumanon.  
Siya nagahigugma sa pagkamatarong ug hustisya.  
 (Mga Salmo 33:4-5a)

Wala gayud o adunay usa ka panahon nga ang Dios wala 
magbaton og perpektong gugma (1 Cronicas 16:34; Mga Salmo 
118:1-4, 29; 136:1-26; 138:8).
 Ang gugma sa Dios anaa na sa wala pa ang pagbuhat sa 
tawo, mga anghel, o ang uniberso—sa wala pa ang bisan 
unsang butang anaa gawas lang sa Dios Mismo.  Busa, Siya 
dili mahigugma o magsugod sa paghigugma.  Ang Iyang gugma 
wala nagkinahanglan og inspirasyon o usa ka hingtungdan.  
Ang Iyang gugma dili mahigawad, mapakyas, o makunhod 
pinaagi sa kahibalo sa mga sala ug mga kapakyasan sa Iyang 
mga binuhat.  Ang Iyang gugma maoy dili komplikado tungud 
sa pagkaignorante, pagkakuwanggol, o mga pagkabinuang.  Ni 
ang Iyang gugma maoy emosyonal o sentimental.  Ang Dios 
walay emosyon.  Iyang gugma sa kanunay nagalihok diha sa 

ang kalihukan sa Espiritu isip usa ka tawhanong espiritu sa pagkadungog sa Ebanghelyo 
(1 Mga Taga-Corinto 2:13-14).  Tan-awa sa mga panid 53-54.  Tan-awa usab sa Thieme, 
Victorious Proclamation (2002), 8-9.
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usa ka makatarunganong paagi.  Ang gugma sa Dios perpekto 
tungud sa Iyang perpektong integridad.  Ang gugma sa Dios 
gipadayag diha sa tulo ka mga kategoriya: divine nga gugma-
sa-kaugalingon, divine nga dipersonal nga gugma, ug divine 
nga personal nga gugma.

DIVINE NGA GUGMA-SA-KAUGALINGON

 Divine nga gugma-sa-kaugalingon maoy gitumong ngadto 
sa perpektong pagkamatarong taliwala sa mga myembro sa 
kinaiya-sa-Dios.  Ang Dios nagahigugma sa Iyang kaugalingong 
integridad ug ang perpektong integridad nga nahisakup sa 
matag myembro sa Trinidad.  Ang matag Persona maoy angay 
sa pagdayeg ngadto sa usa ka waykinutubang ang-ang.  Dili 
lamang nga ang matag myembro sa Trinidad naghigugma 
sa Iyang-kaugalingon, apan wala gayuy usa ka panahon nga 
ang Dios nga Amahan wala nahigugma sa Dios nga Anak ug 
Dios nga Balaang Espiritu; o nga ang Dios nga Anak wala 
nahigugma sa Dios nga Amahan ug Dios nga Balaang Espiritu; 
o nga ang Dios nga Balaang Espiritu wala nahigugma sa Dios 
nga Amahan ug Dios nga Anak. 

“Kay Ikaw nahigugma Kanako [divine nga gugma-
sa-kaugalingon] sa wala pa ang pundasyon sa 
kalibutan.” (Juan 17:24b)  

 Alang sa Dios ang paghigugma sa Iyang-kaugalingon ug sa 
laing mga myembro sa Trinidad, walay kompromiso sa Iyang 
esensiya.  Apan unsaon man sa Dios paghigugma sa maka-
sasala, sa espirituhanong patay nga katawhan kinsa sa hingpit 
diangay nga walay pagkompromiso sa Iyang integridad?13 Ang 

13. Ang espirituhanong kamatayon mao ang hingpit nga pagkabulag gikan sa Dios, 
pagkadimakahimo sa pag-angkon og usa ka relasyon uban sa Dios (Mga Taga-Roma 5:12; 
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tubag niini nga pangutana maoy makit-an diha sa duha ka mga 
kategoriya sa gugma sa Dios para sa katawhan: divine nga 
dipersonal nga gugma ug divine nga personal nga gugma.

DIVINE NGA DIPERSONAL NGA GUGMA 

 Ang divine nga dipersonal nga gugma mao ang kategoriya 
nga gitumong ngadto sa tanang espirituhanong patay nga 
katawhan.  Dipersonal nga gugma maoy waykondisyon; kini 
wala nagsalig diha sa merito sa hingtungdan, apan diha sa 
merito, ang integridad, sa hinungdan.  Divine nga dipersonal 
nga gugma mao ang labing gamhanang gugma nga sa bisan 
kanus-a anaa.  Kini nga gugma misangkap sa atong dako-
kaayo nga kaluwasan.

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

Pinaagi niini ang gugma [dipersonal nga gugma] 
sa Dios [ang Amahan] maoy gipakita diha kanato, 
nga ang Dios mipadala sa Iyang bugtong gipa-
namkon [sa talagsaong natawo] nga Anak dinhi 
sa kalibutan aron nga kita mahimong magpuyo 
pinaagi Kaniya.  (1 Juan 4:9) 

Apan ang Dios nagapakita sa Iyang kaugalingon 

1 Mga Taga-Corinto 15:22a; Mga Taga-Efeso 2:1).  Ang espirituhanong kamatayon nahitabo 
sa pagkatawo sa dihang ang orihinal nga sala ni Adan maoy giimpyut ngadto sa kaliwatang 
naporma nga kinaiyang makasasala.  Tan-awa sa Thieme, The Barrier, 25-28.  
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[dipersonal] nga gugma ngari kanato, diha nga 
samtang kita maoy bisan pa mga makasasala, si 
Kristo namatay para kanato.  (Mga Taga-Roma 
5:8)

 Ang krus mao ang labing-dako nga pagpakita sa dipersonal 
nga gugma sa Dios para sa tanang katawhan.  Ang Dios nga 
Amahan mipakita sa Iyang gugma para kanato diha sa Iyang 
desisyon sa pag-impyut ug paghukum sa tanang mga sala sa 
tawhanong kasaysayan diha sa waysayup nga tawhanong 
kinaiya ni Jesu-Kristo (Juan 3:16-17; Mga Taga-Roma 5:8).  
Tungud kay si Jesu-Kristo isip Dios nahigugma kanato, Siya 
nahimong tinuud nga pagkatawo aron sa pag-agwanta sa 
impyutasyon ug paghukum sa tanang mga sala sa tawhanong 
kasaysayan ug sa pagpakamatay isip atong puli.  Ang Dios 
nga Balaang Espiritu usab mipakita sa Iyang gugma kanato sa 
dihang Siya mihimo sa desisyon sa pagpalahutay sa tawhanong 
kinaiya ni Jesu-Kristo samtang Siya mipas-an sa atong mga 
sala diha sa Iyang kaugalingong lawas didto sa krus (1 Pedro 
2:24).

DIVINE NGA PERSONAL NGA GUGMA
 
 Ang divine nga personal nga gugma mao ang kategoriya 
nga gitumong lamang ngadto sa perpektong pagkamatarong.  
Ang divine nga personal nga gugma busa maoy gikondisyonan, 
nagpahimug-at sa integridad sa hingtungdan.  Aron mahimong 
tagadawat sa divine nga personal nga gugma, ang hingtung-
dan kinahanglang maghuput sa perpektong pagkamatarong.  
Tungud kay si Kristo mibayad sa silot para sa sala didto sa 
krus, ang hustisya sa Dios maoy gawasnon sa pag-impyut og 
pagkamatarong sa Dios ngadto sa matag magtotoo sa takna sa 
pagtoo diha ni Jesu-Kristo (Mga Taga-Roma 3:24-26).
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Siya mihimo Kaniya kinsa nahibalo nga walay 
sala aron makasala para sa atong kaayohan, nga 
kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha 
Kaniya.  (2 Mga Taga-Corinto 5:21)

Ang Dios nagahigugma sa Iyang kaugalingong perpektong 
pagkamatarong sa bisan asa kini makit-an.  Busa, gikan sa 
takna sa kaluwasan ang matag magtotoo mao ang hingtungdan 
sa divine nga personal nga gugma sa kahangturan.

Waykatapusang Kinabuhi

 Ang Dios mao.  Siya ang absoluto nga bugtong kaugalingong-
anaa, Yahweh, ang bantugang “Ako” (Exodo 3:14) kinsa walay 
sinugdanan ni katapusan (Mga Salmo 90:2; 102:27).  Ang 
kaugalingong-anaa nga kinabuhi sa Dios nagapasabut sa 
Iyang pagkaanaa nga sa hingpit makikaugalingnon ug wala 
magsalig diha sa bisan unsa nga sa gawas ngadto sa Iyang-
kaugalingon.  Kon ilambigit ngadto sa kinaiya-sa-Dios, ang 
Hebreyo nga pulong (resit), gihubad og “sinugdanan” (Genesis 
1:1), nagapasabut ngadto sa sinugdanan sa Ilang trabaho sa 
pagbuhat, dili ang sinugdanan sa Dios.  Juan 1:1 nagasaysay 
nga ang duha Dios nga Amahan ug Dios nga Anak anaa na sa 
waykatapusan una pa sa pagbuhat.  Sila walay sinugdanan.  
Si Jesu-Kristo maoy “uban” sa Amahan ug “maoy” anaa na sa 
dihang ang panahon misugod.

Diha sa sinugdanan mao ang Pulong [Jesu-Kristo, 
Dios nga Anak], ug ang Pulong maoy uban sa 
Dios [ang Amahan], ug ang Pulong mao ang Dios.  
(Juan 1:1, mga italiko gidugang)

 Ang Bag-ong Testamento nagapahayag nga ang “way-
katapusang kinabuhi . . . maoy uban sa Amahan” (1 Juan 1:2) 
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ug kining susamang “kinabuhi maoy anaa diha sa Iyang Anak” 
(1 Juan 5:11).  Si Jesu-Kristo mao ang “Alpha ug ang Omega” 
diha sa Pinadayag 1:8. “Alpha,” ang sinugdanang letra sa 
Griyegong alpabeto, nagapasabut ngadto sa waykatapusang 
kaanaa-daan ni Jesu-Kristo. “Omega,” ang katapusang letra sa 
Griyegong alpabeto, nagapasabut ngadto ni Jesu-Kristo diha 
sa hypostatic nga paghiusa atol sa Iyang pagpakatawo o unang 
pag-abut.14 Siya ang waykatapusang Anak sa Dios ug ang Anak 
ni David kinsa diha sa hypostatic nga paghiusa mobalik isip ang 
Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo sa Iyang ikaduhang 
pag-abut sa paghari sa kahangturan.15

 Ang Dios waysinugdanan ug waykatapusan, bisan pa 
Siya miimbento sa panahon para sa paglabay sa tawhanong 
kasaysayan.  Kita naghunahuna sumala sa milabay, karon, 
umaabot; sa mubo o taas nga mga higayon; sa katuigan, 
mga bulan, mga adlaw, mga oras, mga minuto, mga segundo.  
Apan ang Dios mipahisama sa atong mga kinabuhi ngadto sa 
“inalisngaw” (Santiago 4:14): ania karon ug wala na ugma.  Dili 
ikatingala nga si David misiyagit,

Unsa ang tawo, nga Ikaw naghunahuna Kaniya?  
(Mga Salmo 8:4a)

Apan ang usa ka waykatapusan, mahigugmaong Dios 
nagaamuma kaayo sa pagtunol og usa ka maloloy-ong tanyag 
para kanato sa pag-ambit sa Iyang waykatapusang kinabuhi.

14. Ang Griyegong pulong (hupostasis) nagakahulugan og “hinungdanong kinaiya, 
esensiya, tinuud nga linalang, katinuuran.” Sa dihang ang Dios nga Anak misagubang sa 
Iyang-kaugalingon sa tinuud nga pagkatawo, Siya nahimong Dios-tawo, ang talagsaong 
persona sa uniberso.  Ang hypostatic nga paghiusa nagahulagway sa kompletong persona 
sa nagpakatawo nga Kristo ingon nga ang paghiusa sa duha ka mga kinaiya, divine ug 
tawhanon, diha sa usa ka persona sa kahangturan (Juan 1:14, 18; Mga Taga-Roma 1:2-6; 
Mga Taga-Filipos 2:6-8; 1 Timoteo 3:16; Mga Hebreohanon 1:2-3).  Tan-awa sa mga panid 
43-48.  Tan-awa usab sa Thieme, The Divine Outline of History: Dispensations and the 
Church (1999), 37-39; King of Kings and Lord of Lords (2004), Pakapin sa Basahon A.
15. Thieme, The Divine Outline of History, 71-77.
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“Siya kinsa nagatoo diha sa Anak adunay 
waykatapusang kinabuhi; apan siya kinsa wala 
nagatuman sa Anak dili makakita og kinabuhi, apan 
ang kaligutgut sa Dios nagapabilin diha kaniya.”  
(Juan 3:36)

Omniscience

 Ang Dios nakahibalo-sa-tanan.  Ang omniscience nagagikan 
sa Latin nga omni, nga nagakahulugan og “tanan,” ug scien-
tia, “kahibalo.” Ang waykatapusang Dios diha sa tulo ka mga 
persona sa kanunay nahibalo sa tanang mga butang naglakip sa 
duha sa nahinabo ug sa posibleng milabay, karon, ug umaabot 
nga mga hitabo.  Sa wala pa ang pagbuhat sa kalibutan, ang 
Dios nakahibalo sa matag problema, matag sakit sa kasing-
kasing, matag takna sa imong kinabuhi, naglakip sa matag 
sala nga ikaw sa bisan kanus-a makabuhat.  Bisan pa og ang 
Iyang omniscience nagalabaw sa panahon ug eternidad, ang 
Iyang kahibalo sa mga hitabo sa wala pa sila mahitabo wala 
maglapas o magsumpaki sa imong kabubut-on.  Pinaagi sa 
divine nga disenyo, ikaw maoy usa ka gawasnong ahente kinsa 
mahimong mopili sa pag-apil sa o pagsalikway sa grasya sa 
Dios.  Ikaw maoy responsable ngadto sa Dios para sa tanan 
nimong mga desisyon ug mga lihok (Mga Taga-Roma 14:12).
 Ang tanang myembro sa kinaiya-sa-Dios maoy omniscient.  
Ang Amahan maoy “perpekto diha sa kahibalo” (Job 37:16; cf. 
Mateo 6:8; 10:29-30; Mga Buhat 1:24); ang Anak nakahibalo 
sa “tanang mga butang” (Juan 16:30; cf. Mateo 9:4; Juan 2:25); 
ug ang Balaang Espiritu gitawag og ang “espiritu sa kaalam ug 
pagsabut . . . tambag ug . . . kahibalo” (Isaiah 11:2).
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Omnipresence

 Ang Dios anaa lapas sa kawanangang mga limitasyon.  Siya 
maoy tiunay ug labaw.  Ang pagkatiunay nagakahulugan nga 
ang Iyang tibuuk esensiya sa kanunay anaa bisan asa diha sa 
kinaiyahan, diha sa kasaysayan, diha sa tanang mga buluhaton 
sa katawhan (Jeremiah 23:23-24; Mga Buhat 17:27-28).  Ang 
pagkalabaw sa tanan nagakahulugan nga Siya gawasnon 
sa binuhat nga uniberso aron nga walay pihong lugar nga 
nagasulud lamang Kaniya (Mga Salmo 113:5-6; Isaiah 55:8-9; 
Juan 8:23).
 Ang pagkatiunay ug pagkalabaw sa tanan anaa diha sa 
pagkabagay, aron nga “ang tibuuk kalibutan maoy puno sa Iyang 
himaya” (Isaiah 6:3b).  Ang Iyang tibuuk pagkaaduna anaa sa 
matag punto diha sa uniberso, samtang sa maong panahon Siya 
“Balaan” ug “hataas kaayo ug gibayaw” sa waykinutuban lapas 
sa uniberso (Isaiah 6:1, 3a).  Ang mga myembro sa kinaiya-sa-
Dios naglukup sa uniberso, samtang sa maong panahon Sila 
gawasnon aron mahimong anaa diha sa usa ka pihong dapit, 
naglakip og:

1. Naghatag sa Balaod ngadto ni Moses (Deuteronomio 
4:10),

2. Nagpakita isip usa ka makita nga pagpadayag sa Dios 
(Genesis 18:1; Exodo 3:2-6; Numeros 14:10; 1 Mga Hari 
8:10-11; Isaiah 6; cf. Juan 12:37-41),

3. Nagpuyo sa kalibutan isip nagpakatawong persona ni 
Jesu-Kristo (Juan 1:14),

4. Nagpuyo sa magtotoo (Juan 14:20, 23; 2 Mga Taga-
Corinto 6:16).

 Ang omnipresence nagapasiguro nga walay magtotoo ang 
sa bisan kanus-a mag-inusara (Mga Hebreohanon 13:5b).  Ang 
Amahan nagapuno sa langit ug kalibutan (Jeremiah 23:23-24); 
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ang Anak kinsa anaa diha sa Amahan ug diha sa magtotoo (Juan 
14:20; Mga Taga-Colosas 1:27) nagasaad, “Ako uban kaninyo 
sa kanunay” (Mateo 28:20); ug ang nagpuyo nga presensiya 
sa Balaang Espiritu nagapuyo diha sa matag Kapanahonan sa 
Simbahan nga magtotoo (1 Mga Taga-Corinto 6:19).16

Omnipotence

 Ang Dios makagagahum-sa-tanan, dilimitado diha sa Iyang 
abilidad ug awtoridad.  Ang Iyang omnipotence nagagarantiya 
nga “walay mahimong imposible sa Dios” (Lukas 1:37).  Kon 
ang Dios maoy limitado diha sa bisan unsang pagsabut, ang 
pagdili maoy pinahamtang-sa-kaugalingon, aron masubayon 
sa Iyang esensiya.  Ang Dios makahimo sa tanan nga Siya 
nagabuut, apan dili magbuut sa paghimo sa tanan nga Siya 
makahimo (Mga Taga-Efeso 1:11).
 Ang omnipotence mao ang labawng divine nga gahum sa 
Trinidad.  Ang Amahan gitawag og “ang Makagagahum-sa-
tanan” (Job 11:7) ug ang Iyang gahum waykatapusan (Mga 
Taga-Roma 1:20).  Ang gahum sa Anak mibuhat sa uniberso 
ug nagapugong niini sa dungan, nagpatunhay sa kasaysayan 
(Isaiah 40:26; cf. Mga Taga-Colosas 1:16-17; Mga Hebreohanon 
1:3).  Si Jesu-Kristo usab gitawag og “Makagagahum-sa-tanan” 
(Genesis 17:1; Pinadayag 4:8), “Gamhanang Dios” (Isaiah 9:6), 
ug “Ginoong Dios nga omnipotent” (Pinadayag 19:6, KJV) ug 
maoy

Gipadayag nga ang Anak sa Dios uban ang gahum 

16. Ang administrasyon sa Dios sa tawhanong kasaysayan gibahin ngadto sa mga 
dispensasyon.  Ang usa ka dispensasyon maoy usa ka gidugayon sa panahon nga gihubit 
sumala sa divine nga pinadayag.  Ang Kapanahonan sa Simbahan misugod mga A.D. 30 
sa adlaw sa Pentekostes, ug matapos diha sa usa ka wamahibaloi nga umaabot nga petsa 
sa dihang ang Simbahan maoy banhawon o sakgawon.  Tan-awa sa Thieme, The Divine 
Outline of History, 63-70.
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pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa patay, sumala 
ngadto sa Espiritu sa pagkabalaan, si Jesu-Kristo 
atong Ginoo.  (Mga Taga-Roma 1:4b)

Ang Balaang Espiritu nagasangkap sa divine nga gahum para 
sa mga magtotoo sa pagbuhat sa plano sa Amahan (Zechariah 
4:6; Mga Buhat 1:8; Mga Taga-Roma 15:19).17

 Atol sa Pagpakatawo, si Jesu-Kristo mipugong sa maga-
wasnong paggamit sa Iyang pagkadios sa pagsubay sa hugut 
ngadto sa plano sa Amahan (Juan 5:17; 6:65; 8:28; Mga Taga-
Filipos 2:6-8) ug sa paggamit sa gahum sa Balaang Espiritu 
(Isaiah 42:1; Mateo 4:1; Lukas 4:18-19; Juan 3:34).  Ang Iyang 
katuyoan mao ang pagpakita ngadto sa Kapanahonan sa 
Simbahan nga mga magtotoo nga ang pagsalig diha sa plano 
sa Amahan ug sa gahum sa Balaang Espiritu maoy kinahangla-
non sa pagkat-on, paghunahuna, ug paggamit sa doktrina sa 
Bibliya ug sa pagtuman sa Kristohanong kinabuhi.

Pagkadimausab

 Ang Dios waypagkausab.  Siya dili makahimo sa ni dali-tak-
dan ngadto sa pag-usab.  Siya absoluto nga kalig-on.  Ang la-
bawng-kamandoang mga desisyon sa Dios, Iyang omniscience, 
Iyang integridad, sa pagkatinuud ang tanan Niyang mga kinai-
yanhon maoy sa waykatapusang pareho ug katumbas sa gi-
habogon (Numeros 23:19; Mga Salmo 33:11; 102:27; Malachi 
3:6).  Ang Iyang Pulong ug Iyang mga buhat waykausaban.
 Ang pangutana nga sa kasagaran gipangutana, “Kon ang 
Dios makagagahum-sa-tanan, Siya dili ba makausab sa bisan 
unsa nga Siya nagatinguha?” Dili!  Matag hiyas maoy masubayon 
sa Iyang integridad.  Walay hiyas ang makailis o makalihok sa 
gawasnon sa laing mga hiyas sa Dios.  Kini nagakahulugan 

17. Thieme, God the Holy Spirit vs. The Sin Nature (2013).

22 ANG TRINIDAD



nga ang Dios dili gayud molihok sa mausab-usabon o sa 
waykatarungan o diha sa paglapas sa unsa nga Siya misugo 
na.  Busa, ang omnipotence sa Dios dili makasapaw sa Iyang 
pagkadimausab.
 Gikan sa pagkadimausab sa Dios nagagikan ang Iyang pag-
kamatinumanon (Mga Pagbangutan 3:22-23).  Ang mga Kasu-
latan nagpadayag sa binalikbalik nga ang Dios matinumanon.  
Siya sa kanunay kasaligan; ang Dios dili gayud mobiya ni bisan 
kinsa.  Siya matinumanon sa paghimo sa Iyang Pulong (Mga 
Hebreohanon 6:17-19).  Walay usa sa Iyang mga saad sa 
bisan kanus-a nga napakyas (1 Mga Hari 8:56).  Bisan pa og 
kita tingali dimatinumanon, Siya nagapabiling matinumanon (2 
Timoteo 2:13).  Uban sa Amahan “walay kalainan, o nag-irog 
nga anino” (Santiago 1:17).  Si Jesu-Kristo “pareho gahapon ug 
karon, oo ug sa kahangturan” (Mga Hebreohanon 13:8).  Ang 
Balaang Espiritu matinumanon sa pagtabang sa magtotoo diha 
sa tanang mga butang (Juan 14:16) ug sa pagtudlo kaniya sa 
Pulong sa Dios (1 Mga Taga-Corinto 2:13). 

Kamatinuuron

 Ang Dios absolutong kamatuuran (Mga Salmo 12:6).  Ang 
Iyang kamatinuuron maila diha sa Iyang mga pulong (Juan 
8:45-46), diha sa Iyang mga buhat (Mga Salmo 33:4), ug diha 
sa Iyang mga paagi (Pinadayag 15:3).  Ang Dios nagatinuud 
og unsa ang Iyang gisulti diha sa tanan Niyang pinadayag, 
naglakip sa mga sugo, mga saad, ug mga pasidaan.  Ang Iyang 
pagkamatinumanon nagatuboy sa Iyang Pulong sa kamatuuran 
(Mga Salmo 100:5).  Ang kamatinuuron sa Amahan gipamatud-
an pinaagi sa Anak: “Siya kinsa mipadala Kanako maoy tinuud” 
(Juan 7:28; cf. Juan 17:3).  Sa Iyang-kaugalingon, si Jesus 
miingon, “Ako ang dalan, ug ang kamatuuran, ug ang kinabuhi, 
walay makaadto sa Amahan, apan pinaagi Kanako” (Juan 
14:6).  Diha sa 1 Juan 5:7, “ang Espiritu mao ang kamatuuran.” 
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ANG ISPEKTRO SA DIVINE NGA ESENSIYA

 Samtang ang tanang mga hiyas sa divine nga esensiya 
nagpuyo diha sa tanang tulo ka mga persona sa kinaiya-sa-
Dios, dili tanan makita sa maong panahon.  Kining paghiusa sa 
esensiya apan pagkatalagsaon sa hiyas mahimong mahulag-
way sa paggamit sa mga hiyas sa kahayag.  Kay maingon nga 
ang Dios usa diha sa esensiya, maingon usab ang kahayag; 
ug maingon nga ang Dios adunay daghang mga hiyas diha sa 
Iyang esensiya, maingon usab ang kahayag adunay daghang 
mga kolor.
 Ang matag bugtong silaw sa kahayag gikan sa adlaw maoy 
lunsay nga puti, ug apan sulud sa matag silaw ang tanang mga 
kolor sa ispektro anaa.  Kita makakita niining ispektro sa dihang 
ang usa ka silaw sa puting kahayag gipatipas pinaagi sa usa 
ka prisma; ang tanang mga kolor nagtumaw gikan sa morado 
ngadto sa asul ngadto sa berde ngadto sa dalag ngadto sa 
pula.  Kita makakita sa mga pagpakita sa kolor sa ispektro sa 
tibuuk palibot kanato.  Sa dihang ang puting kahayag nagadan-
ag sa usa ka butang, pihong mga kolor maoy gituhup ug ang lain 
maoy gipadan-ag.  Ang mga kolor nga ang butang nagatuhup 
nagbuut sa iyang kolor.  Pananglitan: Sa dihang ang usa ka 
silaw sa kahayag nagaigo sa usa ka butang nga nagatuhup 
sa pula ug dalag, ang gipadan-ag nga kolor sa butang—ang 
kolor nga atong makita—mao ang asul.  Kon ang dalag ug asul 
maoy gituhup, ang gipadan-ag nga kolor mao ang pula.  Sa 
ingon niana, ang tibuuk ispektro sa divine nga esensiya diha 
sa matag myembro sa Trinidad nagapabiling anaa ug kanunay 
walay sapayan og haing hiyas maoy gipadan-ag sa usa ka 
gihatag nga punto sa panahon.
 Pananglitan, ang pagpangutana sa pangutana, “Unsaon 
man sa usa ka mahigugmaong Dios pagpadala sa usa ka tawo 
ngadto sa impiyerno?” nagapunting og pagtagad diha sa divine 
nga hiyas sa gugma sa Dios samtang wamaglakip sa Iyang 
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pagkamatarong ug hustisya.  Sa paghiklin sa gugma sa Dios 
gikan sa Iyang integridad nagakonhud sa Iyang gugma ngadto 
sa tawhanong sentimental nga pagbati.  Ang gugma sa Dios sa 
dimabulag nga gihiusa uban sa Iyang integridad.  Ang absolu-
tong mga sukaranan sa integridad sa Dios nag-ila sa dimag-
totoo ingon sa hingpit nga dimadawat.  Apan bisan pa samtang 
kita maoy dimadawat, ang Amahan “nahigugma sa kalibutan 
sa hilabihan” nga Siya mipadala sa Iyang Anak sa pagpakama-
tay ingon nga atong puli aron nga si bisan kinsa ang nagatoo 
diha sa Anak makaangkon og usa ka waykatapusang relasyon 
uban Kaniya (Juan 3:16).  Ang parehong pagkamatarong ug 
hustisya nga gitagbaw pinaagi sa kaluwasang buhat ni Kristo 
didto sa krus magsilot ug maghimo sa waykatapusang paghu-
kum adtong kinsa magsalikway sa Iyang buhat.  Ang gugma sa 
Dios wala gayud nagasalikway sa dimagtotoo; ang dimagtotoo 
nagasalikway sa gugma sa Dios.

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

 Ang mga hiyas sa Trinidad wala gayud maglihok sa gawas-
non sa matag usa.  Sama diha sa atong katangdian ngadto sa 
kahayag, ang tanang divine nga mga hiyas ug tanang tulo ka 
mga persona sa Trinidad gipadan-ag diha sa buhat sa kalu-
wasan para sa katawhan.  Laing mga hitabo magpadayag sa 
laing mga dagway sa Iyang esensiya.  Ang pagkamatarong ug 
hustisya sa Dios nagsilot ug naghukum sa mga dimagtotoo.  
Ang mga hiyas sa gugma ug waykatapusang kinabuhi mag-
dawat sa pagpunting sa dihang ang usa ka tawo nagatoo diha 
ni Jesu-Kristo.  Omniscience ug kinalabwang-kamandoan mao 
ang gigikanan sa plano sa Dios, samtang ang pagkadimausab 
ug kamatinuuron maoy kinaunhan diha sa pagkamatinumanon 
sa Dios ngadto sa magtotoo.
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ANG MGA PERSONALIDAD UG MGA 
TAHAS SA TRINIDAD

 Usa ka Dios anaa diha sa tulo ka lahi nga mga personalidad.  
Ang Bibliya nagaila sa tahas sa matag persona sa Trinidad sa 
ingon nga ang plano sa Dios para sa tawo nagabutyag.  Apan, 
ang tulo ka divine nga mga personalidad dili pareho ingon 
nga tulo ka bulag nga tawhanong mga personalidad.  Walay 
duha ka mga tawo nga adunay managsamang esensiya sa 
personalidad sama sa mga myembro sa kinaiya-sa-Dios nga 
gihuptan.  Ang pagkapareho sa esensiya ug ang tulo ka bulag 
apan parehas nga mga personalidad sa Dios maoy labing 
maayo nga gihulagway pinaagi sa usa ka managsama og 
porma nga triyanggulo.  

ANG TRINIDAD
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 Ang Amahan, ang Anak, ug ang Balaang Espiritu maoy 
katumbas ug parehang-waykatapusan; walay usa ka Persona 
nga si bisan kinsang kubus nga Dios kay sa uban.  Bugtong 
diha sa paghulagway sa Ilang mga buhat nga may kalabutan 
ngadto sa tawo ang usa ka myembro mahimong tan-awon 
ingon nga ‘ubus’ sa dihang nagbuhat sa lahing mga aspeto sa 
divine nga plano.  Kini gipakita diha sa pagkamasinugtanon sa 
Anak ngadto sa plano sa Amahan pinaagi sa pag-adto sa krus 
(Juan 4:34).

“UNYA AKO [Jesu-Kristo] MIINGON, ‘TAN-AW UG 
PAMINAW, AKO MIABUT 

(DIHA SA ROLYO SA LIBRO [Karaang Testamento] 
KINI MAOY NAHASULAT KANAKO) 

SA PAGHIMO SA IMONG KABUBUT-ON, O DIOS [ang 
Amahan].’” (Mga Hebreohanon 10:7)

Ang Balaang Espiritu usab nagapakita sa pagkamasinugtanon 
pinaagi sa pagpadayag sa plano sa Amahan ngadto sa way-
pagtoong katawhan (Genesis 6:3; Juan 16:8).
 Ang Amahan mao ang arkitekto sa plano, ang Anak mao 
ang tigpatuman sa plano, ug ang Balaang Espiritu mao ang 
tigpadayag sa plano.  Sa kanunay hinumdumi nga ang mga 
paghulagway sa matag-usa nga mga kalihukan sa matag 
myembro sa Trinidad dili gayud magkonhud ang pagkapareho 
sa pagkadios diha sa Tulo.  Bisan pa og ang matag myembro 
sa kinaiya-sa-Dios adunay usa ka lahing kalihukan, Sila dili 
makalihok diha sa pagsupak ngadto sa usag usa.  Ang tulo ka 
mga Persona maoy bulag ug lahi, bisan pa niana Sila usa ka 
Dios diha sa esensiya.
 Ang katawhan kinsa dili makapatin-aw sa halawum nga 
bibliyanhong kamatuuran sa Trinidad magbaliwala sa Ilang 
pagkaanaa ingon sa usa ka kataw-anan ug kinaraang tootoo.  
Bisan pa, ang Trinidad dili usa ka dimatugkad nga konsepto 
lapas sa panabut sa tawhanong pagsabut.  Kon kini maoy 
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tinuud, ang Trinidad wala unta gipadayag diha sa Kasulatan.
 Ang Trinidad mahimong masabtan, tingali, pinaagi sa pagsu-
si pag-ayo sa ikaduhang katangdian ngadto sa kahayag.  Sam-
tang walay katangdian ngadto sa kinaiyahan ang makahimo sa 
bug-os nga mapatin-aw ang trinidad sa Dios, usa ka sayon nga 
pananglitan ang mahimong magpatin-aw sa konsepto.  Ang ka-
hayag maoy usa ka bugtong talagsaong-hitabo nga may tulo ka 
lahing mga hiyas: actinic o nagpasanag nga enerhiya, ilabina 
diha sa ultraviolet nga ispektro; luminiferous o nagdan-ag; ug 
calorific o naghatag-kainit.  Ang matag hiyas maoy lahi, apan 
ang tanan naghiusa isip kahayag.  Ang actinic nga hiyas maoy 
sama sa Dios nga Amahan, dili makit-an ni mabatian.  Ang 
luminiferous nga hiyas maoy sama sa Dios nga Anak, pulos 
makit-an ug mabatian.  Ang calorific nga hiyas maoy sama sa 
Dios nga Balaang Espiritu, mabatian apan dili makit-an.

TULO-DIHA-SA-USA
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Ang Divine nga Dekrito

 Ang Dios sa kanunay nakahibalo sa Iyang plano alang sa 
mga kapanahonan ug Siya mipadayag sa Iyang plano diha 
sa usa ka porma nga ang Iyang binuhat nga mga linalang 
makasabut.  Ang teyolohiyanhong termino para sa plano sa 
Dios alang sa katawhan maoy gitawag og divine nga dekrito.  
Ang dekrito gihubit ingon nga waykatapusan, balaan, maa-
lam, ug labawng-kamadoang katuyoan sa Dios, nagsabut sa 
dungan sa tanang mga butang nga nahitabo sa bisan kanus-a 
o mahitabo, diha sa ilang mga hinungdan, mga dagan, mga 
kondisyon, mga pagsunudsunud, ug mga relasyon, ug naghu-
kum sa ilang pihong umaabot (Mga Salmo 148:6).
 Sa eternidad nga milabay—una pa sa pagbuhat sa kala-
ngitan, kalibutan, ug katawhan—ang mga myembro sa Trinidad 
mihan-ay sa Ilang dekrito.  Ang dekrito milakip sa pagbuhat 
sa usa ka perpektong tawo isip usa ka gawasnong moral nga 
ahente bisan pa niana, gikan sa Iyang omniscience, ang Dios 
nakahibalo nga ang unang tawo maggamit sa iyang kabubut-on 
sa pagpakasala ug dimagsugut Kaniya.  Ang orihinal nga sala 
ni Adan midala sa pagkasinilutan diha sa iyang-kaugalingon ug 
sunud niana diha sa tibuuk tawhanong kaliwatan (Mga Taga-
Roma 5:12).18 Karon sa espirituhanon patay, ang katawhan 
dimakahimo sa pag-angkon og usa ka relasyon uban sa 
Dios.  Bisan pa niana, gikan sa eternidad nga milabay ang 

18. Ang unang sala ni Adan sa pagkadili-matumanon miresulta diha sa iyang pag-angkon 
og usa ka kinaiyang makasasala.  Ang kinaiyang makasasala mao ang sentro sa tawhanong 
rebelyon ngadto sa Dios, ang gigikanan sa tentasyon, kaibog, ug tawhanong kamaayo, 
apan dili ang gigikanan sa sala.  Ang kabubut-on sa tawo mao ang gigikanan sa sala.  Ang 
kinaiyang makasasala nagapuyo diha sa selyulang gambalay sa lawas ug maoy gipasa 
sa kaliwatan (Mga Taga-Roma 6:6; 7:5, 18).  Sa pagkatawo, ang orihinal nga sala ni Adan 
maoy giimpyut ngadto sa kaliwatang naporma nga kinaiyang makasasala diha sa matag 
tawo aron nga kita sa pisikal buhi apan sa espirituhanon patay ubus sa pagsilot gikan sa 
hustisya sa Dios.  Kita maoy gisilotan dili tungud sa atong personal nga mga sala, apan 
tungud sa orihinal nga sala ni Adan.  Tan-awa sa Thieme, The Barrier; The Integrity of God, 
63-79. 
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Dios sa gihapon nahigugma sa ditakus nga katawhan uban 
sa dipersonal nga gugma, mitinguha sa pagpanalangin sa 
katawhan, ug mitinguha sa pagpaambit sa katawhan sa Iyang 
waykatapusang kinabuhi.
 Busa, ang Dios misugo nga ang sala ug ang sangputanan 
nga espirituhanong kamatayon sa katawhan dili makapaun-
dang sa Iyang plano.  Usa ka paagi sa kaluwasan ang isangkap 
nga hain ang ditakus nga tawo mahimong makabalik ngadto 
sa waykatapusang relasyon ug temporal nga fellowship uban 
sa Dios nga walay pagkompromiso sa divine nga esensiya.19 
Ang grasya sa Dios mao ang yawi.  Ubus sa Iyang palisiya 
sa grasya, ang Dios nag-inusarang nagatuman sa buhat ug 
ang tawo nagadawat sa benepisyo sa hingpit lahi kay sa iyang 
kaugalingong merito o abilidad.20

 Ang buhat nga ang Dios nagatuman alang sa atong ka-
ayohan nahitabo diha sa tulo ka mga bahin: bahin uno mao ang 
kaluwasan; bahin dos mao ang Kristohanong paagi sa kina-
buhi; ug bahin tres mao ang eternidad.  Ang tanang tulo ka mga 
myembro sa Trinidad nagtampo sa paghimo sa kaluwasan nga 
usa ka katinuuran: Dios nga Anak, ang Ikaduhang Persona sa 
Trinidad, miuyon aron ipadala sa Dios nga Amahan, ang Unang 
Persona sa Trinidad, nganhi sa kalibutan pinaagi sa birhen 
nga pagkatawo, aron mahimong tinuud nga pagkatawo, ug sa 
pagbayad sa silot para sa sala (Juan 3:16; 6:38).  Ang Balaang 
Espiritu, ang Ikatulong Persona sa Trinidad, mao ang ahente sa 

19. Temporal nga fellowship uban sa Dios mao ang absolutong kahimtang sa pagkanapuno 
sa ug ubus sa kontrol sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Efeso 5:18).  Sa dihang ang magtotoo 
makasala, siya mawad-an sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug temporal nga fellowship 
uban sa Dios ug maoy anaa sa absolutong kahimtang sa karnalidad.  Ang temporal nga 
fellowship uban sa Dios ug ang pagpuno sa Espiritu maoy mabawi pinaagi sa pagsugid sa 
sala ngadto sa Dios nga Amahan (1 Juan 1:9).  Tan-awa sa panid 33.  Tan-awa usab sa 
Thieme, Rebound and Keep Moving! (1993). 
20. Grasya mao ang palisiya sa Dios diha sa paghatag sa Iyang wala-ang-meritong pabor 
diha sa makasasalang katawhan.  Grasya mao ang tanan nga ang Dios maoy gawasnon sa 
pagbuhat para sa katawhan pinasikad sa pagluwas nga buhat ni Jesu-Kristo didto sa krus 
(Isaiah 30:18). 
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pagpanamkon sa Anak (Lukas 1:35) ug nagpalahutay Kaniya 
sa tibuuk Niyang kinabuhi dinhi sa kalibutan (Mateo 12:18, 28; 
Lukas 4:1, 14, 18; Juan 3:34; Mga Buhat 10:38).21

 Ang birhen nga pagmabdos miresulta diha sa pagkatawo 
sa talagsaong persona sa uniberso; si Jesu-Kristo maoy Dios 
ug tawo diha sa usa ka persona sa kahangturan (Lukas 2:11).  
Lahi gikan sa Dios, si Jesu-Kristo maoy tinuud ang pagkatawo; 
lahi gikan sa pagkatawo, si Jesu-Kristo maoy dimokunhod nga 
pagkadios.  Tungud sa birhen nga pagmabdos, ang pagkatawo 
ni Jesu-Kristo natawong perpekto, walay usa ka kinaiyang 
makasasala.
 Sulud sa Iyang kalibutanong ministeryo, ang Anak mituman 
sa kabubut-on sa Amahan (Juan 8:29; Mga Hebreohanon 10:9).  
Diha sa Iyang pagkatawo Siya maoy gitintal maslabaw sa bisan 
unsa nga kita makahunahuna, apan Siya mipabiling waysala.  
Ingon nga ang bugtong perpektong myembro sa tawhanong 
kaliwatan, Siya maoy sarang sa pagbayad sa silot para sa mga 
sala sa tanang katawhan.

Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan 
ang libreng gasa sa Dios mao ang waykatapusang 
kinabuhi diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.  
(Mga Taga-Roma 6:23)

 Samtang si Jesus nagbitay didto sa krus ug gihukman sa 
Amahan para sa atong mga sala, ang Balaang Espiritu sa 
tumang mipadayon sa pagpalahutay Kaniya.  Sa dihang si Kristo 
miingon, “Natapos na!” (Juan 19:30), ang atong kaluwasan 
maoy natuman.  Ang tulo ka mga myembro sa Trinidad mitabang 

21. Ang birhen nga pagmabdos gihimo sa Dios nga Balaang Espiritu nga nagsangkap 
sa baynte-tres ka perpektong mga kromosoma sa pagpabinhi sa kang Maria nga normal, 
lunsay nga itlog sa baynte-tres ka mga kromosoma nga maoy wanahugawan pinaagi sa 
kinaiyang makasasala.  Sa sangputanan, walay sa kaliwatang naporma nga kinaiyang 
makasasala ang napasa pinaagi sa lalaki ug walay impyutasyon sa orihinal nga sala ni 
Adan.  Tan-awa sa Thieme, The Integrity of God, 65-70, 85-87.
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sa atong kaluwasan.
 Ang atong pagdawat niining matahum nga gasa gikan sa 
grasya sa Dios maoy sa tanan nga nagapabilin.  Unsaon man 
nato pagdawat sa dimahubit nga grasya?

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

Pagsulud paingon sa bahin uno, kaluwasan, pinaagi sa 
wala-ang-meritong sistema sa pagtoo.  Diha sa pagtoo, ang 
hingtungdan, si Jesu-Kristo, anaa ang tanang merito.  Ang 
kaluwasan maoy dili pinaagi sa mga buhat, apan pinaagi sa 
pagtoo.

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

Ang kaluwasan maoy pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo 
lamang (Juan 3:16; 20:31).  Sa takna nga kita magtoo diha ni 
Kristo, kita magsulud diha sa usa ka waykatapusang relasyon 
ug temporal nga fellowship uban sa Dios.
 Bahin dos nagasugod sa takna sa kaluwasan ug sa tibuuk 
kinabuhi sa magtotoo dinhi sa kalibutan.  Ang Kristohanong 
paagi sa kinabuhi maoy usa ka labaw sa kinaiyahang paagi 
sa kinabuhi.  Ang katumanan nagaagad diha sa nagpahimo og 
gahum sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug doktrina sa Bibliya 
nga nagpuyo diha sa kalag sa magtotoo.  Ang katuyoan sa Dios 
mao ang pagsangkap og talagsaong mga panalangin para sa 
matag magtotoo dinhi sa panahon.

Dayegon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong 
Jesu-Kristo, kinsa nagapanalangin kanato uban 
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ang matag espirituhanong panalangin diha sa 
langitnong mga dapit diha ni Kristo.  (Mga Taga-
Efeso 1:3)

Ang maong mga panalangin makaabut lamang ngadto sa 
magtotoo kinsa nagatubo diha sa grasya ug kahibalo sa Man-
luluwas, si Jesu-Kristo (2 Pedro 3:18), pinaagi sa pagpanud-
lo ug pagpuno nga mga ministeryo sa Balaang Espiritu (Juan 
14:26).22

 Ang pagpuno sa Balaang Espiritu, ang gahum para sa 
Kristohanong kinabuhi ug ang yawi sa temporal nga fellowship 
uban sa Dios, maoy gipadayon pinaagi sa rebound nga paagi—
pribadong pagsugid o pag-ila sa mga sala ngadto sa Dios.  Sa 
dihang kita makasala, kita mawad-an sa pagpuno sa Espiritu 
ug temporal nga fellowship uban sa Dios.  Apan,

Kon kita mosugid [moila] sa atong mga sala, Siya 
matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato 
sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato gikan sa 
tanang dipagkamatarong [pagkadaotan].  (1 Juan 
1:9)

Ang pribadong pagsugid mao ang sa yanong paghingalan 
sa nahibaloan nga mga sala ngadto sa Amahan kinsa unya 
nagahinlo sa magtotoo gikan sa tanang mga sala, naglakip sa 
wanahibaloan ug nahakalimtan nga mga sala.23 Ang rebound 
nagaresulta diha sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug pagpahiuli 
sa temporal nga fellowship uban sa Dios.  Ang pagpuno sa Ba-
laang Espiritu nagapahimo kanato sa pagkat-on ug pagsabut 
sa doktrina sa Bibliya ug sa pagtubo sa espirituhanon gikan sa 
pagkat-on, paghunahuna, ug paggamit sa doktrina.  
 Bahin tres mao ang plano sa Dios para sa magtotoo didto sa 

22. Thieme, Giving: Gimmick o Grace? (1990), 24-26; Christian Integrity (2002), 89-94.
23. Thieme, Rebound and Keep Moving!
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eternidad.  Kining kinatas-ang promosyon nagasugod sa punto 
sa pisikal nga kamatayon.24 Ang Dios usab nagasangkap og 
talagsaong mga panalangin para sa matag magtotoo didto sa 
eternidad.   

“Sa balay sa Akong Amahan daghan ang pinuy-
anang mga lugar; kon kini maoy dili tinuud, Ako 
[Jesu-Kristo] magsulti kaninyo; kay Ako moadto sa 
pag-andam og usa ka lugar para kaninyo.” (Juan 
14:2)

Kita wala sultii sa tibuuk gidak-on sa mga panalangin ug 
mga pagsangkap sa eternidad.  Lapas sa panabut sa atong 
maykinutubang mga hunahuna, ang eternidad gihulagway 
sumala sa mga negatibo:

“Wala nay bisan unsang kamatayon; wala nay bisan 
unsang pagbangutan, o paghilak, o kasakit; ang 
naunang mga butang nahanaw na.”  (Pinadayag 
21:4b)

 Tungud kay ang divine nga dekrito mao ang grasya, ang 
pagsulud sa tawo ngadto ug katumanan sa plano sa Dios kina-
hanglang mahiuyon sa grasya.  Ang Dios perpekto; ang Iyang 
plano perpekto.  Ang maayong mga buhat sa diperpektong 
tawo sa kanunay dili makaabut sa perpektong mga sukaranan 
sa Dios.

Siya miluwas kanato, dili pinasikad sa mga binuha-
tan nga kita mihimo diha sa pagkamatarong, apan 

24. Ang henerasyon sa mga magtotoo nga mabuhi sa katapusan sa Kapanahonan sa 
Simbahan dili mamatay apan moadto sa laktod gikan sa bahin dos ngadto sa bahin tres.  
Kini maoy gitawag og pagkabanhaw o Pagsakgaw sa Simbahan (1 Mga Taga-Tesalonica 
4:14-17).
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sumala sa Iyang kalooy [grasya nga naglihok], pi-
naagi sa paghugas sa pagkahimugso-pag-usab ug 
pagbag-o pinaagi sa Balaang Espiritu.  (Titus 3:5)

ANG TRINIDAD GIPAKITA

Duha ka mga hitabo, usa diha sa Karaang Testamento ug 
usa diha sa Bag-ong Testamento, sa tin-aw nagpakita kanato 
sa katinuuran sa Trinidad.  Sa dihang ang Dios mitawag ni 
Isaiah nga mahimong Iyang sulugoon, ang propeta gipakitaan 
og usa ka talagsaong talan-awon sa langit.

Diha sa tuig sa kamatayon ni Haring Uzziah, ako 
nakakita sa Ginoo nga naglingkod diha sa usa ka 
trono, halangdon ug gibayaw, uban ang ikog sa 
Iyang kupo nga nagpuno sa templo.  Ang mga 
serapin mitindog ibabaw Kaniya, matag usa adunay 
unum ka mga pako; pinaagi sa duha siya mitabon 
sa iyang dagway, ug ang duha siya mitabon sa 
iyang mga tiil, ug ang duha siya milupad.  Ug ang 
usa mitawag sa lain ug miingon, 

“Balaan, Balaan, Balaan, mao ang GINOO sa 
mga kasundaluhan, 

Ang tibuuk yuta maoy napuno sa Iyang himaya.” 
(Isaiah 6:1-3)

Ngano man nga kining anghelanong mga linalang nagbalik-
balik sa pulong “Balaan” sa tulo ka higayon?  Ang ilang 
pagdayeg gitumong ngadto sa Trinidad.  Matnguni, sila wala 
mag-ingon, “Balaan, Balaan, Balaan mao ang mga Ginoo sa 
mga kasundaluhan.” Ang Dios maoy tulo ka mga persona, apan 
usa diha sa esensiya.
 Si Jesu-Kristo mao ang bugtong makitang myembro sa 
Trinidad.  Si Isaiah nakakita Kaniya milingkod ibabaw sa Iyang 
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trono isip ang labawng-kamandoan sa langit ug kalibutan.  
Mahimayaon kaayo mao ang talan-awon sa pagkabalaan sa 
Ginoo, o integridad, nga si Isaiah miabut nawong sa nawong 
uban ang iyang kaugalingong pagkaditakus (Isaiah 6:5).  
Bisan pa og luwas, unsaon man ni Isaiah o ni bisan kinsang 
makasasala, naglakip sa atong-kaugalingon, magbarog atu-
bangan sa balaang Dios ug magpabiling buhi?  Sa dihang 
kita makakita sa atong-kaugalingon sa atong pagkakita, kita 
makahibalo nga kini maoy tungud sa mga kalooy sa Ginoo nga 
kita wala mangamatay.

Kay ang Iyang mga kalooy dili gayud mapakyas.  
Sila maoy bag-o matag kabuntagon; 
Dako ang Imong pagkamatinumanon. (Mga 

Pagbangutan 3:22b-23) 

 Sa usa ka punto diha sa kasaysayan, ang Trinidad sa 
talagsaong mipakita sa kalibutan.  Kini nga higayon mao ang 
bawtismo ni Jesu-Kristo.  Si Juan Bawtista nagpahibalo sa 
unang pab-abut ni Kristo ug nagbawtismo sa mga magtotoo 
didto sa Suba sa Jordan sa pag-ila kanila uban sa umaabot 
nga Gingharian.  Unya, si Jesus mipakita sa nahitaboan ug 
mihangyo ni Juan sa pagbawtismo Kaniya.  Sa una si Juan 
mibalibad, nagpahayag sa iyang pagkaditakus.  Human lamang 
ang Ginoo mipatin-aw nga Siya kinahanglang mabawtismohan 
sa pag-ila sa Iyang-kaugalingon uban sa plano sa Amahan nga 
si Juan miuyon sa paghimo sa bawtismo.

Apan si Jesus nagtubag og miingon ngadto 
kaniya [Juan], “Tugoti kini niining panahona; kay 
niining paagiha kini maoy angayan para kanato sa 
pagtuman sa tanang pagkamatarong.” Unya siya 
mitugot Kaniya.  (Mateo 3:15)     
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 Ang bawtismo ni Jesu-Kristo mitimaan-daan sa krus diin ang 
“tanang pagkamatarong” mahimong matuman.  Kana mao, ang 
Dios nga Amahan mahimong matagbaw, o mapasig-uli, uban 
ang pagkamatarong sa Anak.  Kining bibliyanhong pamahayag 
usab nagalakip sa doktrina sa katubsanan hain nagakinahang-
lan nga ang Manluluwas maperpekto sa pagkamatarong aron 
sa pagpalit sa kagawasan sa tawhanong kaliwatan gikan sa 
merkado sa ulipon sa sala.25

 Sa lainlaing mga bawtismo nga gihisgutan diha sa 
Kasulatan, ang bawtismo ni Jesu-Kristo maoy talagsaon.26 Kini 
nga bawtismo mipakita sa kompletong pagkamasinugtanon sa 
Anak ngadto sa kabubut-on sa Amahan.  Ang Bugtong waysala 
mauyunon sa pag-ila sa Iyang-kaugalingon uban sa mga 
makasasala pinaagi sa pagkahinukman didto sa krus isip atong 
puli.27

 Atol sa bawtismo nga rituwal, ang talagsaong pagpakita sa 
Trinidad nahitabo.

Ug pagkahuman nabawtismohan, si Jesus misaka 
dihadiha gikan sa tubig; ug tan-aw ug paminaw, 
ang kalangitan maoy giablihan, ug siya nakakita sa 
[Balaang] Espiritu sa Dios nga nagkanaog sama sa 
usa ka salampati, ug nagpadulong ngadto Kaniya.  
(Mateo 3:16) 

25. Thieme, Slave Market of Sin (1994).
26. Ang English nga pulong “bawtismo” maoy usa ka paghubad sa Griyegong pulong 
(baptizo), nagkahulugan og “sa pagtunlub” o “sa paglunod.” Sa dihang ang usa ka tawo o 
usa ka butang maoy gibawtismohan kini maoy “nailhan” uban sa usa ka ikaduhang persona 
o butang aron nga ang kinaiya o mga kinaiyanhon sa unang tawo o butang maoy mausab.  
Adunay pito ka mga bawtismo diha sa Kasulatan: tulo mao ang rituwal nga mga bawtismo 
diha sa tubig—ni Jesus (Mateo 3:13-17), ni Juan (Mateo 3:1-11), ug sa mga magtotoo (Mga 
Buhat 2:38, 41; 8:36-38); ug upat maoy tinuud nga mga bawtismo—sa Balaang Espiritu 
(1 Mga Taga-Corinto 12:13), ni Moses (1 Mga Taga-Corinto 10:2), sa kalayo (2 Mga Taga-
Tesalonica 1:7-9), ug sa krus (Mateo 20:22).  Tan-awa sa Thieme, Tongues, 30-36, Pakapin 
sa Basahon A.
27. Thieme, The Blood of Christ (2002), 23.
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Ang tubig mipaila sa kabubut-on sa Amahan para sa Anak atol 
sa Unang Pag-abut.  Ilalum sa tubig, si Kristo maoy nailhan uban 
sa plano sa Amahan para sa kaluwasan sa tawo.  Samtang 
si Kristo mitumaw gikan sa tubig, ang Balaang Espiritu, ang 
Ikatulong Persona sa Trinidad, mikanaog diha Kaniya “diha sa 
lawasnong porma sama sa usa ka salampati” (Lukas 3:22).  
Pinaagi niining tilimad-on, si Juan ug ang matag-usa nga anaa 
sa wayduda nahibalo nga si Jesus mao sa tinuud ang Anak sa 
Dios, ang Ikaduhang Persona sa Trinidad (Juan 1:33-34).

Ug tan-aw ug paminaw, usa ka tingog nga gikan 
sa kalangitan, nag-ingon, “Kini mao ang Akong 
gihigugma nga Anak, diha kang kinsa Ako [ang 
Amahan] nahimuut.”  (Mateo 3:17) 

Ang tingog sa pagtugot maoy gikan sa Dios nga Amahan, 
ang Unang Persona sa Trinidad.  Busa, didto sa bawtismo ni 
Kristo, ang sinugdanan sa Iyang kalibutanong ministeryo, ang 
tulo ka mga myembro sa Trinidad mibuhat nga nagduyog sa 
pagpanghimatuud sa kailhanan sa Dios-tawo.  Tulo ka katuigan 
ang milabay, sa wala pa ang Iyang pagsaka sa langit, si Jesu-
Kristo mitudlo sa mga magtotoo sa pagbarog Kaniya dinhi sa 
kalibutan.  Ang pormal nga mga pulong sa pagpili pag-usab 
nagdala sa Trinidad ngadto sa pagpunting.

“Lakaw tungud niini ug paghimog mga disipulo 
sa tanang kanasuran, pagbawtismo kanila diha 
sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balaang 
Espiritu.” (Mateo 28:19, mga italiko gidugang)

 Ang mga magtotoo maoy gibawtismohan diha sa “ngalan”—
dili sa mga ngalan—sa Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu. 
“Ngalan” diha sa pangusahan nagabuyon sa “Ginoo” diha 
sa Isaiah 6:3, nagpamatuud nga ang Dios maoy usa diha sa 
esensiya apan tulo sa mga persona.  Samtang ang pahimug-at 
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diha sa Isaiah 6:3 maoy diha sa Tulo-sa-Usa, diha sa Mateo 
kini maoy diha sa Usa-sa-Tulo.

UNSAON NGA KITA MAKASABUT 
SA MGA PERSONA SA DIOS?

 Unsaon man nga ang waykinutubang mga personalidad sa 
kinaiya-sa-Dios mahulagway sa atong maykinutubang mga 
hunahuna?  Unsa nga bokabularyo, unsa nga mga paagi sa 
komunikasyon ang labing maayong makapatin-aw ngadto sa 
tawo nga hain sa kasagaran dimatugkad?  Usa ka paagi sa 
pagpadayag nga ang Balaang Espiritu mipili sa paggamit mao 
ang pinulongang gigamit, nga nagagamit sa anthropomorphisms 
ug anthropopathisms.  Ang Dios nagagamit niining mga 
katangdian ngadto sa tawhanong mga kinaiya ug pamatasan 
nga Siya wala sa tinuud naghuput sa paghatag kanato og 
panabut ngadto sa Iyang divine nga karakter ug palisiya.  Ang 
anthropomorphisms magpaangkon ngadto sa Dios og mga 
bahin sa tawhanong anatomiya sa pagpatin-aw sa Iyang paagi 
sa pagbuhat, ug anthropopathisms magpaangkon ngadto sa 
Dios og tawhanong mga balatian, mga pagbati, mga hunahuna 
sa pagpatin-aw sa divine nga mga palisiya, mga lihok ug mga 
desisyon sumala sa atong tawhanong pakisayran sa pangisip.
 Ang termino nga “Amahan,” pananglitan, maoy usa ka 
anthropopathism nga nagagikan diha sa atong pagkasinati 
uban ang konsepto sa usa ka inamahan nga relasyon.  Ang 
Amahan wala lamang nagahulagway sa relasyon tali sa Una 
ug Ikaduhang mga Persona sa Trinidad, apan usab nagahubit 
sa atong pamilyang relasyon sa Dios nga Amahan pinaagi 
sa pagkahimugso-pag-usab (1 Mga Taga-Corinto 11:3).  Sa 
ingon niana, ang mga ngalan nga “Anak” ug “Balang Espiritu” 
maghulagway para kanato sa mga tahas sa uban nga mga 
persona sulud sa kinaiya-sa-Dios.
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Dios nga Amahan

TAGMUGNA UG TAGPLANO

 Diha sa Kasulatan, ang amahan mao ang pangulo sa 
pamilya (1 Mga Taga-Corinto 11:3).  Ang Dios nga Amahan 
mao ang tukmang-pananglitan sa pagkaamahan ug mao ang 
kinatas-ang awtoridad ibabaw sa tanang mga butang (1 Mga 
Taga-Corinto 8:6).  Ang titulo nga “Amahan” nagapahimug-at 
sa absolutong awtoridad sa Unang Persona isip ang tagmugna 
sa divine nga plano para sa katawhan (Juan 14:24; Mga Taga-
Efeso 1).

Usa ka Dios ug Amahan sa tanan [mga magtotoo] 
kinsa maoy ibabaw sa tanan [labawng-kamando-
an] ug pinaagi sa tanan [omnipresent] ug diha sa 
tanan [pagpuyo sa Amahan].28 (Mga Taga-Efeso 
4:6)

Apan ang Dios nga Amahan wala molabaw sa laing mga 
myembro sa Trinidad diha sa bisan hain nga kalidad o ang-ang, 
apan maoy katumbas sa Anak ug sa Balaang Espiritu.
 Sa eternidad nga milabay, ang Amahan miplano ug midisen-
yo sa tanan nga milabay, karon, o sa bisan kanus-a (Genesis 
1:1).  Siya “mimarka sa mga pundasyon sa kalibutan” (Mga 
Proberbio 8:29), miandam sa mga elemento (Job 28:25-27), 
ug mibutang sa mga utlanan para sa kadagatan (Job 38:11).  
Ang Amahan mituyo sa paghimo sa tawo (Genesis 1:26) ug 
sa pag-atiman kaniya diha sa grasya (Mga Taga-Efeso 1:2, 4; 
2:8-9).  Ang tanang pagplano ug produksiyon sa Amahan maoy 
mga pagpakita sa Iyang esensiya.

28. Ang pagpuyo sa Dios nga Amahan maoy usa ka permanente, absolutong kahimtang 
nga nakuha sa takna sa kaluwasan sa matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo 
(Juan 14:23; Mga Taga-Efeso 4:6; 1 Juan 4:15).
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AMAHAN NI JESU-KRISTO

 “Ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo” maoy 
usa ka titulo sa Unang Persona (2 Mga Taga-Corinto 1:3; 11:31; 
Mga Taga-Efeso 1:3; Mga Taga-Colosas 1:3; 1 Pedro 1:3).  Kini 
nga titulo nagasugyot sa relasyon tali ni Kristo ug sa Amahan.  
Si Kristo maoy pulos ang pinadayag sa Amahan ug ang taliwala 
sa kalihukan sa Iyang plano (Juan 1:14; 2 Mga Taga-Corinto 
4:6; Mga Taga-Efeso 3:11; Mga Hebreohanon 1:2).

Walay tawo nga nakakita sa Dios [ang Amahan] sa 
bisan unsang panahon; ang bugtong gipanamkon 
[sa talagsaong natawo] nga Dios [Jesu-Kristo], 
kinsa maoy sulud sa dughan sa Amahan, Siya 
mipatin-aw Kaniya.  (Juan 1:18)

 Ang relasyon sa Amahan ug Anak naanaa gikan sa eternidad 
nga milabay diha sa divine nga dekrito (Juan 17:5, 24).  Bisan pa 
og sa waykatapusang katumbas uban sa Amahan (Mga Taga-
Filipos 2:6), ang Anak milihok diha sa usa ka ubus nga tahas 
sa pagtuman sa matubsanong kabubut-on sa Amahan.  Ang 
maong mga pamulong ingon nga “Iyang bugtong gipanamkon 
[sa talagsaong natawo] nga Anak” (Juan 3:16) ug “ang bugtong 
gipanamkon nga Anak sa Dios” (Juan 3:18) kinahanglang ma-
sabtan diha sa pagsabut sa talagsaong misyon sa Ikaduhang 
Persona sa Trinidad.  Bisan pa og waykatapusang Dios, Siya 
migumikan sa Amahan aron makita diha sa unud (Juan 1:14; 
8:42).  Si Jesu-Kristo mao ang bugtong nag-inusarang natawo 
dinhi sa kalibutan nga walay usa ka kinaiyang makasasala (1 
Pedro 1:19) pinaagi sa birhen nga pagkatawo (Mga Salmo 2:7; 
Isaiah 7:14; Mateo 1:23) ug ang bugtong nag-inusarang sarang 
sa paglihok ingon nga usa ka puli aron mahukman para sa mga 
sala sa tanang katawhan (Isaiah 53:4-6; Mga Hebreohanon 
9:16b, 28a; 1 Juan 3:5).   
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AMAHAN SA TANANG MGA MAGTOTOO

 Tungud kay ang Dios nga Amahan ang tagmugna sa kalu-
wasan, ang tanang mga magtotoo sa personal ug sa waykata-
pusang may kalabutan ngadto Kaniya pinaagi sa bag-ong 
pagkatawo (Mga Taga-Efeso 1:5; 3:14-15; 4:6).  Kita gitawag 
og mga anak sa Dios (Juan 1:12; Mga Taga-Galacia 4:6-7).  
Supak ngadto sa popular nga panan-aw sa unibersal nga 
pagkaamahan sa Dios, ang Dios dili ang amahan sa tanang 
katawhan (Juan 8:42, 44) apan ang Amahan sa tanang mga 
magtotoo.  Ang pagkasakup diha sa pamilya sa Dios dili 
awtomatik, apan mao ang resulta sa usa ka yanong lihok sa 
pagtoo diha ni Jesu-Kristo.

Kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagi sa 
pagtoo diha ni Kristo Jesus.  (Mga Taga-Galacia 
3:26)

Ingon nga mga myembro sa Iyang pamilya, kita makasulti na sa 
Dios sama sa “Amahan” (Mga Taga-Roma 8:15).
 Sama sa tanang mahigugmaong mga amahan, ang Dios 
nga langitnong Amahan nagasangkap og unsay labing maayo 
para sa Iyang kaanakan (Mateo 7:11).  Ang tanan natong mga 
gikinahanglan maoy naabot ug gisangkap diha sa kabuhong 
sa eternidad nga milabay pinaagi sa divine nga dekrito.  Isip 
usa ka garantiya niining waykatapusang pagsangkap, ang 
Dios nga Amahan wala lamang nagapuyo sa matag magtotoo 
(Juan 14:23; Mga Taga-Efeso 4:6), apan mao ang personal 
nga tigtugyan niining mga panalangin.  Kini nga grasyang mga 
panalangin naglakip sa tanang mga gasa nga gihatag sa mga 
magtotoo diha sa bahin uno, kaluwasan;29 diha sa bahin dos, 

29. Ang Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo nagadawat og sa labing minos kwarenta 
ka mga gasa gikan sa Dios sa takna sa kaluwasan.  Tan-awa sa Thieme, The Plan of God 
(2003), Pakapin sa Basahon.
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naglakip og mga saad ug doktrina sa Bibliya; ug kadtong ihatag 
sa bahin tres, eternidad:

Usa ka panulundon nga maoy dimadunot ug 
wayhugaw ug dili mahanaw, gitagana didto sa 
langit para kaninyo.  (1 Pedro 1:4b)

 Sama sa tanang kaanakan kita makasala ug maghigawad sa 
atong langitnong Amahan.  Kita unya disiplinahon sa Amahan 
para sa atong kaugalingong kaayohan (Mga Hebreohanon 12:5-
11).  Apan ang atong Amahan sa kanunay andam sa pagdawat 
sa Iyang kaanakan pagbalik ngadto sa fellowship sa diha nga 
kita mobalik ngadto sa Iyang plano pinaagi sa pribado, laktod 
nga pagsugid ngadto Kaniya (1 Juan 1:9).30

Dios nga Anak

ANG TALAGSAONG PERSONA SA UNIBERSO

 Si Jesu-Kristo, ang Ikaduhang Persona, ang bugtong makita 
nga myembro sa Trinidad (Juan 1:14, 18; 14:9).  Siya nailhan 
isip Dios nga Anak ug ang Ginoong Jesu-Kristo.  Ang Iyang 
titulo, “Ginoo,” nga maoy (Kurios) diha sa Griyego ug Yahweh 
diha sa Hebreyo, nagaproklamar sa Iyang pagkadios.  “Jesus,” 
nga mahimong hubaron og “Manluluwas,” mao ang ngalan sa 
Iyang pagkatawo ug nagapaila sa Iyang matubsanong buhat 
diha sa atong kaayohan (Mateo 1:21).  Ang ngalan “Kristo,” 
nagkahulugan og “ang Bugtong Gidihugan” o “Manunubos,” 
nagasugyot sa Iyang mga katungdanan sa propeta, pari, ug 
hari sa Israel.  
 Isip ang talagsaong persona sa uniberso, si Jesu-Kristo 
nagahuput og duha ka mga kinaiya nga sa dimabulag nga 

30. Thieme, The Prodigal Son (2001); Rebound and Keep Moving!
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gihiusa diha sa hypostatic nga paghiusa nga walay pagkawala 
o pagsagol sa bulag nga kailhanan, nga walay pagkawala o 
pagbalhin sa mga gawi o mga hiyas, ang paghiusa maoy 
personal ug waykatapusan.  Siya maoy dimokunhod nga 
pagkadios ug tinuud nga pagkatawo diha sa usa ka persona sa 
kahangturan (Mga Taga-Roma 1:2-6; Mga Taga-Filipos 2:6-8; 
1 Timoteo 3:16).  Siya nagadala sa matag hiyas sa pagkadios 
ug sa waykatapusan may kalabutan ngadto sa laing duha 
ka mga myembro sa Trinidad (Isaiah 48:16; Juan 1:1-4; Mga 
Hebreohanon 5:5).

Kay diha Kaniya ang tanang kahingpitan sa 
Pagkadios nagapuyo diha sa lawasnong porma.  
(Mga Taga-Colosas 2:9)  

 Isip pagkadios, si Kristo anaa ang tanang awtoridad (Mateo 
28:18), nagahuput sa kinabuhi diha sa Iyang-kaugalingon (Juan 
5:26), nagahatag sa waykatapusang kinabuhi (Juan 10:28), 
nagapasaylo sa mga sala (Mateo 9:6; Markos 2:7), ug nagahimo 
sa paghukum (Juan 5:22).  Isip ang Anak sa Dios (Mga Taga-
Roma 1:1-4), si Kristo mao ang “tukmang panig-ingnan sa Iyang 
[sa Amahan nga] kinaiya” (Mga Hebreohanon 1:3).  Diha sa 
talagsaong mga higayon sa dihang Siya mipunting ngadto sa 
Iyang-kaugalingon isip ang “Anak sa Dios,” Siya gipasanginlan 
sa pagpasipala (Juan 10:33) ug gihulga sa kamatayon (Juan 
5:18).  Daghan kinsa nakadungog sa Iyang pag-angkon sa 
pagkadios ug Manunubos nga sa mapintas misalikway sa 
maong pag-angkon.
 Isip ang “Anak sa Tawo” (Lukas 19:10), si Kristo midawat sa 
“kaamgiran” ug “porma” sa tawo (Mga Taga-Filipos 2:7).  Siya 
mipatataw niini nga titulo labaw pa sa makadaghan kay sa bisan 
unsa nga laing titulo atol sa Iyang kalibutanong ministeryo.  
Tungud kay ang Iyang pagkadios sa kanunay anaa (Juan 1:1), 
Siya karon mipunting diha nianang bag-o ug nga kinahanglan 
usab masabtan—Iyang pagkatawo (Mateo 1:25).  Atol sa Iyang 
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kinabuhi dinhi sa kalibutan, si Jesus nakasinati og lawasnon, 
salabutanon, ug espirituhanong pagtubo (Lukas 2:40, 52).  Siya 
nahibalo og kakapoy (Juan 4:6), gutum (Mateo 4:2), kauhaw 
(Juan 19:28), pagsulay (Mga Hebreohanon 4:15), pag-antos 
(Mga Hebreohanon 2:18), ug kamatayon (Lukas 23:46).
 Sa dihang ang Dios-tawo diha sa hypostatic nga paghiusa 
misulti gikan sa Iyang divine nga kinaiya, si Kristo mipasabut 
ngadto sa Dios ingon nga Iyang Amahan; sa dihang Siya 
misulti didto sa krus gikan sa Iyang tawhanong kinaiya, Siya 
mipasabut ngadto sa Amahan ingon nga Iyang Dios (Mateo 
27:46; cf. Juan 20:17).  Apan ang Iyang pagkatawo wala gayud 
nagakunhod o nagatibhang gikan sa Iyang pagkadios ni gikan 
sa Iyang pagkapareho sa Amahan ug sa Balaang Espiritu (Juan 
5:23).
 Si Jesus sa tataw gipadayag diha sa Karaang Testamento 
ingon nga:

1. Ang Magbubuhat (Genesis 2:7; cf. Juan 1:3, 10; Mga 
Taga-Roma 11:36; Mga Taga-Colosas 1:16-17),

2. Ang Anghel sa Ginoo (Yahweh, Genesis 16:10; 22:11; 
Mga Maghuhukum 13:17-23; cf. Juan 1:18),31

3. Ang Manunubos o Bugtong Gidihugan (Mga Salmo 2:2; 
Daniel 9:25; cf. Juan 4:25-26).  Siya maoy binalikbalik 
nga gipadayag isip Yahweh.

Ang Bag-ong Testamento nagarekord sa Iyang ministeryo ug 
nagapatubo og dako sa atong pagsabut sa Iyang persona ug 
buhat.

31. Ang Anghel sa Ginoo mao ang makitang pagpadayag sa Dios, ang Ikaduhang Persona 
sa Trinidad diha sa Karaang Testamento, kinsa wala na mipakita ingon nga ang Anghel diha 
sa Bag-ong Testamento human si Jesu-Kristo midawat sa pagkatawo.
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IYANG PAGPAKATAWO

 Ang Pagpakatawo sa Anak sa Dios, Iyang pag-abut diha 
sa unud, ug Iyang hypostatic nga paghiusa mao ang mismong 
pundasyon sa Kristiyanismo.  Sa pagsangkap og kaluwasan 
para sa katawhan, ang Anak kinahanglang mahimong usa ka 
tinuud nga myembro sa tawhanong kaliwatan.  Isip labawng-
kamandoan ug waykatapusang Dios, Siya wala napahimutang 
sa paghukum o kamatayon didto sa krus.  Unsa ka katingalahang 
paninguha para sa Magbubuhat sa pagpaubus sa Iyang-
kaugalingon ngadto sa kahimtang sa Iyang kaugalingong 
binuhat aron Siya mahimong magpataas kanato ngadto sa 
Iyang kaugalingong hut-ong sa himaya!  Diha sa kahingpitan sa 
panahon (Mga Taga-Galacia 4:4), si Jesu-Kristo, gipanamkon 
pinaagi sa Balaang Espiritu ug natawo sa usa ka birhen (Lukas 
1:31-35), “maoy gipadayag diha sa unud” (1 Timoteo 3:16) ug 
“mipuyo uban kanato” (Juan 1:14).
 Atol sa Iyang ministeryo dinhi sa kalibutan, Siya mipakita sa 
himaya ug omniscience sa Dios (Markos 9:2-8; Lukas 9:29-35; 
2 Mga Taga-Corinto 4:6), apan Siya miabut una sa tanan sa 
pagpadayag sa gugma sa Dios (1 Juan 4:9-10).  Ang kinatas-
ang pruyba niadto nga gugma mao ang krus.

Apan ang Dios nagapakita sa Iyang kaugalingong 
gugma ngari kanato, sanglit samtang kita mga 
makasasala pa, si Kristo namatay para kanato.  
(Mga Taga-Roma 5:8)

 Bisan pa ang Iyang waysala, perpektong kinabuhi lamang 
dili makaluwas kanato.  Iyang mga milagro, nga mipaila sa 
Iyang pagkamanunubos nga mga kredensiyal, mipagaan 
lamang sa pag-antos diha sa mga kinabuhi sa pipila.  Aron sa 
pagsangkap og kaluwasan para sa tanang katawhan, si Jesu-
Kristo kinahanglang mahimong “unud” sa pagpuli sa atong 
lugar ug mahukman para sa atong mga sala.  Ang perpekto, 
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waysalang pagkatawo ni Jesu-Kristo kinahanglang mobayad 
sa silot para sa atong mga sala.
 Ang silot nga ang Dios mipadayag para sa sala mao ang 
espirituhanong kamatayon, pagkabulag gikan sa Dios ubus 
sa pagsilot (Genesis 2:17; cf. Genesis 5:3-5; Mga Taga-Roma 
5:12).  Sa pagbayad niadtong silot, si Kristo, isip atong puli, 
kinahanglang mopas-an sa mga sala sa kalibutan diha sa Iyang 
pagkatawo ug mahukman sa Amahan (Mateo 27:46; 1 Pedro 
2:24).  Hilabihan kaayo ang pag-antos ni Kristo samtang Siya 
mipas-an sa mga sala sa kalibutan nga ang Amahan mitabon 
sa panghingutas sa Iyang Anak ug miputus sa bungtod sa 
Golgotha diha sa tibuuk kangitngit (Lukas 23:44).  Human ang 
Dios mihukum sa matag sala—milabay, karon, ug umaabot—
si Jesus miingon, “Natapos na!” (Juan 19:30).  Si Jesu-Kristo 
miantos sa espirituhanong kamatayon para sa tanan.  Ang 
buhat sa kaluwasan maoy nakompleto.  Unya, pinaagi sa usa 
ka lihok sa Iyang kaugalingong kabubut-on, si Jesus mibiya sa 
Iyang pisikal nga kinabuhi.
 Ang pisikal nga kamatayon nagabulag sa lawas gikan sa 
kalag ug tawhanong espiritu apan wala gayud nagapaundang 
sa pagkahibalo sa kalag ug espiritu.  Atol sa tulo ka mga adlaw 
ug mga gabii sunud sa paglansang, ang lawas ni Jesu-Kristo 
maoy gilubong (Lukas 23:50-53).  Ang Iyang tawhanong kalag 
miadto sa Paraiso (Lukas 23:43).32 Ang Iyang tawhanong 
espiritu miadto sa presensiya sa Amahan (Lukas 23:46).
 Ang tanang tulo ka mga myembro sa Trinidad adunay usa 
ka papel diha sa pagkabanhaw ni Kristo.  Human sa tulo ka 
mga adlaw, ang omnipotence sa Dios nga Amahan (Mga Buhat 
2:24; Mga Taga-Roma 6:4; Mga Taga-Efeso 1:20; Mga Taga-
Colosas 2:12; 1 Mga Taga-Tesalonica 1:10; 1 Pedro 1:21), ang 
omnipotence sa Dios nga Balaang Espiritu (Mga Taga-Roma 
1:4; 8:11; 1 Pedro 3:18), ug ang omnipotence sa Dios nga Anak 

32. Thieme, Victorious Proclamation, 19-22.
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mibanhaw sa pagkatawo ni Jesu-Kristo gikan sa patay (Juan 
2:18-21; 10:14-18).  Si Jesus maoy “gibanhaw gikan sa patay 
pinaagi sa himaya [gahum] sa Amahan” (Mga Taga-Roma 6:4) 
kinsa mipabalik sa Iyang tawhanong espiritu ngadto sa Iyang 
lawas diha sa lubnganan.  Siya “nabuhi diha sa espiritu” (1 
Pedro 3:18) sa dihang ang Balaang Espiritu mipabalik sa Iyang 
kalag ngadto sa Iyang lawas.  Ang Dios nga Anak midisenyo 
ug mibuhat sa Iyang kaugalingong lawas sa pagkabanhaw 
(Mga Taga-Colosas 1:16).  Si Jesus migula gikan sa lubnganan 
(Mateo 28:6) uban sa Iyang kalag ug espiritu nga gihiusa 
pag-usab diha sa usa ka nahimaya, dimamatay nga lawas sa 
pagkabanhaw.  Siya mao ang bugtong tawhanong linalang sa 
bisan kanus-a nga nabanhaw.  Ang pagkabanhaw ni Kristo 
uban sa Iyang nahimaya nga lawas nagagarantiya sa umaabot 
nga pagkabanhaw ug waykatapusang kinabuhi sa tanang mga 
magtotoo (1 Mga Taga-Corinto 15:22-23, 54).33 
 Atol sa Pagpakatawo ang pagkatawo ni Kristo nahimong 
mas-ubus kay sa mga anghel, apan pinaagi sa pagkabanhaw, 
pagsaka, ug sesyon, ang Iyang pagkatawo nahimong labaw 
ngadto sa mga anghel (Mga Hebreohanon 1:4; 2:9).  Ang 
Iyang paglansang kinahanglang moabut sa wala pa ang Iyang 
paghimaya.  Ang krus kinahanglang moabut sa wala pa ang 
korona.  

IYANG PAGHIMAYA

 Kwarenta ka mga adlaw human sa Iyang pagkabanhaw—
atol nga ang Ginoo “mipaila sa Iyang-kaugalingon nga buhi … 
sa daghang makapatoo nga mga pruyba”—Siya sa makitang 

33. Ang pagkabanhaw mahitabo sa dihang ang magtotoo nagadawat og usa ka lawas 
sa pagkabanhaw nga dili na ulipon sa kamatayon.  Kini diha sa kalainan sa mga kaso sa 
pagpabuhi-pag-usab nga gisulat diha sa Kasulatan, nga ang usa ka patay nga tawo maoy 
gibalik og buhi ngadto sa iyang mamatay nga lawas apan sunud niana mamatay pag-usab 
(Juan 11:43-44; 12:10).
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mibiya gikan niining kalibutana ug misulud ngadto sa langit 
(Mga Buhat 1:2-3, 9-10).  Didto si Kristo mipaila sa Iyang-
kaugalingon, ang unang nabanhaw nga tawo sulud sa langit, 
ug gidawat sa Amahan isip ang perpekto ug bugtong sakripisyo 
para sa makasasalang katawhan (Mga Hebreohanon 9:24-28).  
Sa pagsulud sa langit, ang Dios-tawo “milingkod [sesyon] sa 
toong kamut sa Kaharianon [Amahan] didto sa hataas” (Mga 
Hebreohanon 1:3).  Ang Iyang sesyon nagapakita sa Iyang 
kompletong pagkamadawat ngadto sa Dios diha sa Iyang 
pagkatawo (Mga Salmo 110:1; Mga Hebreohanon 1:13).  Didto 
sa toong kamut sa Amahan, ang lugar sa dungog, si Kristo 
nagapadayon sa Iyang ministeryo isip ang atong manlalaban, 
pangulong pari, ug dumadapig (Mga Hebreohanon 7:25; 8:1; 1 
Juan 2:1).
 Isip ang makitang persona sa Trinidad, si Jesu-Kristo, ang 
Shekinah nga Himaya, mipuyo uban sa Israel diha sa sagra-
dong Tabernakulo o Templo.  Siya mao ang Dios sa Israel 
(Levitico 26:11-12) kansang presensiya diha sa Balaan sa 
mga Balaan maoy gipakita pinaagi sa usa ka maggilakong 
panganod ibabaw sa Tabernakulo (Exodo 40:34-38).  Atol sa 
Pagpakatawo, ang makitang Kristo ‘mitabernakulo’ o mipuyo 
uban sa katawhan diha sa unud (Juan 1:14).  Ang Iyang 
nabalhing himaya gihimong makita ngadto ni Pedro, Santiago, 
ug Juan atol sa Iyang ministeryo dinhi sa kalibutan (Mateo 
17:1-5).  Human sa Iyang pagsaka, ang sagradong tabernakulo 
para sa Iyang pagpuyo gibalhin ngadto sa lawas sa magtotoo 
(Juan 14:20; 17:23, 26; Mga Taga-Colosas 1:27-29).  Karon, 
kita mag-ambit sa Iyang himaya sa parehong diha sa panahon 
ug eternidad (2 Mga Taga-Corinto 3:18).

IYANG PAGBALIK

 Sa langit si Jesu-Kristo nag-andam og usa ka lugar para 
sa Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo sa lainlain 
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gitawag og Iyang pangasaw-onon (Pinadayag 19:7), ang 
Simbahan (Juan 14:1-3), ang lawas ni Kristo (Mga Taga-
Efeso 4:11-12), ug ang harianong pamilya sa Dios (1 Pedro 
2:9; Pinadayag 1:6; 5:10).  Dinhi sa yuta ang Iyang harianong 
pamilya giporma pinaagi sa bawtismo sa Balaang Espiritu 
kinsa nagabutang sa matag Kapanahonan sa Simbahan nga 
magtotoo ngadto sa paghiusa uban ni Kristo sa takna sa pagtoo 
diha Kaniya (Mga Taga-Galacia 3:1-5, 14, 26-27; Mga Taga-
Efeso 4:4-5; 2 Mga Taga-Tesalonica 2:13-14).
 Sa takna nga ang Iyang harianong pamilya maoy 
makompleto, si Kristo mokanaog gikan sa langit ug motigum 
sa tanang mga magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan, patay 
ug buhi, sa pagtagbo Kaniya didto sa kahanginan (1 Mga 
Taga-Tesalonica 4:16-17).34 Samtang ang harianong pamilya 
maoy gitigum sa dungan ngadto Kaniya aron sa kahangturan 
uban Kaniya, ang tanang mga myembro modawat og mga 
lawas sama sa Iyang nahimayang lawas sa pagkabanhaw 
(1 Mga Taga-Corinto 15:51-53; Mga Taga-Filipos 3:21).  Ang 
Iyang kamatinuuron ug pagkadimausab naggarantiya sa Iyang 
saad.  Busa, ang pagkabanhaw sa Simbahan mahimong ang 
“bulahang paglaum” sa matag magtotoo (Titus 2:13).
 Pito ka katuigan human sa pagkabanhaw o Pagsakgaw 
sa Simbahan, si Jesu-Kristo, inubanan sa Iyang pangasaw-
onon, ang Simbahan (1 Mga Taga-Tesalonica 3:13; Jude 14; 
Pinadayag 19:14), mobalik “sama sa kilat nga nagagikan 
sa sidlakan, ug nagakidlap bisan pa ngadto sa kasadpan” 
(Mateo 24:27).  Sa Iyang unang pag-abut, Siya miabut diha 
sa kamapaubsanon (Mga Taga-Filipos 2:5-8) aron hukman; sa 
Iyang ikaduhang pag-abut, Siya mopakita diha sa gahum ug 
himaya (Mateo 24:30; 26:64) sa paghukum, sa pagpakiggubat, 
ug sa pagmando (Pinadayag 19:11, 15-16).  Ang matag mata 
makakita sa nagbalik nga Labawng-kamandoan sa langit ug 

34. Para sa dugang pa diha sa Pagsakgaw, tan-awa sa Thieme, The Divine Outline of 
History, 134-37.
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yuta, Iyang mga mata “usa ka dilaab sa kalayo” ug ibabaw sa 
Iyang ulo daghang mga korona (Pinadayag 1:7; 19:11-12).
 Diha sa pagkapildi sa tanang satasnasnong mga kasun-
dalohan, ang gingharian sa milenyo maoy tukuron dinhi sa kali-
butan ug si Kristo mosugod sa Iyang paghari sa malungtarong 
pagkamatarong.  Sa pagtapos sa literal nga usa ka libo ka ka-
tuigan sa perpektong kalikupan, Siya mohukum sa tanang mga 
dimagtotoo atubangan sa Iyang dako nga puting trono (Pina-
dayag 20:11-15) ug mosilot kanila ngadto sa linaw nga kalayo 
para sa pagsalikway sa Iyang pagluwas nga buhat alang sa 
ilang kaayohan.  Unya, ang pagkakarong uniberso maoy pa-
gagub-on (2 Pedro 3:10), ug ang bag-ong kalangitan ug bag-
ong kalibutan maoy gam-on.  Ang Ginoong Jesu-Kristo moman-
do sa Iyang waykatapusang gingharian (2 Pedro 1:11) ubus 
sa awtoridad sa Amahan (Pinadayag 22:3) ug diha sa perpek-
tong paghiusa uban Kaniya (1 Mga Taga-Corinto 15:28).  “Ang 
tibuuk kalibutan [maoy] mapuno sa Iyang himaya” (Mga Salmo 
72:17-19).  Sa tinuud ang atong waykatumbas nga Kristo, “ang 
Nating Karnero kinsa gipatay” (Pinadayag 13:8), maoy “takus 
… sa pagdawat sa gahum ug mga bahandi ug kaalam ug kusog 
ug dungog ug himaya ug panalangin” (Pinadayag 5:12).

Dios nga Balaang Espiritu

ANG PERSONA SA ESPIRITU

 Pipila kinsa magsalikway sa konsepto sa Trinidad mangita 
sa pagminos sa Balaang Espiritu ngadto sa dili molabaw kay 
sa usa ka impluwensiya, maingon nga pipila ang magtan-aw 
sa Anak ingon nga tawo lamang.  Apan ang pagkawalay-lawas, 
o kulang sa materyal nga porma o galam-on, sa Espiritu wala 
nagahimo Kaniya og bisan unsang kubus nga usa ka persona 
kay sa Amahan, kinsa sa managsamang dimakita.  Ang termino 
nga “multo” maoy usa ka makapasayup nga paghubad sa 
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(pneuma), nga nagakahulugan og “espiritu.” Walay pulong diha 
sa Griyego para sa multo.  Ang labing duul nga pulong mao ang 
(phantasma, Mateo 14:26), nga nagakahulugan og “aparisyon.” 
Apan kini nga pulong wala gayud gigamit sa Ikatulong Persona 
sa Trinidad.  Ang Balaang Espiritu usa ka tinuud nga persona 
diha sa walay kalainang pag-ila nga ang Amahan ug ang Anak 
maoy mga persona (2 Mga Taga-Corinto 13:14; 1 Pedro 1:2).
 Ang daghang mga titulo sa Dios nga Balaang Espiritu diha 
sa pulos Karaan ug Bag-ong mga Testamento magsugyot sa 
Iyang pagkadios ug magpadayag sa Iyang relasyon ngadto 
sa ubang mga myembro sa Trinidad.  Mahatungud sa Iyang 
mga hiyas, Siya gitawag og “Espiritu sa pagkabalaan” (Mga 
Taga-Roma 1:4), “Espiritu sa kinabuhi” (Mga Taga-Roma 8:2), 
“espiritu sa kahibalo” (Isaiah 11:2), ug “Espiritu sa kamatuuran” 
(Juan 14:17).  Ang maong mga titulo sama sa “Espiritu sa Dios” 
ug “Espiritu sa atong Dios” (Genesis 1:2; Mateo 3:16; 1 Mga 
Taga-Corinto 6:11) ug “Espiritu sa imong Amahan” (Mateo 
10:20) may kalabutan sa Balaang Espiritu ngadto sa Amahan 
samtang ang “Espiritu ni Kristo” ug Espiritu ni Jesu-Kristo” (Mga 
Taga-Roma 8:9; Mga Taga-Filipos 1:19), “Espiritu sa Iyang 
Anak” (Mga Taga-Galacia 4:6), ug “Espiritu sa Ginoo” (Mga 
Buhat 5:9) may kalabutan Kaniya ngadto sa Anak.  Kini nga 
mga titulo wala magkahulugan nga Siya usa lamang ka hiyas 
sa Dios.  Walay mga hiyas nga gihinganlan pinaagi sa personal 
nga mga pulingan “Siya,” “Kaniya,” ug “Iyaha.” Ni ang usa ka 
hiyas “makagiya kanimo ngadto sa tanang kamatuuran” (Juan 
16:13-15) o makapabalik ug maghatag sa kinabuhi (Genesis 
1:2; Job 33:4).  Kini nga mga titulo magpasabut ngadto sa 
Balaang Espiritu ingon nga usa ka bulag ug lahi nga persona.
 Ang termino nga “Espiritu” may kalabutan ngadto sa lahi 
nga tahas sa Iyang persona, tungud kay ang Amahan ug Anak 
usab maoy espiritu (Juan 4:24).  Ang Balaang Espiritu mao 
ang dimakitang gahum sa Dios, ang persona nga pinaagi kang 
kinsa ang divine nga gahum maoy gitugyan.  Sa ingon Siya 
nagapadayag sa plano sa Dios dinhi sa kalibutan ug mao ang 
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ahente para sa pagtuman sa Kristohanong paagi sa kinabuhi.
 Ang tahas sa Balaang Espiritu kinahanglang dili masaypan 
uban sa laing mga myembro sa Trinidad.

Karon ang Ginoo mao ang Espiritu, ug asa ang 
Espiritu sa Ginoo, adunay kagawasan.  (2 Mga 
Taga-Corinto 3:17)

Ang pamulong “ang Ginoo mao ang Espiritu” nagapasabut 
ngadto sa Balaang Espiritu, dili ang Ikaduhang Persona sa 
Trinidad.  “Ang Ginoo mao ang Espiritu” nagapahayag sa 
pagkadios sa Ikatulong Persona.  Ang pamulong wala gayud 
nagakahulugan nga ang Espiritu nagailis sa presensiya sa 
nabanhaw nga Kristo nga nagpuyo sa magtotoo (Mga Taga-
Roma 8:10; Mga Taga-Galacia 2:20; Mga Taga-Colosas 1:27).  
Ang kalihukan sa Usa dili mahimong ipasangil ngadto sa Lain.  
Sila maoy bulag ug lahi nga mga Persona, ang duha kinsa 
maoy parehong anaa uban ug diha sa magtotoo.

IYANG MINISTERYO NGADTO SA KATAWHAN

 Ang Karaang Testamento nagapaangkon sa Balaang 
Espiritu uban ang pagbag-o o pagpahiuli sa kalibutan human 
ang paghukum ug paggun-ob sa orihinal nga pagbuhat 
(Genesis 1:2; Job 26:13; Mga Salmo 104:30).35  Sa pagbantay 
sa katawhan gikan sa pagbalik sa kalibutan ngadto sa 
kaguliyang, ang Balaang Espiritu, ingon nga ang gahum sa 
Dios, nagapugong sa sala (2 Mga Taga-Tesalonica 2:6-7).  Kini 
maoy usa sa komon nga grasya sa Dios nga nagabenepisyo 
ngadto sa tanang katawhan.  Laing benepisyo sa komon nga 
grasya mahitabo diha sa pagwali sa ebanghelyo.  Tungud 
kay ang matag tawhanong linalang natawo sunud ngadto 

35. Thieme, Creation, Chaos, and Restoration, 12-13.
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sa pagkalaglag ni Adan maoy natawo sa espirituhanon nga 
patay—walay usa ka tawhanong espiritu, ang Balaang Espiritu 
nagalihok sama sa nawala nga tawhanong espiritu aron nga 
ang espirituhanong kasayuran sa Ebanghelyo maoy masabut 
(1 Mga Taga-Corinto 2:14b).36 
 Sa dihang ang sa espirituhanong patay nga tawo masugta-
non sa pagpaminaw ngadto sa Ebanghelyong mensahe, ang 
makapatoong ministeryo sa Balaang Espiritu nagahimo sa 
mensahe nga masabut (Juan 16:7-11).  Kon ang maong tawo 
nagatubag sa positibo pinaagi sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo, 
ang Balaang Espiritu nagaila niana nga pagtoo ug nagahimo ni-
ini nga epektibo para sa kaluwasan pinaagi sa Iyang ministeryo 
sa epektibong grasya (Mga Taga-Efeso 2:8).

36. Si Adan gibuhat nga trichotomous, naghuput og usa ka lawas, kalag, ug tawhanong 
espiritu.  Sa dihang siya nakasala, siya nahimong dichotomous: lawas ug kalag.  Ang 
tawhanong espiritu mahimo lamang maangkon pinaagi sa pagkahimugso-pag-usab nga 
ministeryo sa Balaang Espiritu.  Pagkahimugso-pag-usab mao ang teyolohiyanhong termino 
para sa espirituhanong pagkatawo, o pagka “natawo pag-usab,” ang impyutasyon sa 
waykatapusang kinabuhi sa takna nga si bisan kinsa ang nagatoo diha ni Jesu-Kristo para sa 
waykatapusang kaluwasan.  Ang usa ka nahimugso-pag-usab nga tawo nagalabang gikan 
sa espirituhanong kamatayon ngadto sa espirituhanong kinabuhi sa dihang ang Balaang 
Espiritu nagabuhat og usa ka tawhanong espiritu.  Tungud sa birhen nga pagmabdos, si 
Jesu-Kristo mao ang bugtong eksepsiyon diha sa tawhanong kasaysayan.  Tungud kay 
si Jesus maoy natawo sama nga si Adan maoy gibuhat, trichotomous, Siya tungud niini 
natawo sa espirituhanong buhi.  Tan-awa sa Thieme, The Barrier, 13-16.  
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IYANG MINISTERYO NGADTO SA MGA MAGTOTOO 

 Ang Balaang Espiritu mao ang divine nga tagmugna sa 
Pulong sa Dios, usab gitawag og ang hunahuna ni Kristo (1 
Mga Taga-Corinto 2:16; Mga Hebreohanon 3:7).  Dili lamang 
ang Balaang Espiritu nagagarantiya sa pagkatukma sa Pulong 
diha sa orihinal nga mga pinulongan (2 Samuel 23:2; 2 Timoteo 
3:16; 2 Pedro 1:20-21), apan Siya usab nagatudlo sa magtotoo 
(Juan 14:26; 15:26).  Ang atong tawhanong kaalam lamang 
dili makasabut sa espirituhanong kasayuran.  Ang Balaang 
Espiritu nagasangkap sa kinahanglanon nga ‘espirituhanong 
I.Q.’ para sa atong maykinutubang mga hunahuna sa pagsabut 
sa pagpadayag sa waykinutubang kaalam sa Dios.37 Kini 
nga pagpanudlong ministeryo nagabalhin sa eskuylahan nga 
“kahibalo” sa doktrina, gitawag og (gnosis) diha sa Griyego 
(Mga Taga-Efeso 3:19), ngadto sa hingpit nga “kahibalo” o 
(epignosis, Mga Taga-Efeso 4:13; 2 Pedro 1:8).  Ang gnosis 
nga doktrina walay espirituhanong benepisyo.  Bugtong ang 
epinogsis nga kahibalo maoy mapuslan para sa paggamit diha 
sa Kristohanong kinabuhi.

37. Thieme, The Integrity of God, 1-4, Pakapin sa Basahon A.

 ANG TRINIDAD 55

Tawhanong 
Espiritu

Epignosis

Pastor

Gnosis

ESPIRITUHANONG I.Q.

PAGPANUDLONG MINISTERYO SA
BALAANG ESPIRITU

PAGBALHIN PINAAGI SA PAGTOO
PINAAGI SA BALAANG ESPIRITU

AWTOMATIK NGA PAGBALHIN PINAAGI SA

BALAANG ESPIRITU NGADTO SA KALAG



 Bisan og ang Balaang Espiritu anaa na sa kalibutan gikan 
sa sinugdanan, ang Iyang mga ministeryo maglainlain gikan sa 
dispensasyon ngadto sa dispensasyon.  Ang Iyang kalihukan 
maoy kinahanglanon diha sa matag panahon sa kasaysayan, 
apan adunay usa ka dakong kalainan tali sa Iyang buhat diha 
sa Karaan ug Bag-ong mga Testamento.  Sulud sa Karaang 
Testamento nga mga panahon, ang Dios sa labawng-kaman-
doan mikuto sa nagpahimo o naghatag-og-katakus nga pre-
sensiya sa Espiritu ngadto sa pihong mga tawo kinsa adunay 
espesyal nga mga buluhaton ug mga responsibilidad sa paghi-
mo:38 mga pangulo (Genesis 41:38; Numeros 11:17, 25; 27:18), 
batid nga mga artesano sa Tabernakulo (Exodo 35:30-35), mga 
maghuhukum (Mga Maghuhukum 3:10), mga hari (1 Samuel 
10:10; 16:13), mga propeta (Daniel 4:8; Zechariah 4:3-6).  Ang 
Espiritu mahimong pangayoon ug dawaton (2 Mga Hari 2:9-10).  
Ang Espiritu mahimong tangtangon gikan sa magtotoo tungud 
sa wayhunong nga karnalidad (Mga Salmo 51:11).39

 Ang buhat sa Balaang Espiritu diha sa Kapanahonan sa 
Simbahan usa ka talagsaong pagpakita sa grasya sa Dios.  
Wala gayud sa una nga ang Balaang Espiritu nagatuman sa 
mosunud nga lima ka labaw sa kinaiyahang mga buhat diha 
sa matag magtotoo.  Kini nga mga buhat maglangkub sa lima 
ka mga ministeryo sa Balaang Espiritu ngadto sa magtotoo sa 
punto sa kaluwasan.

1. Ang bawtismo sa Espiritu nagabutang kanato ngadto sa 
paghiusa uban ni Kristo, naghimo sa matag Kapanahonan 
sa Simbahan nga magtotoo nga usa ka myembro sa 

38. Paghatag-og-katakus maoy usa ka lumalabay nga paghatag og gahum sa Dios nga 
Balaang Espiritu nga gihatag ngadto sa piho nga Karaang Testamentong mga magtotoo og 
gidisenyo sa pagsangkap og kaalam, doktrina, pagpangulo, ug sa pangdumala, kahanas sa 
usa ka buhat, sa propesiya, o mga kabatid sa komunikasyon nga gikinahanglan sa pagsilbi 
sa sinaligang nasod sa Israel. (Exodo 31:2-5; Mga Salmo 63:11).
39. Wayhunong nga karnalidad mao ang resulta sa gipadayong pagsalikway sa rebound 
nga paagi. 
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lawas ni Kristo, ang Simbahan, ang harianong pamilya 
sa Dios (1 Mga Taga-Corinto 12:13; 1 Pedro 2:9).

2. Ang pagpuyo sa Espiritu nagausab sa lawas sa magtotoo 
ngadto sa usa ka templo para sa dungang pagpuyo ni 
Jesu-Kristo—ang Shekinah nga Himaya (Mga Taga-
Roma 8:9-11; 1 Mga Taga-Corinto 3:16; 6:19-20; 2 Mga 
Taga-Corinto 6:16; cf. Mga Taga-Colosas 1:27-29).

3. Ang pagpuno sa Espiritu mao ang gahum para sa Kristo-
hanong kinabuhi ug ang yawi sa temporal nga fellowship 
uban sa Dios.

4. Ang pagselyo sa Espiritu nagagarantiya sa waykatapu-
sang seguridad sa matag myembro sa harianong pamil-
ya (Mga Taga-Efeso 1:13; 4:30).

5. Usa ka espirituhanong gasa maoy ihatag ngadto sa 
matag magtotoo sa paglihok ingon nga harianon dinhi sa 
kalibutan (1 Mga Taga-Corinto 12:4-11; Mga Taga-Efeso 
4:11).

 Naghuput niining lima ka mga panalangin, ang magtotoo 
karon adunay labing talagsaong espirituhanong mga pribili-
hiyo sa kasaysayan.  Ang nag-unang katuyoan niining mga 
pribilihiyo mao ang paghimaya ni Ginoong Jesu-Kristo (Juan 
16:14; Mga Taga-Galacia 5:22-23).  Bisan kon o dili kini nga 
katuyoan matuman nagaagad diha sa kinabubut-ong mga 
kapilian sa magtotoo mahatungud sa pagpuno sa Espiritu 
ug sa paggamit sa epignosis nga doktrina.  Ang pagpuno sa 
Espiritu usa ka absolutong kahimtang nga gimando sa matag 
magtotoo para sa pagpagahum sa Kristohanong kinabuhi 
(Mga Taga-Efeso 5:18).  Ang pagpuno sa Espiritu mahimong 
mawala sa bisan unsang panahon pinaagi sa sala, apan 
mahimong mabawi dayon pinaagi sa pagsugid sa sala (1 
Juan 1:9).  Sa kalainan, ang pagpuyo sa Espiritu maoy usa 
ka permanenteng kondisyon, wala gisugo, apan gipaila diha sa 
Kasulatan maingon nga usa ka natuman nga kamatuuran para 
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sa tanang mga magtotoo.40 Ang kinadak-ang kaepektibo diha 
sa kalihukan sa espirituhanong mga gasa usab maoy nagsalig 
diha sa nagpahimo og gahum sa Espiritu ug doktrina sa Bibliya 
nga nagpuyo diha sa kalag sa magtotoo.  Ang divine nga 
kamaayo mahimong mamugna diha sa Kristohanong kinabuhi 
pinaagi lamang sa pagpuno sa Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 
3:12-13).  Kini nga kamaayo sa lunsay nga bili, “bulawan, pilak, 
hamiling mga bato,” mao ang bugtong buhat nga makalungtad 
sa pagsulay sa panahon ug magantihan sa eternidad (1 Mga 
Taga-Corinto 3:14).  Sa ingon niini, ang Balaang Espiritu, sa 
makadaghan nga wapanumbalinga ug wahiilhi, maoy ingon 
ka harianon ug makagagahum-sa-tanan sa laing duha ka mga 
persona sa kinaiya-sa-Dios.

USA LAMANG KA SINUGDANAN

 Kon ikaw maghigugma sa Dios, ikaw kinahanglang mahiba-
lo kinsa ug unsa Siya.  Ikaw makahibalo sa Dios lamang kutub 
nga ikaw magkat-on og unsay gipadayag sa Dios mahatungud 
sa Iyang-kaugalingon diha sa Iyang Pulong.  Ang pagsabut kin-
sa ug unsa ang Dios ug pagsalig sa Iyang perpektong karakter 
diha sa kalisdanan ug sa kabulahan magtukod og usa ka pun-
dasyon sa pagsalig, kinahiladmang kalinaw, ug espirituhanong 
kalig-on.
 Kini nga pagtoon misugod lamang sa pag-usisa sa wayki-
nutubang mga giladmon ug pagkamadungganon sa Trinidad.  
Ang matag sa kasulatang pangdukiduki sa karakter sa Dios 
nagadan-ag sa makapahibulong nga mga dagway sa matag 
myembro diha sa kinaiya-sa-Dios.  Matag pangdukiduki sa Ilang 
tagsatagsa nga mga tahas nagabutyag sa labing-hinungdanong 
mga kapanguhaan para sa pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi.

Ang Dios nagapaila sa tanang kamatuuran “pinaagi sa 

40. Thieme, The Divine Outline of History, 131-33.
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Espiritu, kay ang Espiritu nagahiling sa tanang mga butang 
[sa Kasulatan], bisan pa ang mga giladmon [mga doktrina] sa 
Dios” (1 Mga Taga-Corinto 2:10).  Samtang ikaw “magtubo diha 
sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas si Jesu-
Kristo,” ikaw mag-ugmad og kapasidad sa paghigugma sa Dios 
maingon nga ang Balaang Trinidad ug ang pangpadasig sa 
pagsilbi ug pagpasidungog Kaniya.
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SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

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

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
P.O. Box 460829

HOUSTON, TEXAS 77056-8829
www rbthieme org

713-621-3740
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