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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, sigu-
roha 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 pag-
pasaylo kanato sa atong [nahibaloan] mga sa-
la ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang [wa-
nahibaloan, o nahakalimtan nga mga sala] di-
pagkamatarong.  (1 Juan 1:9)

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

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

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

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



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

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

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

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



ANG HAGIT SA PAGSUNUD SA BANDERA

SUKAD PA SA SINUGDANAN SA SIBILISASYON, ang pakiggubat 
nakahimo og usa ka labing-hinungdanon nga tahas diha sa 
panghitabo sa katawhan. Ang Bibliya nagasaksi niini nga 
kamatuuran, dili lamang pinaagi sa propesiya (Mateo 24:6-8; 
Pinadayag 6:2-4), apan usab pinaagi sa makasaysayanong 
komentaryo. Ang Karaang Testamento nagaasoy sa sunda-
lonhong mga preparasyon ug pag-abante sa Israel paingon
sa Gisaad nga Yuta, depensa sa Yuta, ug divine nga paghu-
kum sa apostatang Israel nga gipatuman pinaagi sa nagsu-
long nga mga kasundalohan. Usa ka dakong gidaghanon 
sa gigiyahan nga mga magsusulat sa Kanon migamit og 
gubatnong mga idyom ug mga kaamgiran sa pagpahayag 
og mga kamatuuran sa doktrina. Kini makahuluganon, tu-
ngud niini, nga ang pagpangita sa tukmang-pananglitan sa 
espirituhanong pagkahamtong kinahanglang mahulagway
sa Kasulatan sa pinulongan nga sundalonhong terminolohiya.

Lahus ngadto sa tibuuk nga kapanahonan, ang sunda-
lonhong mga organisasyon nakagamit og nagkalainlaing 



mga klase sa pangrehimento nga mga estandarte o mga 
bandila hain ang mga sundalo makaila sa ilang pundok ta-
liwala sa kalibog sa kombate.  Pananglitan, gidayandayan 
diha sa karaan nga Romanhong estandarte maoy usa ka ma-
garbohon, plata, nagdupa nga agila nga may usa ka bidli-
siw sa kilat diha sa iyang sungo, ang mga inisyal nga SPQR 
(Senatus Populusque Romanus) ug ang numero sa piho nga 
lihiyon sa tataw gipasundayag. Ang pangrehimentong mga 
bandila ni Napoleon, hain makita sa gihapon nga nagbitay 
diha sa Invalides sa Paris, usab mipanghambog sa agila 
ibabaw sa pula, puti, ug asul nga French Tricolor nga may 
usa ka lukong sulud sa puti nga natad nga midala sa numero 
sa mag-aaway nga pundok. Ang matag rehimento niadtong 
Gubat Tali sa mga Istado mihuput sa iyang kaugalingon nga 
bandera, ug ilalum sa masnag-unang sistema sa han-ay sa 
tropang nagmartsa sa gerra ang usa ka estandarte maoy 
gipas-an atubangan sa tibuuk rehimento.

Pinaagi sa introduksiyon sa moderno nga sundalonhong 
taktika sa gipalapdan nga han-ay sa gerra ug halapad nga 
pagpakatag sa mga tropa, ang kasundalohan miugmad sa 
sistema sa gamayng-bandila. Kini gagmay, pormag-ikog-sa-
balinsasayaw nga mga bandila nagdala sa kolor, insinya, 
numero, ug letra sa matag kompaniya o tropa. Ang gikurus 
nga sable nga simbolo gidayandayan sa dalag nga bandero-
la sa kabalyeriya; gikurus nga mga luthang, ang asul ug puti 
nga gamayng-bandila sa impanteriya; ug gikurus nga mga 
kanyon, ang pula nga bandila sa artilyeriya.

Ang gagmayng-bandila dili lamang misilbi isip usa ka ta-
bang sa pang-organisasyon nga kailhan, apan mipahiusa 
sa sundalonhong pundok atubangan sa gubat. Sila ang tak-
tikanhong paagi para sa pagtigum sa mga tropa taliwala sa 
kainit sa gerra. Ang nag-ataking puwersa nga misunud sa 
gamayng-bandila nakahimo sa pagpabilin og integridad sa 
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pundok samtang nagpahimulus sa maasdangong-pagsulud.  
Ang singgit sa gubat, “Sunda ang bandera!” nahimong man-
do sa pag-apil sa gubat ug pagpika sa makapatay nga ha-
pak batok sa kaaway, sa pagpakig-away sa pagkab-ot sa 
taas nga natad—ang dapit sa kadaugan.

Kadaugan sa karaang pakiggubat, maingon man sa la-
bing bag-o nga mga panahon, sa kanunay milambigit ngadto 
sa pagsunud sa bandera. Atol sa Gubat Tali sa mga Istado, 
ang Ikabaynte-says nga North Carolina, usa ka maayo-
kaayong rehimento nga gipamunoan sa usa ka baynte-uno-
anyos sa hingpit nga koronel, Henry King Burgwyn, naman-
doan sa pagsulong sa gibantog nga Iron Brigade, gilangku-
ban sa Ikaduha ug Ikapito nga Wisconsin, sa Ikanapulog-
siyam nga Indiana, ug sa Ikabaynte-kwatro nga mga Rehi-
mento sa Michigan. Human sa usa ka makapadasig nga pag-
pamulong, si Koronel Burgwyn mihukum, “Tungud kay kamo 
dili makahimo sa pagdawat og bisan unsang mga mando 
gikan kanako atol sa kabanha sa gerra, ako naghatag og usa 
ka sugo karon dayon—Paglibut diha sa bandera!” Ang bag-o
nga pangrehimentong bandera, bag-ohay nga giisyu sa Is-
tado sa North Carolina, unya dayon gibukhad ug gibutang 
atubangan sa rehimento.  “Karon,” siya mimando, “tanan 
kamong kalakin-an ang buhaton mao sa pagsunud sa ban-
dera!”

J. B. Mansfield milakaw sa inabtik paabante og upat ka
lakang ngadto sa atubangan sa linya, mapagarbohon nga 
mao ang unang tigdala-sa-estandarte bisan pa og nasayod 
sa hingpit nga siya dili gayud ang katapusan. Sa dikalikayan, 
ang mga tigdala-sa-bandera misinati og hataas nga gidag-
hanon sa pagkamatay, ug tinuud sa porma, walo ka gu-
wardiya sa bandera ug napulo ka tigdala-sa-estandarte 
maoy napusilan sa takna nga ang North Carolina miabut sa 
labing-hinungdanong Pederal nga linya. 
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Sa wala madugay human ang Ikabaynte-says nga Re-
himento sa North Carolina nakaabut ug nakasakmit sa 
labing-hinungdanong Pederal nga linya, usa ka ginsa-
kupang opisyal, si Kapitan W. W. McCreery, midala sa sugo 
sa pagpadayon og pag-abante. Unya, nadasig sa pagka-
matinguhaon niadtong maisogon nga mga tigdala sa estan-
darte, siya mipunit sa nahulog nga bandera ug midagan 
paingon sa atubangan sa linya sa pag-apura sa rehimento.  
Siya miabante lamang sa usa ka hamubo nga distansiya sa 
higayon nga siya natumba, lima ka samad sa bala anaa sa 
iyang dughan.

Si Tenyente George Wilcox midali pag-abante ug mibi-
tad sa natabonan-og-dugo nga bandila gikan sa ilalum sa
lawas ni McCreery. Siya miabante lamang sa pipila ka 
lakang uban sa bandila sa wala pa siya usab namatay.  Ang 
rehimento miduhaduha, apan si Koronel Burgwyn misak-
mit sa bandera ug misinggit, “Paduul sa bandera!” Samtang 
siya miabante, usa ka batan-ong sundalo, si Frank Honey-
cutt, mitumaw gikan sa tropa sa pagpuli sa koronel—ulahi 
na.  Si Koronel Burgwyn naigo diha sa dughan, sa makapa-
tay nga nasamdan.  Si Honeycutt usab napukan.

Bisan pa ang bandera gipasapasa sa trese ka higayon, 
ang waykahadlok nga rehimento, nalabwan-sa-gidaghanon 
og duha sa usa, midala sa bungtod ug mibugaw sa gamha-
nan nga Iron Brigade.  Ang mga North Carolinian misinati 
og 71.7 porsiyento nga mga nasugamak—ang ikatulo nga 
kinatas-ang kadaot sa bisan-unsang rehimento sulud sa 
Alyansa; apan sila adunay usa ka sugo—sunda ang bande-
ra, ug sa pagsunud sila mihimo hangtod sa kamatayon! 

Atol sa Boxer nga Rebelyon sa 1900, usa sa katapusang 
kalakin-an alang sa pagdala sa bandera mao ang usa ka 
batan-ong magbubudyong sa Kompaniya E sa Ikakatorse 
nga Impanteriya. Siya midala sa Amerikano nga bandila 
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ngadto sa mga paril sa Peking ug mitanum niini ibabaw sa 
kota.  Tungud niining maisog nga pagsaka, si magbubudyong 
Calvin P. Titus midaog sa Kongreso nga Medalya sa Pa-
sidungog.

Diha sa usa ka tinuud nga kahulugan ang mando sa 
pagsunud sa bandera maoy giisyu ngadto sa matag magto-
too pinaagi ni Jesu-Kristo, ang Kinatas-ang Komandante 
sa langitnong kasundalohan. Ang kaluwasan ug sunud nga 
pagkahimugso-pag-usab1 sa Kapanahonan sa Simbahan
nga magtotoo nakapalista kaniya sa permanente diha sa tro-
pa sa harianong rehimento sa pamilya sa Dios. Bisan kon si-
ya ba nagatinguha kaayo o wala, ang Kristohanon nagakap-
lag sa iyang-kaugalingon sulud sa kaaway nga teritoryo, diha 
sa cosmos diabolicus (kalibutanong sistema ni Satanas). Si-
ya nahimutang diha sa dimakita apan makapatay nga kom-
bate uban sa usa ka dimakita, gamhanan nga kasangka—
ang yawa ug iyang yawan-on nga kasundalohan (Mga Taga-
Efeso 6:12).

Kining dimakita nga pakiggubat hain siya nakig-away, 
gitawag og anghelanong away,2 moundang lamang diha sa 
katapusan sa panahon.  Busa, ang harianong pangkomba-

1. Pagkahimugso-pag-usab mao ang espirituhanong pagkatawo o pagka “natawo pag-
usab”; sa higayon nga ang usa ka tawo nagapahayag sa pagtoo lamang diha ni Kristo 
lamang ug nagalabang gikan sa espirituhanong kamatayon ngadto sa espirituhanong 
kinabuhi. 
2. Ang anghelanong away mao ang dimakitang espirituhanong pakiggubat tali sa mga 
puwersa ni Satanas ug sa mga puwersa sa Dios.  Si Satanas mirekluta og usa-sa-
tulo sa mga anghel ug midagkot niining una-sa-kasaysayang pag-alsa, ug sunud niana 
sila gihusay-sa-hukmanan ug gisilotan paingon sa linaw sa kalayo (Mateo 25:41).  Si 
Satanans miapelar sa paghukum, ug diha sa grasya ang Dios mibuhat sa tawhanong 
kaliwat sa pagsulbad niini nga karaang away, nga nagapadayon isip espirituhanong 
pakiggubat sulud sa tawhanong kasaysayan.  Tan-awa sa R. B. Thieme, Jr., Ang 
Anghelanong Away (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, 2018); usab sa 
Hetenismo (2016), 2-4.  Sa umaabot, mga sangang-reperensiya sa akong mga libro 
mokutlo lamang sa tagsulat, titulo, petsa sa publikasyon (diha sa unang reperensiya), 
ug panid (mga panid).  
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te nga sundalo nagakinahanglan og mga instruksiyon, li-
derato, ug lohistika para sa hataas nga dalan sa kadaugan.

Ang Istratehiya ug Taktika sa Atong 
Espirituhanong Pakiggubat

Ang termino nga “istratehiya” maoy gihubit isip ang labing 
mapuslanon nga pagkatag sa mga tropa sulud sa usa ka 
haluag nga hiyograpiyanhong lugar para sa katuyoan aron 
makab-ot ang kinamaayohan nga posibleng posisyon hain 
ang kaaway mahimong maataki ug mapoo. Ang termino nga 
“taktika” nagapasabut ngadto sa tino nga paglihok sa mga 
sundalo diha sa natad-panggubatan.

Diha sa anghelanong away si Jesu-Kristo midaog sa 
istratehiyanhong kadaugan pinaagi sa Iyang mapulihon nga 
kamatayon didto sa krus.  Didto sa pagkabanhaw, pagsaka,
ug sesyon ni Jesu-Kristo, ang Amahan miproklamar: “LINGKOD 
SA AKONG TOONG KAMUT, HANGTOD AKO MAGHIMO SA I-
MONG MGA KAAWAY NGA USA KA TUMBANAN PARA SA IMONG
MGA TIIL” (Mga Hebreohanon 1:13b, NASB).  Kini mao ang 
anunsiyo nga ang istratehiyanhong kadaugan napatuman. 
Ngadto ni Satanas ug sa iyang mga demonyo, ang pagpa-
ngus sa tikud sa Manluluwas (Genesis 3:15) mitimaan sa 
dikalikayan nga kagun-uban sa matag tampalasan nga pla-
no sukad pa sa Eden (1 Juan 3:8), maingon man ang ilang 
katapusang kalaglagan (Mateo 25:41b).  Ngadto sa magto-
too, ang krus mipasabut sa usa ka pahat sa mga linungkab 
sa kadaugan (1 Mga Taga-Corinto 15:57; Mga Taga-Efeso 
4:8).  Sa dihang si Jesu-Kristo nahukman didto sa Kalbaryo 
para sa mga sala sa tibuuk kalibutan (1 Juan 2:2), Siya 
misangkap dili lamang sa waykatapusang katubsanan para 
sa tanang katawhan, apan usab sa labing mapuslanon nga 
taktikanhong posisyon para sa pagpildi sa kinadak-ang mga 
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kaparang sa magtotoo: ang kalibutan (1 Juan 2:16), ang u-
nud (Mga Taga-Galacia 5:16-17), ug ang yawa (1 Pedro 5:8).

Karon, kita adunay oportunidad sa pagkab-ot sa tak-
tikanhong mga kadaugan sa atong espirituhanon nga kom-
bate. Ingon nga kita sa makausa mipahimulus sa istrate-
hiyanhong kadaugan sa krus pinaagi sa personal nga pag-
too diha sa Anak sa Dios (Mga Buhat 16:31), nan kita karon 
gipahimangnoan sa pagsunud sa bandera pinaagi sa usa ka 
makanunayong pagpasulud sa doktrina sa Bibliya. Pinaagi 
nianang mao ra nga doktrina nga nagpuyo sulud sa atong 
mga kalag kita mag-abante ngadto sa taas nga kahibalo sa 
espirituhanong pagkahamtong.  Human kita nakasakmit sa 
taas nga kahibalo kita gimandoan sa paggunit niana nga 
posisyon pinaagi sa nagpadayon nga positibong kabubut-on 
ngadto sa doktrina sa Bibliya ug makanunayong aplikasyon 
sa divine nga panglantaw ngadto sa matag sirkumstansiya 
ug desisyon sa kinabuhi.  Kining libroha maoy, tungud niini, 
gitagana sa paghagit sa Kristohanong sundalo sa pagsunud 
sa bandera paingon sa tinguha—ang taktikanhong kadaugan 
sa labawng-grasya nga kinabuhi.3

PAGKAMATAY NGA MANDO SA ATONG 
GINOO SA PAGSUNUD SA BANDERA

Aron nga kita mahimong makasabut sa atong misyon 
dinhi sa kalibutan, ang Ginoong Jesu-Kristo mipaila ngadto 
sa harianong pamilya sa Dios4 sa iyang pangrehimento nga 
bandera ug miisyu sa mando sa pagsunud sa bandera ug 
pagsakmit ug paggunit sa taas nga kahibalo sa labawng-

3. Thieme, Christian Integrity (2002), 61-62.
4. Tan-awa sa Pakapin-sa-basahon A.
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grasya nga kinabuhi. Samtang ang doktrina sa Bibliya naga-
porma sa atong pangrehimento nga bandera, kita maka-
abante lamang pinaagi sa pagpuyo sa doktrina sulud sa 
atong mga kalag. Kini nga pag-abante nagabungat og usa 
ka positibong batasan ngadto sa Pulong sa Dios ug usa 
ka makanunayong paglihok sa grasya nga aparato para sa 
panabut.5 Si Jesu-Kristo Mismo misunud sa bandera paingon 
sa taas nga kahibalo atol sa Inkarnasyon, nga nahisangko 
diha sa labing madramahon ug makahuluganon nga hitabo 
sa kasaysayan—ang krus. Gikan didto, Siya mipasa sa 
bandera ngari kanato.  Kining kapanulundanan sa doktrina 
para sa harianong pamilya sa Dios mahimong makaplagan 
pinaagi sa pagtoon sa upat ka bersikulo sa Kasulatan, tulo 
gikan sa lakbit-saysay sa mga Ebanghelyo ug usa gikan sa 
Karaang Testamento.  Ang matag magsusulat sa Ebanghel-
yo mibutang og usa ka espesyal nga empasis diha sa pipila 
ka bahin sa hilisgutan.

Si Jesus, sa dihang Siya nakasiyagit [krazo] 
pagusab uban sa usa ka lanog nga tingog, mi-
tugyan [aphiemi] sa kalag [mipagawas sa Iyang 
espiritu]. (Mateo 27:50)6 

Ang aorist active participle sa krazo, “misiyagit,” maoy 
usa ka constative aorist nga nagatan-aw sa aksiyon sa 

5. Ang grasya nga aparato para sa panabut (GAP) maoy usa ka wala-ang-merito nga 
sistema sa espirituhanong pagsabut nga gigamhan pinaagi sa pagpuno sa Balaang 
Espiritu nga nagahimo sa matag magtotoo sa pagsabut, pagkat-on, ug pag-aplay sa 
tibuuk pagbulot-an sa doktrina sa Bibliya, waysapayan sa edukasyon o tawhanong IQ.  
Tan-awa sa Thieme, Reversionism (2000), 3-7. 
6. Gawas kon sa laing paagi gitumbok, ang tanang Kasulatan niini nga libro maoy 
gihubad gikan sa King James Version (KJV).  Ang sinanggaang komentaryo nagaaninag 
sa pagpalapad sa KJV nga paghubad nga gitudlo sa Bibliya nga klase nga mga 
pakigpulong (anaa diha sa MP3 CD [English] gikan sa R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 
Houston, Texas).
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punglihok ingon nga tipik sa panahon sa dihang ang atong 
Ginoo misinggit sa Iyang pagkamatay nga mga pulong. “Mi-
tugyan” mao ang culminative aorist sa aphiemi ug nagatan-
aw sa hitabo gikan sa iyang anaa-karon nga mga resulta—
Iyang pisiko nga kamatayon. Apan, si Mateo wala nagaha-
tag sa konteksto sa singgit nga gilitok ni Jesus. Si Markos 
nagapakita og dugang kahayag diha sa konsepto sa cons-
tative aorist.

Ug si Jesus misiyagit [aphiemi] uban sa usa ka
lanog nga tingog, ug mitugyan [ekpneo] sa ka-
lag [namatay].  (Markos 15:37)

Dinhi, “misiyagit” mao ang aorist active participle sa 
aphiemi, pag-usab usa ka constative aorist. Si Mateo mi-
gamit niini nga punglihok sa pagpahimug-at sa pisiko nga 
kamatayon ni Kristo, apan si Markos nagagamit niini sa 
pagpahimug-at sa Iyang pagkontrol sa gininhawa. Ang cons-
tative aorist nagahulagway sa daklit-nga-higayon sa kata-
pusang gininhawa sa atong Ginoo; sa literal, “Ug si Jesus, 
nagbuga uban sa usa ka lanog nga tingog, namatay [pina-
agi sa Iyang kaugalingon nga kabubut-on].” Si Markos na-
gatumbok nga si Jesus mibuga niini nga mga pulong pina-
agi sa usa ka buhat sa Iyang kaugalingon nga kabubut-on 
ug wala na miginhawa pag-usab. Siya nagapakita nga sa 
dihang si Jesus militok sa Iyang katapusan nga mga pulong, 
Siya sa hingpit nakahibalo ug nakasabut. Kon si Jesus 
nagkadugo pa hangtod sa kamatayon, Siya nakuyapan unta; 
hinoon Siya anaa sa perpektong kontrol sa tanan Niyang 
kaisipan hangtod sa katapusan, usa ka kamatuuran usab 
nga gipanghimatuud ni Juan sa iyang pagbatbat: “ug Siya 
[Jesus] miduko sa iyang ulo” (Juan 19:30b).  Ang Iyang ulo 
mipabilin sa paghangad hangtod nga Siya mitapos sa Iyang 
misyon. 
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Wala si Mateo ni si Markos ang mipadayag sa kahulugan 
sa mensahe. Apan si Lukas nagapadayag sa katapusang 
kapahayag ni Jesus ibabaw sa krus pinaagi sa paghatag og 
usa ka tipik sa kinutlo.

Ug sa dihang si Jesus nakasiyagit [phoneo] u-
ban sa usa ka lanog nga tingog, Siya miingon, 
Amahan, diha sa Imong mga kamut Ako mag-
tugyan [paratithemi] sa Akong espiritu: Ug nag-
sulti sa ingon niini, Siya mitugyan [ekpneo, na-
matay] sa kalag.  (Lukas 23:46)  

Ang pulong “misiyagit” nagapakita sa ikatulo ka higayon.  
Niining panahona hinoon kini maoy constative aorist active 
participle sa punglihok nga phoneo ug nagakahulugan og “sa 
paglitok.” Pinaagi sa paggamit niini nga Griyegong pungli-
hok si Lukas nagapahimug-at sa kahulugan. Ang sunud nga 
pulongan nagapadayag sa tinuud nga mga pulong nga gili-
tok ni Jesus. Gikan sa tulo ka magsusulat sa Ebanghelyo
kita maghukum nga unsa ang giingon sa Ginoo maoy im-
portante ingon nga gitumbok sa Iyang lanog nga tingog, I-
yang perpektong kontrol sa gininhawa, ug Iyang sa tin-aw 
gilitok nga mga pulong.  “Tugyan,” paratithemi, nagakahulu-
gan og “sa pagdeposito.”

Diin ang matag-usa sa upat ka Ebanghelyo adunay ma-
kahuluganong inpormasyon mahitungud sa pisiko nga ka-
matayon ni Kristo, ang culminative aorist maoy nagamit.  
Si Mateo miingon, “aphiemi,” nagkahulugan nga ang tu-
nog naputol sa punto sa Iyang katapusan nga pagbuga.  
Sila Markos ug Lukas migamit og ekpneo sa pagtumbok 
nga sa pagtak-up sa Iyang mga pulong si Kristo wala na 
miginhawa pag-usab. Si Juan mipahimug-at sa ikaunum 
nga pagsiyagit ni Kristo didto sa krus ug migamit pa sa laing 
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pulong para sa Iyang pisiko nga kamatayon—paradidomi—
nga nagakahulugan og “sa pagtunol” (Juan 19:30).  Kini nga 
pulong mipahimug-at nga si Jesus walay dugang kinahang-
lan pa sa ginhawa o pisiko nga kinabuhi sa higayon nga 
ang Iyang buhat nakompleto. Siya tungud niini mitugyan sa 
Iyang tawhanong espiritu ngadto sa Dios nga Amahan. Ang 
Iyang espirituhanong kamatayon misangkap para sa atong 
waykatapusan nga kaluwasan; Iyang pisiko nga kamatayon 
misangkap para sa atong espirituhanon nga pag-amuma sa 
panahon.  Sa sangputanan, unsay giingon ni Jesus sa wala 
pa Siya mamatay sa pisiko maoy hinungdanon kaayo nga 
walay myembro sa harianong pamilya sa Dios ang makaako 
sa pagsipyat niini. Ang nakompleto nga mensahe maoy 
gikasaysay sa propetikanhon diha sa Mga Salmo.

Diha sa Imong kamut Ako magtugyan [paqad] 
sa Akong espiritu; 

Ikaw mitubus [milikay] Kanako, O GINOONG Dios
[el] sa kamatuuran [emet].  (Mga Salmo 31:5) 

Sama sa paratithemi diha sa Griyego, ang paqad diha 
sa Hebreyo usab nagakahulugan og “sa pagdeposito.” Ang 
Tetragrammaton nga (YHWH o Yahweh),7 “Ginoo,” naga-
pasabut dinhi sa usa ka tino nga Persona diha sa Trinidad—
ang Amahan.  “Ginoo” gisundan dinhi sa usa ka disagad nga 
pulong para sa Dios—el—nga nagapunting sa atensiyon 
ngadto sa Iyang gahum ug kinalabwang-kamandoan. Su-
nud, ang Salmista nagasaysay sa tinubdan sa pagpa-

7. Yahweh nagarepresentar sa sagrado nga Tetragrammaton diha sa Hebreyo.  
Kining personal nga ngalan sa Dios usahay gihubad og Jehovah.  Kini ang ngalan hain 
ang Israel miila sa Ikaduhang Persona sa Trinidad.  Sa laing mga konteksto, Yahweh 
nagapasabut ngadto sa Dios nga Amahan o sa Balaang Espiritu.  Gumikan sa dakong-
pagtahod ang mga Hudiyo wala gayud militok niini nga ngalan; hinoon, ang Ginoo 
gitawag og Adonai.   
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lingkawas: emet, “kamatuuran.” Emet maoy usa ka tino nga 
reperensiya sa doktrina sa Bibliya. Kining Hebreyo nga pu-
long nagahingalan sa tinubdan sa pagpalingkawas sa a-
tong Ginoo ug nagapasabut sa tino ngadto sa doktrina sa 
Bibliya. Sa ingon niini si Kristo sa literal misulti sa Amahan 
ingon nga “Yahweh, Dios sa doktrina!”

Unsay mipasustener sa atong Manluluwas ibabaw sa 
krus? Unsay mipatunhay Kaniya ug mihatag Kaniya og 
kalig-on sa pagdala sa atong mga sala? Unsay mipahimo 
sa Iyang hunahuna nga tin-aw ug alerto? Doktrina sa Bibli-
ya nga nagpuyo sulud sa Iyang kalag! Siya nahamtong sa 
espirituhanon ug sa pisiko nga may kinatas-ang doktrina 
sulud sa Iyang kalag (Lukas 2:40, 52). Ang paagi sa atong 
pag-amuma sa bahin dos hain kita makatuman sa plano 
sa Amahan mao kadtong mismo nga susamang kalig-on 
hain mipasustener sa atong Ginoo sa katibuk-an sa Iyang 
ministeryo ug sa Iyang mga kamatayon ibabaw sa krus.  Sa 
Iyang pagkamatay nga gininhawa, si Jesu-Kristo mitunol sa
bandera ngadto sa harianong pamilya. Kini ang atong mis-
yon sa pagsunud sa doktrina sa Bibliya paingon sa taas nga 
kahibalo sa labawng-grasya nga kinabuhi!

PAGPALISTA NGADTO SA HARIANONG
PANGKOMBATE NGA BATALYON

Ang nag-unang katuyoan sa Kapanahonan sa Simbahan 
mao ang pagporma sa harianong pamilya sa Dios. Diha sa 
usa ka buhat sa personal nga pagtoo diha ni Ginoong Jesu-
Kristo, ang matag magtotoo mamahimong usa ka anak kinsa 
dad-on ngadto sa himaya (Mga Hebreohanon 2:10). Ikaw 
tingali angay mangutana, “Ngano, nan, ako gipabilin dinhi 
sa kalibutan human sa kaluwasan?” Ang tubag mao nga ang 
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imong pagbalhin gikan sa gingharian ni Satanas ngadto sa 
gingharian sa Dios maoy usa ka espirituhanong pagbalhin ug 
wala sa bisan unsang paagi nagapasabut og usa ka dihadi-
ha nga PPI (permanenteng pag-ilis sa istasyon). Hinoon, diha 
sa imong pagkahimugso-pag-usab ug sunud nga pagpalis-
ta diha sa Harianong Pangkombate nga Batalyon, ang imong 
kinabuhi nakadawat sa usa ka espesyal nga kahulugan. Di-
ha sa taktikanhong paghan-ay sa Iyang harianong mga tro-
pa, ang omniscience sa Dios nakapaambit sa matag magto-
too og usa ka gikatakdang tipik sa panahon ug usa ka lugar 
dinhi sa kalibutan diin siya sa labing-takus makasilbi sa 
Ginoo.

Ang kakulang sa hustong pagtulon-an sa doktrina 
nakapasanay sa daghang mga sayup-nga-pagsabut mahi-
tungud sa katuyoan sa magtotoo diha sa Kristohanong pa-
agi sa kinabuhi. Lakip niini mao ang gisal-otan-og-sayup 
nga mga opinyon nga para sa nahibilin sa imong kinabuhi, 
ikaw kinahanglan ‘magpadayon bisan sa kakulian’ o ‘mag-
antos para ni Jesus.’ Walay mahimong maslayo pa gikan sa 
kamatuuran. Ang imong nagpadayong presensiya dinhi sa 
kalibutan dili gayud mahitungud og unsay imong mahimo pa-
ra sa Dios, apan unsa ang Iyang mahimo para kanimo.  Apan, 
ang mapadayonong pagsangkap sa Dios sa imong adlaw-
adlaw nga mga panginahanglan maoy usa ka tipik lamang 
sa Iyang desinyo. Ang tinuud nga hinungdan og ngano ang
Dios mipabilin kanimo dinhi aron nga Siya mahimong mahi-
maya pinaagi sa pagpanalangin kanimo sulud sa kalibutan 
sa yawa. Aron nga ikaw makaila sa hingpit niini nga mga 
panalangin, ikaw kinahanglan makasabut sa lahi nga mga 
parapo diha sa hilabihan ka espesyal nga plano sa Dios nga 
anaa para sa imong kinabuhi.

Ang tibuuk nga plano mahimong matingub sa usa ka 
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pulong—grasya.8 Tungud kay ang Dios perpekto, ang Iyang 
plano perpekto ug kompleto. Siya wala nagakinahanglan og 
tabang gikan sa mga magtotoo sa iyang pagtuman; ug tu-
ngud kay grasya mao ang isyu, ang plano nagaagad lamang 
sa kinsa ug unsa ang Dios. Ang plano sa grasya nagapaila-
lum sa lima ka naandan nga mga kategoriya.

Nagluwas nga Grasya

Nagluwas nga grasya, “bahin uno,” nagalukup sa tanan 
nga ang Trinidad nakatuman para sa atong kaluwasan: ang 
desinyo sa Amahan, ang buhat sa Anak, ug ang pagpada-
yag sa Balaang Espiritu sa plano. Samtang Siya gibitay ta-
liwala sa langit ug yuta, si Jesu-Kristo namatay sa makadu-
ha. Ang Iyang una nga kamatayon maoy usa ka mapulihon 
nga espirituhanong kamatayon hain ang tanang mga sala 
sa kalibutan—milabay, karon, ug umaabot—maoy giyabo 
diha Kaniya ug gihukman. Kini mao ang tulo-ka-oras nga 
gidugayon sa dihang si Jesus gibiyaan sa Dios nga Ama-
han. Diha sa iyang pagkahuman, si Jesus misiyagit, (tete-
lestai)—“Kini natapos na” (Juan 19:30).9 Ang kaluwasan na-
sangkap sa tanan; walay mahimo o kinahanglan nga madu-
gang.

Kay tungud sa grasya ikaw naluwas pinaagi sa
pagtoo; ug kana dili sa inyong-kaugalingon:
kini mao ang gasa sa Dios: Dili sa mga buhat,
aron walay bisan kinsang tawo ang makapa-

8. Grasya maoy tanan nga ang Dios gawasnon sa paghimo para sa katawhan diha 
sa basihanan sa nagluwas nga buhat ni Kristo didto sa krus.  Ang tawo dili gayud 
makatuman o makakab-ot sa pag-uyon o pabor sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingon 
nga mga paningkamot, buhat, kabaskog, o moralidad.
9. Thieme, Ang Dugo ni Kristo (2017); King of Kings and Lord of Lords (2004), 31-35.
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sigarbo.  (Mga Taga-Efeso 2:8-9)

Ang mga hulad sa unsa maoy umaabot, ang Karaang 
Testamento nga mga sakripisyo ug mga rituwal, nahimong 
katinuuran. Kaniadto, usa ka mabaga nga kurtina o tabil 
ang miali sa agianan paingon sa Balaan sa mga Balaan 
sulud sa Tabernakulo sa tanan gawas sa Lebitikanhon nga 
pangulong pari (Mga Hebreohanon 9:7-9).  Karon, ang dalan 
paingon sa literal nga Balaan sa mga Balaan—ang mis-
mong presensiya sa Dios—naabli na para sa tanang kataw-
han (Mga Hebreohanon 10:19-20). Kita magsulud pinaagi sa 
pagtoo diha ni Jesu-Kristo.

Si Jesus miingon kaniya, Ako mao ang dalan, 
ang kamatuuran, ug ang kinabuhi: walay tawo 
nga nagaduul sa Amahan, kundili pinaagi 
Kanako.  (Juan 14:6)

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

Buhi nga Grasya

Buhi nga grasya, “bahin dos,” nagalakip sa tanan nga 
ang Trinidad kinahanglan magbuhat aron sa pagpabilin sa
magtotoo nga buhi dinhi sa kalibutan sa yawa. Ang bahin 
dos nagasugod diha dayon human sa kaluwasan ug na-
gapadayon hangtod sa bisan hain sa kamatayon o sa Pag-
sakgaw nagahitabo.10 Gumikan kay ang Dios nakagahin sa 

10. Ang Pagsakgaw sa Simbahan mao ang pagbanhaw o pagtangtang sa tanang 
Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo, bisan kon patay ba o buhi pa, gikan sa 
kalibutan sa pagtagbo sa Ginoo sa kahanginan ug magdawat sa ilang pagkabanhaw 
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matag magtotoo og piho nga gidugayon sa panahon dinhi 
sa kalibutan, walay tawo, walay anghel, ni bisan unsang 
sirkumstansiya ang makatangtang kaniya gikan niining ki-
nabuhia kutub sa iyang gipaambit nga panahon matapos.  
Para niini nga bahin sa plano sa grasya, ang Dios nagahatag 
sa ‘beans and bullets,’ ang mga kinahanglanon para sa 
pisiko ug espirituhanon nga mga kinabuhi sa Iyang pamilya. 
Aduna ang adlaw-adlaw nga mga gikinahanglan, sama sa 
pagkaon, silonganan, trasportasyon, ug mga sinina; apan 
ang labi pang importante, Siya nakasangkap sa manwal sa
pagbansaybansay para sa Kristohanong sundalo—doktrina
sa Bibliya—ug ang grasya nga aparato para sa panabut.  
Kini magsustener sa iyang espirituhanong kinabuhi ug 
magpahimo kaniya sa pagkab-ot sa tinguha sa espirituha-
nong pagkahamtong ug sa taktikanhong kadaugan sa ang-
helanong away.
 Diha sa pagkabanhaw, pagsaka, ug sesyon ni Jesu-
Kristo, ang Amahan miproklamar, “LINGKOD SA AKONG 
TOONG KAMUT, HANGTOD AKO MAGHIMO SA IMONG MGA 
KAAWAY NGA USA KA TUMBANAN PARA SA IMONG MGA TIIL” (Mga 
Hebreohanon 1:13b, NASB). Sa tinuud, kini ang anunsiyo
nga ang istratehiyanhong kadaugan sa anghelanong away 
napatuman: Si Satanas ug ang iyang nalaglag nga mga 
anghel nahukman, ang ilang sentensiya naghulat sa kina-
tapusang pagpatuman mosunud sa Milenyo. Si Jesu-Kristo 
karon nanginahanglan og usa ka harianong pamilya sa 
pagselebrar ug paghandum sa istratehiyanhong kadaugan.  
Sa ingon niini sa takna sa kaluwasan isip usa ka parte sa 
plano sa grasya, ang matag magtotoo gipahimutang pinaa-
gi sa Balaang Espiritu ngadto sa paghiusa uban ni Kristo—

nga mga lawas (1 Mga Taga-Tesalonica 4:14-17).
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posisyonal nga kamatuuran,11 gihatagan sa kwarenta ka 
absoluto,12 ug gihimong usa ka myembro sa harianong pa-
milya sa Dios sa kahangturan.

Ang Dios nga Amahan misukip nianang taas og bili 
ngadto sa istratehiyanhong kadaugan sa krus, pagkaban-
haw, pagsaka, ug sesyon nga Siya mipahunong sa Ka-
panahonan sa Hudiyo, nga aduna pay pito ka tuig sa pag-
hingpit, ug misugod sa usa ka kompletong kausaban diha 
sa espirituhanong kasaysayan sa tawhanong kaliwat. Usa 
ka bag-ong dispensasyon13 maoy napasulud—ang Ka-
panahonan sa Simbahan. Ang harianong pamilya sa Dios 
nahimong mga manununod sa istratehiyanhong kadaugan
ni Kristo ug nahatagan sa paagi sa pagkab-ot sa taktikan-
hong kadaugan diha sa anghelanong away. Maingon nga
ang harianong kaliwat diha sa tawhanong pagbulot-an mag-
dawat og espesyal nga paggalam para sa ilang mahimong-
mahinabo nga kalihukan isip pagkaharianon, sa ingon niini 
ang mga hamiling tawo diha sa espirituhanong pagbulot-
an kinahanglan usab maedukar sa usa ka piho nga paagi.  
Sa sangputanan, usa ka sa hingpit bag-ong sistema ang 

11. Ang posisyonal nga kamatuuran nabahin ngadto sa duha ka kategoriya: Una, 
ang mabalikong posisyonal nga kamatuuran nagaila sa magtotoo uban ni Kristo diha 
sa Iyang espirituhanong kamatayon, pisiko nga kamatayon, ug paglubong aron nga 
ang pamunoan ni Satanas ug ang kinalabwang-kamandoan sa kinaiyang makasasala 
mabugto (Mga Taga-Roma 6:4-14).  Ikaduha, ang karong posisyonal nga kamatuuran 
nagaila sa magtotoo uban ni Kristo diha sa Iyang pagkabanhaw, pagsaka, ug sesyon 
ingon nga Siya karon milingkod didto sa toong kamut sa Amahan ug ang pagsangkap 
para sa magtotoo sa usa ka bag-o nga espirituhanong kinabuhi uban sa iyang nag-
alagad, potensiyal nga mga panalangin. 
12. Para sa usa ka paghulagway sa kwarenta ka absoluto (katloag-siyam ka dimabakwi 
plas usa ka mabakwi), tan-awa sa Thieme, Ang Plano sa Dios (2017), Pakapin-sa-
basahon.
13. Mga dispensasyon mao ang pagsunudsunud sa divine nga mga administrasyon 
nga magbahin sa tawhanong kasaysayan ngadto sa sunudsunud nga mga katuigan 
ug maglangkub sa divine nga panglantaw ug teyolohiyanhong interpretasyon sa 
kasaysayan.  Ang mga dispensasyon maghimo sa magtotoo sa pagsinati ngadto sa 
human-sa-kaluwasan nga espirituhanong kinabuhi.
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gikabatbat niini nga dispensasyon para sa komunikasyon sa 
divine nga pagbuut ug doktrina.

Wala nay usa ka tinuyo nga Lebitikanhong pagkapari.  
Wala nay malukpanong sistema sa rituwal nga naghulagway 
sa bantugang mga doktrina sa pagtoo. Wala nay mga pro-
peta nga gimando sa Dios sa pagproklamar sa Pulong, bi-
san hain sa sinulat o sa binaba. Dili na ang nasod sa Israel 
ang piniyalan sa kanon sa Kasulatan; kini mao karon ang 
kapanulundanan sa Simbahan. Aron nga ang matag myem-
bro sa harianong pamilya sa Dios makadawat sa iyang pa-
hat sa Pulong sa usa ka makanunayong pasikaran, usa ka 
bag-o nga klasrom ang natukod—ang lokal nga simbahan—
ug usa ka bag-o nga nagsangyaw nga behikulo—ang gasa 
sa pastor-magtutudlo.

Labawng-Grasya

Labawng-grasya, ang “masdakong grasya” diha sa San-
tiago 4:6 (NASB), mao ang taktikanhong kadaugan diha sa 
anghelanong away, ang taas nga kahibalo, ang tinguha sa 
Kristohanong kinabuhi. Kini mao ang dapit sa kinadak-ang 
paggamit sa grasya sa pulos kalisdanan ug kauswagan ug 
ang lugar sa pag-ani og unsa ang Dios nagapugas. Ang
Dios nagahatag niining “kabuhong sa grasya” (Mga Taga-
Roma 5:17) ngadto sa bisan kinsang magtotoo nga na-
gapahimulus sa divine nga mga pagsangkap sa buhi nga 
grasya.  Para sa magtotoo kinsa adunay labing-daghang 
doktrina sulud sa iyang kalag, ang labawng-grasya nga 
kinabuhi mao ang dalan paingon sa himaya.  

Espesyal nga mga panalangin mao ang mga ganti sa 
labawng-grasya. Sila maglakip sa espirituhanong mga pa-
nalangin, temporal nga mga panalangin, mga panalangin 
pinaagi sa panag-uban, makasaysayanong mga panalangin, 
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mga panalangin nga nalambigit sa wamahitakus nga pag-
antos, ug sa ngadtongadto, pagkamatay nga mga pa-
nalangin. Kini mao ang makapatagad nga mga bintaha nga 
gihatag diha sa hamtong nga magtotoo sa bahin dos kinsa 
makanunayon sa pagpasulud ug aplikasyon sa doktrina sa 
Bibliya. Sa paghatag niining espesyal nga mga panalangin 
ngadto sa magtotoo nga sakto ang kahamtong sa pagtamud 
kanila nga walay pagkalinga kanila, ang Dios nagapakita sa 
Iyang gugma ug perkpektong kaalam.  Ang Dios nagatinguha 
kaayo sa pagpanalangin sa magtotoo diha sa espesyal ug 
disagad nga mga paagi nga si Isaiah misulat:

Ug tungud niini ba ang GINOO mohulat, nga siya 
mahimong maloloy-on nganha kaninyo, 

Ug tungud niini ba siya mabayaw, aron siya 
magbaton og kalooy diha kaninyo:  

Kay ang GINOO maoy usa ka Dios sa paghukum 
[hustisya]: 

Bulahan mao tanan sila nga maghulat kaniya.  
(Isaiah 30:18) 

Ang espirituhanong mga panalangin sa labawng-grasya 
maglakip sa okupasyon uban ni Kristo; nag-ambit sa kalipay 
sa Dios; usa ka hingpit nga pagtamud para sa grasya; 
pagkatagbaw diha sa bisan unsa ug sa matag personal 
nga sitwasyon (Mga Taga-Filipos 4:11-12; 1 Timoteo 6:8-9); 
ang abilidad sa pagbadbad og kapanahon nga kasaysayan; 
labawng-grasya nga mga kapasidad para sa kinabuhi, 
gugma, ug kagawasan.

Kini nga espirituhanong mga panalangin maghatag og 
kapasidad para sa laing lima ka kategoriya sa labawng-
grasya nga mga panalangin: Temporal nga mga panalangin, 
gidesinyo sa waykaparehas para sa matag hamtong nga 
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magtotoo, mahimong maglakip sa katigayunan, kalampu-
san, promosyon, sa pangisip ug kulturanhong pagpabu-
hong, kusog sa liderato, arang-arang nga panglawas, 
makapadasig nga katilingbanong kinabuhi, ug romantikong 
gugma (1 Pedro 5:6-7).  Ang mga panalangin pinaagi sa 
panag-uban mag-awas ngadto sa pamilya, mga higala, ug mga 
kauban samtang ang Dios nagapauswag sa labawng-grasya 
nga magtotoo pinaagi sa pagpanalangin niadtong anaa sa 
iyang kadaplinan. Ang makasaysayanong impak maoy pana-
langin pinaagi sa panag-uban nga gipaabut ngadto sa ko-
munidad, istado, ug nasod sa magtotoo. Wamahitakus nga 
pag-antos maoy panalangin para sa hamtong nga magto-
too, ingon nga kini nagabungat og gipakusog nga aplikasyon 
sa doktrina sa Bibliya, nagapadali sa espirituhanong pagtu-
bo, ug nagapadako og pagtamud sa magtotoo sa Ginoo 
(Mga Taga-Roma 8:17b-18).  Pagkamatay nga grasya mao 
ang katapusan, mahimayaong kasinatian sa hamtong nga 
magtotoo sa divine nga grasya dinhi sa kalibutan (Mga Salmo 
116:15).

Pagkamatay nga Grasya

Walay labot sa Pagsakgaw nga henerasyon, ang Dios 
migahin sa matag-usa kanato og usa ka piho nga klase sa 
kamatayon. Maingon nga Siya nakasangkap sa atong mga 
gikinahanglan para sa pagpuyo, sa maong paagiha Siya 
nakahimo sa pagsangkap para sa pagkamatay. Ang pag-
kamatay nga grasya nagahimo sa pagbalhin sa labawng-
grasya nga magtotoo ngadto sa langit ubus sa mga kon-
disyon sa espesyal nga panalangin diin ang pagkamatay 
mamahimong masmahinungdanon pa kay sa pagpuyo.  Pag-
kamatay nga grasya mao ang bulawanong tulay tali sa 
labawng-grasya nga mga panalangin sa panahon ug sa 
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hawud-nga-grasya nga mga panalangin sa eternidad (2 
Timoteo 4:7-8; Mga Hebreohanon 11:13).14

Hawud nga Grasya

Hawud nga grasya, “bahin tres,” nagalakip sa espesyal 
nga mga panalangin ug mga ganti nga nahisakup ngadto 
sa labawng-grasya nga magtotoo sa eternidad. Kon ikaw 
nakaangkon sa imong labawng-grasya nga parapo sa pa-
nalangin sa panahon, ang Dios adunay labaw pa sa 
hilabihang-kabuhong nga mga panalangin para kanimo did-
to sa eternidad, gitawag og “hawud nga mga bahandi” diha 
sa Mga Taga-Efeso 2:7 (NASB).  Itaas ug labaw sa normal 
nga mga panalangin sa langit sama niadtong gihulagway 
diha sa Pinadayag 21:4, kini gireserba para niadtong mga 
magtotoo kinsa magsakmit ug maggunit sa taas nga kahiba-
lo sa labawng-grasya nga kinabuhi sa panahon.

Ang isyu mao, unsaon man sa usa ka magtotoo nga 
makaabante gikan sa kahimtang sa ordinaryong sundalo 
diha sa ulahing mga lumbay, espirituhanong pagkamasuso, 
padulong nianang opisyal sa kasundalohan sa natad, 
labawng-grasya nga pagkahamtong; sulud sa usa ka labing-
minos nga gidugayon sa panahon aron nga siya makatuman 
sa iyang katuyoan sa bahin dos ug makadawat sa kinatas-ang 
panalangin?  Ang tubag anaa sa pagsunud sa pangrehimento 
nga bandera sa doktrina sa Bibliya.  Sa unsang paagiha kini 
natuman mao ang hilisgutan sa lima ka yugto sa Kasulatan: 
Mga Hebreohanon 10:32-39; 11:1-3; 12:1-3; ug Mga Taga-
Filipos 3:4-8, 12-14.

14. Thieme, Pagkamatay nga Grasya (2017).
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PAG-ANGKON SA TAAS NGA KAHIBALO:
MGA HEBREOHANON 10:32-39

Sinugdanan sa Pag-abante

Apan paghinumdum [anamimnesko] sa kanhi 
nga mga adlaw, hain, human nga ikaw nalam-
dagan, ikaw miagwanta [hupomeno] sa usa ka 
hilabihang pakig-away sa mga kasakit. (Mga 
Hebreohanon 10:32) 

Ang partikula nga (de), “apan,” maoy gigamit diha sa 
Griyego nga pinulongan para sa pagkamapadayonon sa 
hunahuna. Dinhi niini nagapahimutang og kalainan tali sa 
nag-unang unum ka bersikulo mahatungud sa dimagtotoo, 
kansang kinabuhi adunay diyutay nga katuyoan o kahubitan 
ug kansang kapaingnan mao ang linaw sa kalayo, ug sa 
magtotoo diha ni Jesu-Kristo, kansang tinguha mao ang taas 
nga kahibalo sa labawng-grasya nga kinabuhi.

Diha sa pagpangandam para sa pag-abante, ang Kris-
tohanong sundalo kinahanglan magpaabot sa mga mando: 
Sa sangputanan, ang punglihok nga anamimnesko, “pag-
hinumdum,” maoy anaa sa imperative mood.  Anamimnesko, 
dinhi anaa sa iterative present tense, nagakahulugan sa
paghandum og usa-ka-butang sa makadaghan; sa pag-
hinumdum og usa ka takna sa kalipay, usa ka hinigugma, 
pipila ka kadaugan, o usa ka hitabo nga ikaw nakatagamtam 
sa imong kinabuhi. Ikaw dili maggugol sa matag nagtukaw 
nga takna sa paghinumdum, apan ang mga handumanan 
mobalik sa sunudsunud matag karon ug unya sa tibuuk 
nimong kinabuhi.

Unsa man ang mekanika sa paghinumdum sa maka-
daghan? Ang kalihukan sa panumduman nagapuyo sulud sa 

22 SUNDA ANG BANDERA



kalag.  Ang kalag, nga gibahin ngadto sa duha ka lingin-nga-
kabahin, nagasulud sa pagkahibalo-sa-kaugalingon (pag-
kasayod sa imong kaugalingon nga pagkaanaa), kabubut-
on, konsensiya (mga sumbanan ug mga sukaranan), ug 
mentalidad. Ang toong lingin-nga-kabahin mao ang do-
minanteng lingin-nga-kabahin sa kalag, ug gihinganlan diha
sa Griyego pinaagi sa pulong nga (kardia), gihubad og 
“kasingkasing” diha sa English nga Bibliya. Apan, ang ka-
singkasing wala gayud gigamit diha sa pisiko nga kahulu-
gan; kini sa kanunay nagapasabut ngadto sa panghunahu-
na nga parte sa mentalidad. Ang pangdoktrina nga inpor-
masyon diha sa walang lingin-nga-kabahin, gitawag diha sa 
Griyego og (gnosis), maoy “akademikong kahibalo” lamang 
apan diha sa toong lingin-nga-kabahin ang doktrina maoy 
(epignosis), “hingpit nga kahibalo.”15

Sa dihang ikaw napuno sa Balaang Espiritu, ang 
impluwensiya sa kinaiyang makasasala masumpo.16 Ang 
inisyal nga pangdoktrina nga inpormasyon diha sa walang 
lingin-nga-kabahin maoy gidawat ug gibalhin sa pagtoo 

15. Thieme, Mga Dila (2017), 75-78.
16. Ang pagpuno sa Balaang Espiritu mao ang divine nga pagsangkap sa gahum sa Dios 
para sa Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo sa pagtuman sa Kristohanong 
kinabuhi (Mga Taga-Efeso 5:18). Ubus sa pagpuno sa Espiritu nagakahulugan nga 
ang kalag sa magtotoo maoy ubus sa kontrol ug pagpanudlo sa Balaang Espiritu 
(Juan 14:26). Kining absuloto nga kahimtang sa espirituwalidad mawala pinaagi sa 
pagpakasala, apan mabawi pinaagi sa rebound—sa pribado naghingalan o nag-ila sa 
mga sala ngadto sa Dios nga Amahan (1 Juan 1:9).

 Gawas ni Jesu-Kristo, ang kinaiyang makasasala maoy usa ka hingpit nga parte 
sa matag tawhanong linalang, ang sentro sa rebelyon sa tawo ngadto sa Dios.  Ang 
kinaiyang makasasala naangkon sa orihinal pinaagi ni Adan sa iyang pagkalaglag, unya 
sa genetic gipasa ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagpaliwat, ug nagapuyo 
sulud sa selyulang gambalay sa tawhanong lawas.  Ang kinaiyang makasasala mao ang 
tinubdan sa hingpit nga pagkadaotan sa tanang katawhan.  Ang kinaiyang makasasala 
mao ang “karaang tawo” sa Mga Taga-Efeso 4:22; ang kang Adan nga kinaiya sa 
“unud” sa Mga Taga-Roma 8:3-4; ang prinsipyo sa “sala” sa Mga Taga-Roma 7:8-20; 
ang genetic nga pagpalungtad sa kinaiyang makasasala ug espirituhanong kamatayon 
“diha ni Adan” sa 1 Mga Taga-Corinto 15:22.   
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pinaagi sa gahum sa Espiritu paingon sa toong lingin-nga-
kabahin, diin kini giproseso diha sa pakisayran sa pangisip, 
sentro sa panumduman, ug tipiganan sa bokabularyo. Kini 
mao ang kalihukan sa GAP. Samtang ikaw magsugod sa 
pagbutang og pangdoktrina nga mga pulong sa dungan, 
ang imong bokabularyo nagatubo ug ikaw magpaugmad 
sa pangdoktrina nga mga kategoriya. Ang masdako imong 
bokabularyo, ang masmaayo nga ikaw makahunahuna ug 
labi pang kapasidad nga ikaw makaangkon para sa kinabu-
hi. Ang toong lingin-nga-kabahin usab nagasulud og usa ka 
‘plataporma sa paglansad’ para sa aplikasyon sa doktrina 
ngadto sa kasinatian, nagmugna og kaalam.

Ikaw kinahanglan nga masangkap aron sa pag-abante.  
Sa makadaghang higayon sa pakiggubat ang kakulang sa
kasangkapan nakasumpo sa usa ka sundalonhong operas-
yon. Didto sa Gerra sa Shiloh, ang mga Confederate na-
kababoy sa kasundalohan ni Grant didto sa Pittsburgh Lan-
ding. Maingon nga sila duul na sa usa ka dakong kadau-
gan, ang mga Southerner nahutdan sa mga bala. Ang mga 
Federal nga may daghang bala mihugpong ug milupig sa 

WALA UG TOO NGA MGA LINGIN-NGA-KABAHIN SA KALAG
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mashuyang nga pag-asdang gamit ang bayoneta sa mga 
Confederate. Kon, isip mga magtotoo, kita maglakaw sa
pag-angkon sa taas nga kahibalo, kita magkinahanglan og 
igong mga bala diha sa plataporma sa paglansad sulud sa 
toong lingin-nga-kabahin; sugod niini, ang kamahinungdanon 
sa pagbalhin og doktrina gikan sa Bibliya paingon sa toong 
lingin-nga-kabahin sa kalag. Ang doktrina diha sa pinatik 
nga panid walay bili diha kanimo hangtod kini mamahimong 
nanimuyo sa imong kalag. Kini kinahanglan nga magtuhup 
sa pakisayran sa pangisip ug sa sentro sa panumduman, 
magporma sa bokabularyo ug mga kategoriya ug mabalhin 
ngadto sa plataporma sa paglansad. Dinhi sa toong lingin-
nga-kabahin mao ang lugar diin ikaw magtuman sa mando 
sa “paghinumdum.”

Pagbarog nga Malig-on diha sa Kauswagan o 
Kalisdanan

Unsa man kini nga kinahanglan mahinumduman og ba-
likbalik sa makadaghan? Ang mga Hudiyo gimandoan sa 
“paghinumdum sa kanhi nga mga adlaw hain human nga i-
kaw nalamdagan [doktrina nga nagpuyo sulud sa kalag], i-
kaw miagwanta sa usa ka hilabihang pakig-away sa mga
kasakit” (Mga Hebreohanon 10:32, gikorihian nga paghu-
bad). Ang pulongan nga “kanhi nga mga adlaw” mao ang 
sulbad sa paghatag-og-kahulugan niini nga yugto. Ang Libro
sa Mga Hebreohanon sa orihinal nga gipamulong ngadto sa 
mga magtotoo sa Jerusalem niadtong 67 A.D.  Sila nakaba-
ton og bintaha diha sa paglingkod ubus sa pipila ka labing-
bantugan nga mga magtutudlo sa Bibliya sa tanang pa-
nahon.  Kini nga mga Hudiyo nakasugod sa pag-abante sa 
espirituhanon; sila nagsunud sa bandera, sama sa gipakita
sa mosunud nga pulongan, “kamo nalamdagan.” Bisan pa sila 
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nag-abante paingon sa kaaway nga kalayo sa panglutos, sila 
mipabiling positibo sa doktrina.  Kini maoy gibutyag sa punglihok 
nga “miagwanta,” hupomeno, nga nagakahulugan og “sa 
pagpadayon, sa pagpabilin ubus sa kalisud.” Sa sundalonhon 
nga pinulongang-lumad, sila mipabilin sa ilang kalig-on!

Sa karaang kalibutan, ang paagi sa pag-abante milambigit 
og pag-irog sulud sa usa ka hamubo nga distansiya, unya 
nagpabilin sa posisyon; nag-irog pag-usab, ug nagpabilin.  
Sa usa ka higayon ang Hudiyo nga mga magtotoo nagsunud 
niini nga prinsipyo, maingon nga daghan kaninyo tingali 
nakahimo.  Apan unsay mipahunong sa imong pag-abante?  
Ikaw mahimong makugang; tingali ikaw nakakaplag nga ang 
mga magtotoo adunay mga kinaiyang makasasala; usa-ka-
tawo mipalagot kanimo sa sayup nga paagi o misulti og usa-
ka-butang nga mipakugang kanimo.  Ikaw nahimong nahasol 
ug mapait ug mirebelde batok sa doktrina sa Bibliya.  Isip 
usa ka resulta, ikaw wala na miladlad sa imong-kaugalingon 
ngadto sa pagtulon-an sa Pulong, ug ikaw nahimong usa ka 
nasugamak diha sa away.

Unsay nahitabo ngadto sa Hebreohanon nga mga mag-
totoo kinsa nakaabante og maayo?  Sa dihang ang Dios 
misugod sa pagpadala og panalangin sa ilang kabutang ug 
sila nahimong mauswagon ug malampuson, sila napakyas 
sa paglabang sa kauswagan nga pagsulay.  Ang kinadak-ang 
peligro sa kauswagan mao ang pagkalimot sa Tinubdan ug sa 
pagdahum nga ikaw adunay kalabutan sa imong promosyon 
o kalampusan (Deuteronomio 8:11-14). Sa dihang ikaw 
mawad-an sa hustong-panan-aw sa grasya, ikaw magbiya 
sa doktrina sa Bibliya.  Pagbiya ug pagsalikway sa doktrina 
maglihok sa buligay ug magsangko sa rebersiyonismo.17 

17.  Rebersiyonismo mao ang paagi sa kinabuhi ang magtotoo nagapili sa dihang siya 
nagapahilayo gikan sa plano, pagbuut, ug katuyoan sa Dios para sa iyang kinabuhi 
ug nagabalik ngadto sa usa ka kanhi nga tinoohan, usa ka kanhi nga panglantaw, usa 
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Mao kini ang kahimtang sa mga magtotoo sa Jerusalem.  
Unsa man ang resulta sa ilang rebersiyonismo?

Niadtong 67 A.D., ang mga magtotoo sa Jerusalem naa-
nod pagbalik paingon sa Templo diin ang tabil nailisan ug ang 
karaang rituwal nga pagsimba sa nangaging dispensasyon 
napadayon. Diha sa ilang rebersiyonismo sila mipili sa pag-
barog atubangan sa usa ka tabil hain miproklamar sa, “Pag-
gawas,” imbis nga sa pagpahimulus sa mga pribilihiyo sa 
pagpuyo diha sa tinuud Balaan sa mga Balaan nga labaw 
sa tabil. Ang Dios Mismo migisi sa tabil gikan sa ibabaw 
paingon sa ubus samtang si Kristo anaa ibabaw sa krus, 
apan daghan niining Hudiyo nga mga magtotoo wala makai-
la sa kamahinungdanon diha sa nagisi nga tabil tungud kay 
sila mipahilayo ug misimang gikan sa doktrina sa Bibliya. 
Kini nga yugto gidesinyo sa pagpasidaan kanimo maingon 
sa gihimo niadtong mga Hudiyo sa Jerusalem.

Wala nay templo karon ug walay usa ang nagahalad 
og mananap nga mga sakripisyo. Ang pagbuhat sa ingon 
niini mahimo nga, samtang ang Mga Hebreohanon 6:6 
nagaingon, “paglansang sa ilang-kaugalingon sa Anak sa 
Dios pag-usab.” Adunay, bisan pa, mga magtotoo kinsa dili 
makaagwanta sa pagtulon-an sa Pulong matag adlaw. Sila 
magbiya tungud kay sila magpalabi sa lingawlingaw, sa usa ka 
programa para sa batan-ong katawhan, sa usa ka emosyonal 
nga katas-on, o sa katilingbanong kinabuhi sa simbahan 
batok sa doktrina sa Bibliya. Kini ang karakteristiko sa labing 
daghan sa ebanghelyohanong Kristiyanismo.  Ang mayoriya 
wala na nagpabilin sa doktrina; sila nahimong AWOL gikan sa 
pagsunud sa bandera. Hinoon, sila magsunud sa daghang 
mga porma sa mga lumay ug emosyonal nga mga kasinati-

ka kanhi nga paagi sa buhat nga waykalainan nianang sa usa ka dimagtotoo.  Ang 
rebersiyonista dili mawad-an sa iyang kaluwasan, apan siya ubus sa impluwensiya sa 
kalibutanong sistema ni Satanas (1 Timoteo 4:1).  Tan-awa sa Thieme, Reversionism. 
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an nga magpakita sa ilang negatibo nga kabubut-on ngadto 
sa doktrina sa Bibliya.  Sila nahulog sa daplin-sa-dalan.

Kini mao ngano ang magtotoo gimandoan sa “pag-
hinumdum” (Mga Hebreohanon 10:32). Siya kinahanglan 
magpahinumdum sa iyang-kaugalingon balikbalik sa maka-
daghan nga ang doktrina sa Bibliya maoy labi pang impor-
tante kay sa bisan unsa pa sa kinabuhi. Adunay daghang 
mga barikada ug mga karsada nga tinakpan ang pikas tumoy 
nga magsanta sa pag-abante.  Sa dihang kini mag-abut, kini 
gikinahanglan sa paghunong sa makadiyut ug magbarog 
nga malig-on. Walay magtotoo ang makahimo sa pag-atras 
tungud kay nalaang diha sa usa ka sistema sa tawhanong 
maayo nga mga buhat18 o pinaagi sa pagpahinunut ngadto 
sa emosyonalismo o laing sa gawas nga mga kabug-at ug sa 
ingon niini mahulog ngadto sa karnalidad o rebersiyonismo.19  

Ang imong katuyoan isip usa ka magtotoo nalambigit 
sa hingpit ug sa katibuk-an ngadto sa doktrina sa Bibliya. 
Ang imong kapasidad para sa kinabuhi, imong kalipay ug 
panalangin, ang paghimaya sa Dios, ug ang pagkahamili 
sa Kristohanong kinabuhi nadugtong nganha sa doktrina 
sa Bibliya. Tanang serbisyo ug kalihukan diha sa Kristo-
hanong kinabuhi maoy usa ka butang sa paggiya pina-
sikad sa doktrina. Kini wala nagakahulugan nga ang tag-

18. Tawhanong kamaayo maoy bisan-unsa nga maggiloy-ong produksiyon o binuhatan 
nga gihimo gawas sa pagpuno sa Balaang Espiritu nga nagasulay sa pag-abot sa mga 
sukaranan sa Dios.  Tawhanong kamaayo maoy usa ka inawat nga pagkamatarong og 
gipasiugdahan ni Satanas nga nagatinguha sa pagpuli sa divine nga kamaayo niining 
kalibutana (Isaiah 64:6; 2 Mga Taga-Corinto 11:14-15).  Divine nga kamaayo maoy 
Kristohanong serbisyo o mga binuhatan nga gimugna sa magtotoo ubus sa pagpuno sa 
Balaang Espiritu ug maoy, tungud niini, madawat ngadto sa perpektong mga sukaranan 
sa Dios, adunay lunsay ug waykatapusang bili, ug magdawat sa pag-ila ug ganti didto 
sa langit.  Tan-awa sa Thieme, Reversionism, 14-19. 
19. Karnalidad mao ang absoluto nga kahimtang sa kalag sa magtotoo ubus sa 
pagkontrol sa kinaiyang makasasala og nagresulta sa pagkawala sa fellowship uban sa 
Dios tungud sa wamasugid nga sala diha sa kinabuhi (1 Mga Taga-Corinto 3:1-3).
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satagsa kinahanglan magtunol og mga polyeto sa kilid sa 
karsada, manuktuk sa mga pultahan, magsaksi ngadto sa 
gikatakdang gidaghanon sa katawhan, o maggugol og usa 
ka oras matag adlaw sa pag-ampo. Sa wayduhaduha, ang 
produksiyon sa divine nga kamaayo maoy usa ka tino nga 
parte sa Kristohanong kinabuhi, apan kini dili ang paagi sa 
espirituhanong pagkahamtong.

Unsa man ang paagi hain kita magdawat sa atong ban-
dera? Maingon nga ang bandera sa kasundalohan magre-
presentar og awtoridad diha sa gerra, sa maong paagiha 
ang Dios nagasangkap og usa ka sistema sa awtoridad hain 
kita magdawat sa Pulong—ang gasa sa pastor-magtutudlo.  
Diha sa harianong pamilya sa Dios,20 duha ka sistema sa 
awtoridad ang kinahanglan pagailhon: ang suludnong aw-
toridad—doktrina sa Bibliya, nga mao ang kinatas-ang 
awtoridad; ug usa ka sa gawas nga awtoridad—ang pastor-
magtutudlo. Walay usa ang makakat-on gikan sa usa ka 
magtutudlo gawas kon siya nagarespeto sa iyang awtoridad.  
Kini ang responsibilidad sa pastor-magtutudlo, isip ang hepe-
komandante, sa pagpunit sa estandarte ug sa pagdala sa
iyang kongregasyon paingon sa taas nga kahibalo sa 
labawng-grasya nga kinabuhi.

Diha sa pakiggubat sa bug-os gikinahanglan nga ang 
mga hepe-komandante maghatag og tataw nga mga sugo.  
Tukmang kahibalo pinasikad sa maayo nga pagpaniid-
sa-dapit mahitungud sa sitwasyon, sa yuta, sa kaaway, sa 
nagsuportar nga mga puwersa, ug sa katapusang tinguha 
kinahanglan mapakatap sa dili pa ang mga tropa mag-irog 
sa unahan.  Ang lubog ug ditin-aw nga mga sugo magsangko 
ngadto sa kalibog ug wakinahanglana nga mga disgrasya 
diha sa natad-sa-panggubatan ug sagad magresulta diha 

20. Tan-awa sa Pakapin-sa-basahon A.
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sa taktikanhong pagkapildi. Ang kasaysayan nakatagan sa
kagub-anan sa sayup-pagdumala nga pakiggubat. Usa 
sa labing gibantog nga mga pananglitan nahitabo atol sa 
Crimean nga Gubat didto sa Gerra sa Balaclava niadtong 
1854.  Ang magbabalak, si Alfred, Lord Tennyson, sa tataw 
nagahulagway sa masulub-ong yugto diha sa iyang epiko 
nga balak, The Charge of the Light Brigade.

“Abante, ang Kahayag nga Brigada!”
Aduna bay usa ka tawo nga nadismaya?
Wala bisan pa ang sundalo nahibalo 

Pipila ka tawo ang nasayup.
Ilaha dili sa pagtubag,
Ilaha dili sa pagpangatarungan og ngano,
Ilaha lamang ang pagbuhat ug mamatay.
Ngadto sa walog sa Kamatayon

Misakay ang unum ka gatos.

Wala nay nahimo nga kinadak-ang kabalyeriya nga mga 
aksiyon niadto nga gubat human ang Kahayag nga Brigada 
nahagsa ngadto sa kalit-nga-kalisdanan pinaagi sa usa ka 
serye sa matinumanon-sa-gusto nga mga sugo.
 Adunay maslabaw pang kinahanglanon para sa tataw
nga mga sugo diha sa espirituhanong pagbulot-an alang sa
paglikay og taktikanhong pagkapildi diha sa anghelanong 
away.  Si Apostol Pablo, nagkutlo sa usa ka sundalonhong 
kaamgiran gikan sa unang siglo, nagasaysay sa kamahi-
nungdanon sa tataw nga mga instruksiyon.

Kay kon ang budyong nagamugna sa usa ka 
ditataw nga tunog, kinsa man ang mopaandam 
sa iyang-kaugalingon para sa gerra? (1 Mga 
Taga-Corinto 14:8, NASB)
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Ang Dios wala gayud mibilin sa bisan-kinsang magtotoo 
diha sa kangitngit mahatungud sa eksaktong plano para sa 
iyang kinabuhi. Tungud sa Iyang perpekto nga esensiya, 
ang divine nga Hepe-Komandante anaa sa tanang mga ka-
matuuran og unsaon sa paghatag sa Iyang mga sugo para 
sa espirituhanong kinabuhi. Ang divine nga instruksiyon 
dili gayud malubog diin ang Pulong sa Dios sa tukma nga 
gibadbad. Kini mao ang misyon sa pastor-magtutudlo, tu-
ngud niini, sa pagpasa sa mga sugo gikan sa kuwartel 
paingon sa iyang ‘batalyon’ pinaagi sa tin-aw nga pagtulon-
an sa Pulong sa Dios.

Pangkombate nga Suporta

Ang kalampusan sa tanan nga sundalonhong mga ope-
rasyon nagakinahanglan og hiniusa nga aksiyon sa mag-
aaway nga mga pundok ug sa ilang pangkombateng suporta 
nga mga organisasyon. Ang moderno nga pangkombateng 
suporta maoy kalainlain-og-dagway. Kini nagalakip sa gin-
sakupan kansang katungdanan ang pagsangkap og susten-
to ngadto sa tanang nagalihok nga mga puwersa didto sa 
natad-panggubatan—ang ‘beans and bullets’ nga konsepto.  
Ilaha ang responsibilidad sa paghatag og kasangkapan, mga 
bala, mga armas sa nakiggubat nga kasundalohan; sa pag-
ayo ug pagpabilin diha sa waykakuliang kahimtang sa ta-
nang makinarya; sa pagpatigayon sa tanan nga mga pang-
hakot, mga sinina, ug panggubatan nga mga kosina; sa 
pagsangkap og sa medisina, ginsakupan, legal, sa panalapi 
nga suporta—sa laktod, sa paghatag og mga serbisyo nga 
gikinahanglan sa pagpadayon sa usa ka nagalihok ug ma-
sangputon nga mag-aaway nga puwersa. Bisan pa og kini 
nga pangsuporta nga mga elemento tingali dili sa aktibong 
milambigit sa gerra, sila bisan pa kritikal ngadto sa mga 
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sundalo diha sa natad- panggubatan. 
Diha sa espirituhanong kahulugan, ang epektibo nga

pangkombateng suporta maoy managsama kamahinung-
danon-kaayo ngadto sa pag-abante sa harianong pamilya 
paingon sa taas nga kahibalo sa labawng-grasya. Ang mag-
totoo nga likud sa mga linya diha sa pag-ampo nga suporta
dili na makahimo sa pagbiya sa iyang puwesto kay sa magto-
too kinsa nagapangulo-sa-kalihukan sa usa ka pag-ataki di-
ha sa labing-atubangan nga bahin sa anghelanong away. 
Sa higayon nga ang pangkombate nga suporta nagapak-
yas, ang bahan dili na makalihok ingon sa gikinahanglan.  Ki-
ni mao ang kahimtang taliwala sa mga magtotoo sa Jeru-
salem niadtong 67 A.D.—usa ka grabeng sitwasyon nga 
gikinahanglan aron mahatukma.  Ang wahiilhi nga magsusu-
lat sa Libro sa Mga Hebreohanon sa lisud-ilhon miandam sa 
mga tagadawat sa iyang sulat pinaagi sa pagpahinumdum 
kanila sa ilang kanhi nga kahimtang.

Sa usa ka bahin, samtang kamo nahimong usa
ka kataw-anan [theatrizo] pulos sa mga pag-
saway ug mga pagsakit; ug sa usa ka bahin, 
samtang kamo nahimo nga mga kauban [mga
mag-aambit] nila nga naanad na. (Mga He-
breohanon 10:33)  

Samtang kining Hudiyo nga mga magtotoo nakasunud 
sa bandera sa doktrina sa Bibliya, sila nakagula nga ma-
daugon gikan sa mga kalayo sa panglutos ug nakahatag, 
sunudsunud, sa pangkombate nga suporta ngadto sa uban
kinsa miantos sa maslabaw pa nga pagsakit. Unya, pag-
katilaw sa kalampusan ug pagkainila, sila nakig-amigo ga-
was sa utlanan-palibot sa harianong pamilya sa Dios ug 
nahimong mga nasugamak ngadto sa usa ka pusutpusut
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sa ulog-ulog. Sa sangputanan, sila naipit pinaagi sa pag-
uyon nga kaibog ug nasumpo pinaagi sa rebersiyonismo.

Diha sa usa ka maayo-kaayong ekspresyon sa balaa-
nong mahait-nga-sinultihan ang magsusulat nagadangup 
ngadto sa klasiko nga Griyego. Ang iyang wadamha nga 
gamit nagasangkap og usa ka mapahayagong kalainan ug 
sa haom nagapasabut sa punto sa magsusulat. Napuno-
sa-espiritu nga mahait-nga-sinultihan maoy usa ka lehitimo
nga hinagiban kon ang iyang gamit mamahimong kina-
hanglanon sulud sa lokal nga simbahan.  Ang pagkaepektibo 
sa mahait-nga-sinultihan anaa diha sa iyang dilaktod nga 
ataki, diha sa lisud-ilhon nga paagi kini nagasuntok sa iyang 
waykatahap nga mga biktima. Sa dihang ang mahait-nga-
sinultihan gipaila isip usa ka pagpalahi sa kumpas para sa 
kalainan, kini nagakuha og wamabahin nga atensiyon sa 
magbabasa.

Kini nga pamaagi-sa-lihok gipadayon diha sa pulongan, 
“samtang kamo nahimong usa ka kataw-anan.” Ang pungli-
hok nga theatrizo nagakahulugan og “aron mabutang sa 
kaulawan, aron sa publiko nga maladlad ngadto sa pagsaway 
ug pagsakit, aron nga mapasamugyo.” Ang Hudiyo nga mga 
magtotoo sa Jerusalem kinsa ubus sa hilabihang kabug-at 
ug biaybiay nahimong usa ka tinubdan sa kaulawan ngadto 
sa pipila sa ilang isigkamagtotoo. Apan, kinsa man ang mga
tigpanglibak? Sila ba kinahanglanon ngadto sa plano sa 
Dios? Dili! Sila dimahinungdanon ug waybili nga mga ta-
wo nga nagsangkap og pagsulay para sa rebersiyonista 
nga Hudiyong mga magtotoo kinsa gikinahanglan nga ma-
pahinumduman sa pag-agad diha sa Ginoo.

Ang kaulawan nagapakita og kakulang sa balansi, usa 
ka kakulang sa konsentrasyon kon kinsa ug unsa si Kristo.  
Kon ikaw gibatig-kaulaw sa imong simbahan, sa imong Kris-
tohanong mga higala, o sa pagbitbit og usa ka Bibliya, kini 
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usa ka sigurong timaan nga ikaw wala nagsunud sa bande-
ra.  Ikaw nalunang diha sa usa ka kanal ug wala nag-abante 
diha sa espirituhanong kinabuhi.

Ang ikaduha “sa pipila ka bahin” nagapaila og problema
sa katilingbanong kinabuhi sa magtotoo. Kabug-at maoy gi-
gamit niini nga mga Kristohanon sa pagsunud sa relihiyo-
song duut-sa-katawhan imbis sa pagsunud sa bandera sa 
doktrina sa Bibliya.21 Mao ra nga problema ang anaa sa mga 
simbahan karong panahona.

Kon ikaw magkaplag nga ikaw labi pang nadani ngadto 
sa mga dimagtotoo gawas sa utlanan-palibot sa imong sim-
bahan kay sa ikaw nadani ngadto sa mga magtotoo, o kon 
ikaw naulaw sa piho nga mga magtotoo kinsa nahimutang 
ilang-kaugalingon diha sa usa ka panahon sa kalisdanan, 
nan ikaw nawad-an sa imong grasya nga hustong-panan-
aw. Misantop na ba gayud sa imong hunahuna nga pipila sa 
mga Kristohanon palibot kanimo hayan ubus sa panglutos 
gumikan sa pagbarog para sa Ginoo? Apan, pinaagi sa 
pagkat-on og doktrina kining maong mga tawhana tingali sa 
pirming nag-abante paingon sa taas nga kahibalo samtang 
ikaw wamaglihok.  Ikaw ba naghimo sa pag-abin sa imong-
kaugalingon uban kanila, o ikaw ba mosibat sa tinalawan 
nga pag-atras paingon sa rebersiyonismo?

Ang tino nga leksiyon nga nakuha gikan niining duha ka 
bersikulo mao ang konsepto nga ikaw anaa sa mao rang 
mga ranggo uban sa laing mga myembro sa harianong pa-

21. Rilihiyon maoy usa ka kontra-grasya nga sistema diin ang tawo pinaagi sa 
iyang kaugalingon nga tawhanong maayo nga mga buhat, paningkamot, ug merito 
nagatinguha sa pag-angkon og kaluwasan o sa pag-uyon sa Dios.  Tukma-nga-sukwahi 
sa Kristiyanismo, nga dili usa ka rilihiyon apan usa ka relasyon uban ni Jesu-Kristo 
sumala sa grasya pinaagi sa pagtoo lamang, rilihiyon mao ang alas nga dumadaog sa 
yawa diha sa paglimbong sa tawhanong kaliwat.  Sa mahanas nga nagpuli sa rilihiyon 
para sa kamatuuran sa Pulong sa Dios, ang yawa nagabuta sa mga dimagtotoo ngadto 
sa Ebanghelyo (2 Mga Taga-Corinto 4:3-4) ug nagapalinga sa mga magtotoo gikan sa 
Kristohanong paagi sa kinabuhi (1 Timoteo 5:15). 

34 SUNDA ANG BANDERA



milya. Bugtong pinaagi sa paghiusa pagdawat sa hagit ka-
mo makabarog sa dungan ubus sa mga kabug-at ug mga 
panglutos hain ang tanang mga magtotoo magsagubang 
sa usa o laing panahon sulud sa kalibutan sa yawa. Kamo 
mamahimong pangsuporta nga mga pundok sa usag-usa 
sa inyong taktikanhon nga pag-abante paingon sa taas nga 
kahibalo.

Apan padayon sa paghinumdum sa makadag-
han sa inyong-kaugalingon sa kanhi nga mga 
adlaw hain nga human kamo nalamdagan [dok-
trina nga nagpuyo sulud sa kalag], kamo mi-
pabilin sa inyong kalig-on diha sa usa ka da-
kong pakig-away sa mga pag-antos; sa usa ka 
bahin sa dihang sa publiko nga giabuso, pulos 
pinaagi sa binaba nga mga insulto ug pinaagi 
sa laing mga kabug-at, ug sa usa ka bahin sa 
dihang kamo nangahimong mga kauban lakip 
niadtong kinsa maoy gitagad niining paagiha.  
(Mga Hebreohanon 10:32-33, gikorihian nga 
paghubad)

Pangbahan nga Disiplina ug Awtoridad

Kay kamo adunay kalooy [sumpatheo] ngari ka-
nako sa akong mga gapos, ug gidawat sa ma-
sadyaon ang nangaguba sa inyong kabtangan, 
nahibalo [ginosko] diha sa inyong-kaugalingon 
nga kamo anaa [echo] didto sa langit sa usa ka 
masmaayo ug usa ka malahutayon nga butang.  
(Mga Hebreohanon 10:34)   

Ang pulong “kalooy,” sumpatheo, “sa pagpakita og sim-
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patiya,” adunay gamayng lahi nga pasabut diha sa Griye-
go kay sa English.  Ang kalooy sa kadaghanan sa kataw-
han nagapasabut og kalumo o katam-is, apan ang sumpa-
theo sa tinuud maoy usa ka termino nga nagapahayag og 
prinsipyo sa pangpundok nga disiplina. Ang sumpatheo 
nagaingon, sa tinuud, nga ang kusog ug kapasidad para 
sa kinabuhi magpuyo diha sa kalihukan sa disiplina. Walay 
mahimong bililhon niining kalibutana nga walay disiplina 
diha sa matag lugar sa kinabuhi. Ang hinungdan nga ikaw 
magpahimulus sa kagawasan mao nga laing tawo ang mi-
hural ngadto sa disiplina, mitubag sa awtoridad, ug mitugot 
sa iyang-kaugalingon aron maporma kuyog sa laing liboan 
pa ngadto sa usa ka mahanas nga bahan, andam sa pag-
sugakod sa bisan unsang panginahanglan diha sa nasud-
nong linalang. Ang usa ka sundalonhong organisasyon dili
makalihok nga malampuson og walay pangpundok nga di-
siplina ug awtoridad. Ang bag-ong mga sundalo kinahang-
lan mag-antos uban sa ilang isigkasundalo ubus sa usa 
ka ‘pangkadete nga sinugdanang bansaybansay’ nga sis-
tema sa disiplina ug awtoridad. Walay sapayan unsa sila 
maglagot ubus ining kapintas o wapag-uyon sa ining paagi, 
sila magpabilin sa ilang mga hunahuna diha sa tinguha. Sa 
higayon nga sa katapusan sila nahimo ngadto sa usa ka 
hingpit nga pinahimutang nga pundok, sila makabaton og 
abilidad sa pag-abante sa waybugto, disiplinado nga tropa 
paingon sa kadaugan.

Kini nga prinsipyo sa kalooy sa maayo-kaayong gipaha-
yag ngari kanako sa usa ka batan-ong tenyente kinsa 
migraduwar pag-una sa iyang Ranger nga klase didto sa 
Fort Benning, Georgia, usa sa kinalisuran nga mga tunghaan 
sa pamansay sa kasundalohan. Siya misaysay nga, sa pag-
kahuman niining tig-a-kaayo nga kurso, ang nagmando-
nga-opisyal sa iyang grupo miingon nga siya nahigugma 
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kanila sa hilabihan sa dili pagbansay kanila sa husto para sa 
gerra. Kana maoy kalooy—ang kaugmaran sa disiplinado-
sa-kaugalingon nga mga tawo nga gitipo ngadto sa usa ka 
disiplinadong bahan.  Bisan unsang sistema ang nahilambi-
git, walay usa ang makaabante paingon sa tumong gawas 
kon siya unang nagaila og awtoridad.

Ang mga Hudiyo napahinumduman sa kamatuuran nga 
sila sa makausa mihural ngadto sa awtoridad sa doktrina sa 
Bibliya. Kini hayan usab matuud sa kadaghanan kaninyo.  
Kamo nagkat-on og doktrina matag adlaw ug, ingon nga 
kamo nasayod kaayo, kini nagakinahanglan og disiplina-sa-
kaugalingon, konsentrasyon, ug respeto para sa duha ang 
awtoridad sa Pulong ug ang awtoridad sa pastor-magtutudlo.  
Adunay mga higayon nga ikaw tingali wala malipay sa usa ka 
piho nga yugto tungud kay ang mga konsepto nga gibatbat 
‘nakapasilo kanimo.’ Apan kon ikaw magpabiling waypihig, 
magkat-on sa mga prinsipyo, ug magtigum kanila sulud sa 
imong pakisayran sa pangisip, ikaw moabante paingon sa 
taas nga kahibalo sa espirituhanong pagkahamtong.  Pinaagi 
sa pagbuhat niini, ikaw nakapakita og tinuud nga kalooy para 
sa uban nga mga magtotoo maingon man sa imong nasod, 
kay ang labawng-grasya nga magtotoo tinuuray nga usa ka 
patriyota ug usa ka magtatampo alang sa katunhayan sa 
iyang nasod (Mateo 5:13).

“Ngari Kanako sa akong mga gapos” dili makit-an diha 
sa orihinal nga teksto sa Mga Hebreohanon 10:34. Kini nga 
pulongan sa tinuud nagaingon, “Kay kamo bisan pa mipaki-
ta og kalooy niadtong anaa sa makauulaw nga posisyon sa
mga pagkabinilanggo.” Daghan sa mga magtotoo sa Jeru-
salem ang gipangbalhog ngadto sa bilanggoan tungud kay 
sila midumili sa pagbiya sa ilang testimonya para ni Jesu-
Kristo ug sa doktrina sa Bibliya. Atubangon ta kini, ang usa 
ka sentensiya sa pagkabilanggo, walay sapayan og unsa 
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ka dimakatarunganon, nagataban uban niini ang usa ka 
kaulawan.  Apan ang mga Hudiyo kinsa maoy gawasnon wa-
la maulaw nga makig-uban niining mga biktima sa panglu-
tos.  Nganong wala man?  Tungud kay sila wala maulaw sa 
ilang Ginoo.

Dili lamang nga sila nakig-uban niadtong kinsa sa dima-
katarunganong nabilanggo, apan sila usab “midawat sa 
[ilang-kaugalingon] uban sa kalipay ang pagsakmit sa [ilang] 
materyal nga mga gipanag-iya.” Daghan sa adunahan ug 
malampusong mga magtotoo ang nahikawan sa kuwarta, 
mga pinuy-anan, ug panginabuhian; apan ang ilang pang-
hunahuna napabilin nga malig-on.  Ngano man?  Sila mipuyo 
pinaagi sa mga prinsipyo sa doktrina sa Bibliya, ug niini sila 
sa kanunay nga mag-angkon. Sa ingon ang ilang sukdanan 
sa mga kahinungdanon dimausab, ug ang mga sumbanan 
ug mga sukaranan sa mga tagadawat niini nga epistola 
mibutang ni Kristo labaw pa sa tanan. Ang mga detalye sa 
kinabuhi—sa materyal nga mga gipanag-iya o katawhan—
mahimong matangtang o mawala, apan samtang nga doktri-
na mao ang gwardiya sa imong kalag, ikaw sa kanunay nga 
malampuson sa kinabuhi. Walay mapintas nga udyong sa 
kaaway ang makahimo sa pagbungkag sa imong suludnong 
mga salipdanan.

Ikaw makakita, nga kining nag-una nga mga Kristohanon 
nahibalo og usa-ka-butang. “Nahibalo” mao ang present ac-
tive participle sa punglihok nga ginosko. Kining retroactive 
progressive present nagatimaan og unsay nahitabo sa mi-
labay ug mipadayon hangtod sa takna sa ilang rebersiyo-
nismo. Matikdi og asa ang kahibalo nahimutang: “sa inyong-
kaugalingon”—dili sa usa ka libro. Kini sa kanunay og un-
say nahibaloan nimo ang masaligan. Sa higayon nga ang 
kalisdanan nagahapak, ang kahibalo kinahanglan nga nabal-
hin na gikan sa Bibliya ngadto sa toong lingin-nga-
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kabahin.
Ang usa ka Ranger tingali magdala og usa ka manwal 

diha sa usa ka pagbansaybansay sa gubat, apan sa dihang 
siya ubus sa pag-asdang, kini ulahi na sa paglanit sa iyang 
manwal ug pangitaon ang panid nga nagalatid sa hustong 
paagi. Ang iyang mga reaksiyon kinahanglan nga kinabubut-
on ug awtomatik; ang mga instruksiyon kinahanglan nga 
masilsil sulud sa iyang kalag sa dili pa siya gayud mag-
apil sa kombate. Kini naugmad pinaagi sa mapadayonong 
pagbansay, pagtoon, ug disiplina. Sa maong paagiha kini 
diha sa mga magtotoo: Kini dili og unsay anaa sa Bibliya nga 
motabang kanimo hangtod makalusut sa emerhensiya nga 
mga sitwasyon; kini mao ang doktrina nga nagpuyo sulud sa 
imong kalag.

Unsa man ang nahibaloan sa Hebreohanon nga mga 
magtotoo?  “Nga kamo adunay [echo, “sa pag-angkon ug sa 
paggunit”] usa ka masmaayo nga gipanag-iya [doktrina sa 
Bibliya], ug usa nga sa wayhunong nga malahutayon” (“didto 
sa langit” wala sa orihinal nga teksto). Ang mga magtotoo 
adunay usa-ka-butang karon ug sa umaabot nga sa hingpit 
perpekto—usa ka gipanag-iya nga dili mawala—doktrina 
sa Bibliya. Ang doktrina maoy permanente maingon nga 
ang Dios permanente. Pinaagi sa doktrina, ikaw adunay 
oportunidad karon sa pagpaabot sa langitnong mga bahan-
di.  Bisan pa og ang mga himaya sa eternidad maoy umaabot, 
ikaw makasugod sa pagpangandam para kanila sa pana-
hon. Maingon nga ang sundalonhong kadaugan makab-ot 
pinaagi sa agresibong aksiyon, sa maong paagiha diha sa 
Kristohanong kinabuhi: pinaagi sa pag-irog sa unahan nga 
maasdangon nga may positibong kabubut-on, sa pagkat-on 
og doktrina pinaagi sa adlaw-adlaw nga kalihukan sa GAP, 
ikaw makakuha og espirituhanong kadaugan ug makabaton 
sa langit dinhi sa kalibutan.
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Sa higayon nga ang doktrina nagatuhup sa imong kalag, 
ikaw makabaton og hilabihang pagsalig-sa-kaugalingon.  
Wala sa kalisdanan ni kalampusan ang makapildi kanimo.  
Ikaw aduna lamang usa ka kaaway nga kahadlokan—imong 
kaugalingon nga negatibong kabubut-on ngadto sa doktrina 
sa Bibliya. Sa dihang ikaw magsalikway sa doktrina, ikaw 
moguba sa imong kaugalingon nga kalag sama ka sigurado 
niini nga mga Hudiyo sa ngadtongadto nga gihimo. Sila 
mitahan sa kabug-at ug pag-ataki sa legalismo.22 Ang 
sangputanan, sa higayon nga ang unang pusutpusut sa mga 
luthang miigo kanila, sila mitalikud ug midagan.

Kay kamo bisan pa mipakita og kalooy ngadto 
sa mga binilanggo, ug kamo midawat sa inyong-
kaugalingon nga masadyaon sa pangsakmit
sa inyong materyal nga mga gipanag-iya, nahi-
balo nga diha sa inyong-kaugalingon [nagpu-
yo sulud sa inyong mga kalag] kamo adunay 
usa ka masmaayong gipanag-iya [doktrina sa
Bibliya], ug usa nga sa wayhunong nga mala-
hutayon. (Mga Hebreohanon 10:34, gikorihian 
nga paghubad)   

Bugtong dinhi nga bahin sa langit kita adunay oportuni-
dad aron masulayan ubus sa pag-asdang. Ngano man ako 
magsulti nga “oportunidad”? Tungud kay ang paglabang sa 
kalisdanan o pagsulay sa panahon nagahimaya sa Dios. 
Hinumdumi nga kini nahasulat ngadto sa usa ka grupo sa 
katawhan kinsa hapit nakasikup sa taas nga kahibalo, apan 

22. Legalismo maoy waykapuslanan nga pagsulay sa tawo sa pagpahiuyon ngadto sa 
usa ka kodigo sa etika ug moralidad, sama sa Balaod ni Moses, isip usa ka paagi sa 
pag-angkon og kaluwasan, espirituwalidad, o sa pag-uyon sa Dios (Mga Taga-Colosas 
2:16-21).

40 SUNDA ANG BANDERA



kinsa nakatugot sa ilang-kaugalingon nga maparot pinaagi 
sa kapakyas. Karon sila nalunang diha sa kalapukan sa 
kapakyasan; tulo ka tuig lamang ug usa ka estriktong pag-
pasidaan sa pagbawi gikan sa rebersiyonismo ang magpu-
gong taliwala kanila ug piho nga kagun-uban. Apan bisan pa 
og sila wala makalabang sa pagsulay, sila sa gihapon nalu-
was (Juan 10:28). Kapakyasan sa panahon wala naga-
pasalikway ni bisan kinsang myembro sa harianong pamil-
ya sa Dios sa langit. Ang kaluwasan wala nagaagad kon 
kinsa ug unsa kita apan kon kinsa ug unsa si Kristo—ug 
kana maoy grasya.

Pagpadayon sa Ataki

Ayaw isalikway [apoballo] tungud niini [oun] ang
inyong kompiyansa [parresia], nga adunay da-
kong [megas] bayad sa ganti [misthapodosia].  
(Mga Hebreohanon 10:35)

Ang kalasag nga ang Dios midesinyo ug mihatag ngadto 
sa mga myembro sa Iyang harianon nga pangkombate nga
bahan nagasangkap sa Kristohanong sundalo sa tanan 
nga kinahanglanon para sa pulos maasdangon ug mapa-
nalipdanon nga aksiyon diha sa dimakitang away (Mga 
Taga-Efeso 6:11-17). Kini wala, hinoon, nagatugot og pag-
atras. Ang iyang likud ngadto sa kaaway, ang magtotoo 
maoy labing madutlan. Bisan pa sa anam-nga-kakusog sa 
yawan-ong mga pag-ataki nga gipalihok batok kanato, kita 
gimandoan sa pagpadayon pag-abante, sa pagpadayon sa 
ataki.  Usa sa labing importante nga taktika sa pakiggubat 
ang pagbutang og presyur diha sa kaaway.

“Away isalikway,” ang aorist active subjunctive sa apobal-
lo, nagakahulugan og “sa pagbalibag isip waybili.” Ang infe-
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rential particle nga oun nagatawag para sa usa ka konklu-
syon ug nagatumbok nga ang mga magtotoo nga nalambi-
git mihimo sa tukma niana—sila nawad-an sa tanang kaikag 
diha sa doktrina sa Bibliya. Laing mga aktibidad ug mga 
bantugang-tawo sa nagkadako nahimong makabibihag 
ngadto kanila ug sa ngadtongadto mipagawas-pagpugos sa 
Pulong sa Dios sa hingpit. Apan ang pagsalikway sa doktri-
na bisan pa og usa ka adlaw maoy pag-agda og kalit-nga-
katalagman.

Sa pipila ka higayon o sa lain, ang matag magtotoo mi-
atubang sa tentasyon og pagbalibag sa oportunidad sa 
pagkat-on og doktrina. Tingali ikaw mahigugma sa usa-ka-
tawo kinsa mopahisalaag kanimo, maingon sa gibuhat ni 
Samson diha niadtong makaiibog nga binuhat, si Delilah, 
kinsa midala kaniya ngadto sa pagkahinikawan sa tanan.  
Ang bisan unsang distraksiyon, sama sa promosyon, kati-
lingbanong kinabuhi, pakiglambigit sa madanihon o inila nga 
katawhan, sagad mahimong labi pang importante kay sa 
pagkat-on sa Pulong. Ikaw kinahanglan mag-adto sa dapit
diin ang imong kinabuhi nagatuyok palibot sa doktrina sa
Bibliya, ug kini nagakinahanglan og disiplina-sa-kaugalingon.  
Ikaw kinahanglan magpadayon matag adlaw, walay sapa-
yan og unsa kakapoy, kahago, o kalinga ikaw nga mahimo.  
Ang doktrina sama kahinungdanon-kaayo sa imong espi-
rituhanong kinabuhi sa pagkaon ngadto sa imong pisiko nga 
kaayohan (Job 23:12). Kini ang imong bugtong depensa 
sulud sa kalibutan sa yawa batok sa anghelanong ataki, 
tawhanong mga panagbingkil, mga katalagman, ug adlaw-
adlaw gayud nga mga kasamok.

Gikan niining mabaga nga konsentrasyon sa doktrina, 
ikaw mag-angkon sa kompiyansa nga gikinahanglan sa pag-
atubang sa imong tulo-ka-pilo nga kaaway—ang kalibutan, 
ang unud (kinaiyang makasasala), ug ang yawa.  Tawhanong 
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panglantaw, imong kinaiyang makasasala, ug ang yawan-
ong bangis-nga-ataki sa kanunay mohagit kanimo diha sa 
natad-panggubatan sa imong kinabuhi.  Ang kompiyansa sa 
pagdaog niini nga away maoy gipahayag pinaagi sa pulong 
nga parresia. Ang maong kompiyansa dili ang resulta sa 
imong kaugalingon nga abilidad o kalig-on, apan sa doktrina 
sulud sa kalag. Ang magahumon, declarative indicative mo-
od sa tataw nagapatin-aw og konsepto sa pagpadayon sa 
ataki. Ang doktrina sulud sa kalag maangkon pinaagi sa 
adlaw-adlaw nga kalihukan sa GAP.  Ikaw magpadayon sa 
pagbaton, o paghuput, og doktrina pinaagi sa wayhunong
nga pagkat-on sa Pulong; ikaw magpadayon sa paggunit 
niana nga doktrina sa dihang ikaw maggamit og Bibliyan-
hong mga prinsipyo diha sa tanang mga sirkumstansiya sa 
kinabuhi—mauswagon o waypalad.

Bisan pa og ang yugto nga gitudlo tingali dili matuhup 
sa imong kaikag o bisan pa maylabot sa imong kinabuhi 
niadtong higayona, tanang mga piraso sa inpormasyon sa 
ngadtongadto mopahiluna sa pagporma og tibuuk pagbulot-
an sa doktrina sulud sa imong kalag. Walay, busa, kabahin sa 
Pulong sa Dios nga ikaw makaako sa pagsipyat o nga wala 
nagabaton og dakong kahulugan ug kamahinungdanon.

Ang mga balahinon sa pagbaton ug paggunit sa kom-
piyansa diha sa doktrina maoy talagsaon. Sila gitawag og 
usa ka “dakong bayad sa ganti.” Kini magpasabut ngadto sa 
pagbahin sa butang-sinakmit sa panahon ug sa umaabot, 
waykatapusang mga ganti. “Dako,” megas, una sa tanan na-
gakahulugan og “adunahan” ug nagapahimug-at sa buhong 
nga mga bahandi ang Ginoo mipahimong mapuslan ngad-
to sa matag magtotoo. “Bayad,” misthapodosia, gimugna 
sa duha ka Griyegong pulong: (misthos), “mga suhol,” nga 
nagatimaan og sa panalapi nga ganti, ug (apodidomi), “sa 
paghatag og pagdahum.” Isip-tibuuk, sila magdasig kanato 
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sa pagpaabot sa panalangin gikan sa Dios. Ang labawng-
grasya nga mga panalangin maapil sa duha ka sukaranong 
mga kategoriya—espirituhanon ug materyal. Samtang ki-
ni nga bersikulo nagapokus diha sa espirituhanong mga 
panalangin, kini wala nagasalikway og materyal nga mga 
panalangin. Samtang ang magtotoo nagapadayon nga
malig-on sa doktrina, siya nagaangkon og kompiyansa nia-
nang “dako nga bayad sa ganti”—usa ka buhong nga pang-
apod-apod sa mga panalangin—maoy nagsingabot.

Ang paghimo sa usa ka kapobre nga panumpa, pagsul-
ub lamang sa lagom nga mga sinina, o ang konsepto sa
‘pag-antos para ni Jesus’ dili samag-kahulugan diha sa 
pagkamaayong Kristohanon. Walay dapit sa Bibliya naga-
tudlo nga ang magtotoo kinsa nagapakita nga madanihon 
o nagahuput og sa materyal nga katigayunan maoy ka-
libutanon. Pagkakalibutanon maoy usa ka panghunahuna.  
Ako kahibalo sa maong usa ka pahayag nga nagapakita 
isip usa ka pakugang sa mga magtotoo kinsa, gipatubo 
sulud sa Kristohanong mga panimalay, natudloan nga ang 
tanang mga kaligdong sa Kristiyanismo nalambigit ngadto 
sa kapobre ug pagdili-sa-kaugalingon. Sa tibuuk nilang 
kinabuhi sila mikonsiderar sa materyal nga katigayunan nga 
diespirituhanon ug midason nga ang maong mga gipanag-
iya kinahanglan nga mapanghatag. 

Ngadto sa pagkasupak, ang Bibliya nagatudlo nga ki-
ni tinguha sa Dios sa pagsangkap og mga panalangin 
para kanimo sa panahon. Samtang kini dili kinahanglang 
nagakahulugan nga ikaw mahimong usa ka milyonaryo, 
hinumdumi nga ang pokus sa Kristohanong kinabuhi mao 
ang grasya: Samtang nga ang plano sa Dios nagatawag 
para kanimo sa pagpabilin dinhi, Siya mopabilin kanimo
nga buhi. Waysapayan sa imong espirituhanong kahim-
tang, Siya nakasaad sa pagsangkap sa imong mga kina-
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hanglanon (Mga Taga-Filipos 4:19).
Ang Dios sa tinuud ‘nagpikpik sa Iyang tiil’ samtang 

Siya nagahulat sa pagyabo sa kauswagan ug kalipay nga 
Siya midesinyo para kanimo (Isaiah 30:18). Sa dihang kini 
nagahitabo, kini nagapakgang sa programa sa yawa. Isip 
ang magmamando niining kalibutana, si Satanas sa kanu-
nay nagasulay sa pagpasiugda o pagpauswag og kataw-
han, sa pagsugod og usa ka katilingbanong kinabuhi nga
sa hingpit nabulag gikan sa pagsangkap sa Dios. Ang taw-
hanong panglantaw nagaingon, “Kanang tawhana dili ga-
yud mapauswag—siya nagadumili sa pagpaigog kinahang-
lanon niining usa ug nianang usa.” Kini wala gikinahanglan 
sa pagkompromiso sa doktrina aron sa pag-una. Isip usa
ka magtotoo diha ni Jesu-Kristo, ikaw kinahanglan lamang 
sa pagbuhat sa imong trabaho maingon nga alang sa Ginoo 
ug itugyan ang promosyon ngadto Kaniya (Mga Salmo
75:6-7). Sa angay nga panahon, Siya mopauswag kanimo 
ug mohatag kanimo sa “hilabihan ka buhong labaw sa ta-
nan nga kita [ikaw] mangayo o maghunahuna” (Mga Taga-
Efeso 3:20).

Sa usa ka panahon, ang nag-unang mga Kristohanon sa 
Jerusalem nakahimo og usa ka istratehiyanhong paglusut 
ngadto sa kaaway nga teritoryo—ang gingharian sa yawa—
pinaagi sa ilang matinumanon nga pagkat-on sa doktrina sa 
Bibliya.  Karon, sila mihural ngadto sa reaksiyon nga bahin 
sa rebersiyonismo.23 Sila miabut sa duul na kaayo paingon 
sa kadaugan sa labawng-grasya ug sa sunud nga mga 
panalangin, apan ang ilang kakulang sa kamalahutayon mi-
guba sa ilang kompiyansa diha sa doktrina. Sila nahimong 
negatibo ug ang ilang pag-abante nahunong.

23. “Reaksiyon ug Distraksiyon” maoy unang hugna sa rebersiyonismo.  Tan-awa sa 
Thieme, Reversionism, 22-24.

 SUNDA ANG BANDERA 45



Busa, ayaw ibalibag ingon nga waybili ang in-
yong kompiyansa [sa doktrina], nga nagapada-
yon pagbaton sa buhong [dako] nga pang-apod-
apod sa panalangin [sa ato pa, labawng-grasya 
nga panalangin]. (Mga Hebreohanon 10:35, 
gikorihian nga paghubad)       

Pagpahimulus sa Kadaugan

Niadtong 16 Hunyo 1815, atol sa panghitabo nga nauna 
sa Gerra sa Waterloo, si Napoleon mimando sa usa ka 
malampusong ataki diha sa mga Prussian didto sa Ligny 
nga midala kanila ngadto sa hingpit nga pag-atras.  Unya 
si Napoleon mihimo sa makadaot nga sayup; siya wala 
mipahimulus sa iyang kaugalingon nga kadaugan didto sa 
Ligny.  Kon siya mimando pa ni Grouchy ngadto sa waylangan 
nga paggukud sa mga Prussian, si Napoleon nakapugong 
unta ni Blücher ug sa iyang Prussian nga kasundalohan gikan 
sa pagtipon uban sa “daotag-dungog nga kasundalohan” ni 
Wellington24 duha ka adlaw ang milabay didto sa panggubatan 
sa Waterloo. Tungud kay siya napakyas sa pagpahimulus sa 
iyang taktikanhong mga kadaugan, si Napoleon napildi sa 
kampanya nga nahimong usa ka kapulong para sa makauu-
law nga pagkapildi. Walay Kristohanon nga gikinahanglan sa 
bisan unsang higayon pagtagbo sa iyang Waterloo sulud sa 
kalibutan sa yawa. Siya kinahanglan lamang magpahimu-
lus sa istratehiyanhong kadaugan sa krus pinaagi sa pag-
sunud sa divine nga mga direktiba.

24. Gihubad gikan ni Wellington “Ako nakabaton og usa ka daotag-dungog nga 
kasundalohan; huyang kaayo ug dimaayong-nasangkapan, ug usa ka waykasinatian 
gayud nga ginsakupan.” (Wellington ngadto ni Tenyente Heneral Lord Stewart, G.C.B 
8th Mayo 1815.)
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Kay [gar] kamo nanginahanglan sa pasensiya 
[hupomone], aron, human nga kamo makatu-
man sa pagbuut sa Dios, kamo mahimong 
magdawat sa saad.  (Mga Hebreohanon 10:36)  

Ang mapatin-awong gamit sa partikulo nga gar, “kay,” 
nagapaila og usa ka katin-awan og ngano kita anaa dinhi 
ug unsaon nga kita makalikay sa pagkapildi pinaagi sa 
pagpahimulus sa kadaugan nga ang Dios mitinguha para 
kanato sa pagbaton.  Kita magpuyo sa usa ka kahibulungang 
nasod ubus sa mga balaod sa divine nga katukuran: kita 
magpahimulus sa tanang mga kagawasan nga magsangpot 
gikan sa pagsunud niini nga mga balaod; ug kita adunay-
pribilihiyo sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo, sa pagkat-on og 
doktrina sa Bibliya ug sa pagtubo diha sa grasya nga walay 
panglutos sa atong gobyerno.25

Kita “magbaton” (echo, “sa pagbaton ug sa paggunit”) og 
usa ka gipanag-iya nga bililhon-kaayo—ang nahasulat nga 
Pulong sa Dios, nga nagasulud og mga saad, mga doktri-
na, ug mga kategoriya. Kini ang atong manwal para sa 
pagbaton og kadaugan, ang atong tinubdan sa instruksiyon 
sa pulos mapanalipdanon ug maasdangon nga taktika sa 
pagkab-ot sa taas nga kahibalo.  Ang maong talagsaon nga 
mga pribilihiyo magbungat og usa ka batasan sa “pasensi-
ya,” hupomone, o paglahutay, diha sa kabahin sa magto-
too. Kita kinahanglan magpadayon ngadto sa unahan sa 

25. Ang mga balaod sa divine nga katukuran maoy mga prinsipyo nga gimando sa Dios 
para sa kalungtaran, kalig-on, proteksiyon, ug pagpadayon sa tawhanong kaliwat, mga 
magtotoo ug mga dimagtotoo pareho, atol sa tawhanong kasaysayan.

 Ang divine nga mga institusyon maoy upat ka napundar nga mga prinsipyo para sa 
tanang katawhan nga gimando sa Dios ug gidumala pinaagi sa mga balaod sa divine 
nga katukuran: (1) ang tagsatagsa, (2) kaminyoon, (3) pamilya, (4) ang nasudnong 
linalang.  Ang matag institusyon gihan-ay pinaagi sa usa ka nahisibo nga awtoridad: (1) 
kabubut-on, (2) bana, (3) mga ginikanan, (4) gobyerno.
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atong espirituhanon nga pag-abante.
Sa kasagaran sa sundalonhong mga sitwasyon, ang ma-

asdangon mao ang labing taktikanhon nga mapuslanong 
posisyon. Ang mapanalipdanong taktika kinahanglan maga-
mit lamang isip usa ka nagpugong nga puwersa samtang 
ang usa ka ataki maoy gipalihok sa laing lugar. Sa samang 
paagi, kini ang pagbuut sa Dios para sa matag magtotoo
sa pagpadayon pag-abante ug paggunit sa taas nga kahi-
balo. Kini nagakinahanglan og disiplina-sa-kaugalingon—
ang kalig-on sa pagkat-on og doktrina karon, ugma, sa su-
nud adlaw, ug sulud sa tibuuk-kinabuhi. Kini mao ang kon-
septo sa hupomone.

Walay sundalonhong pundok ang mahimong malampu-
son gawas sa pasiuna o sukaranong bahin sa pagbansay.  
Ang bag-ong sundalo sa kampo sa pagbansay maoy giban-
say sa iyang instruktor hangtod ang matag sugo mama-
himong awtomatik. Kinahanglan adunay wayhunong nga 
pagbansay diha sa taktikanhong panggubatan nga mga ma-
niobra ug diha sa paggamit sa nagkalainlain nga mga hi-
nagiban ug kasangkapan. Ang mga sundalo gikinahanglan 
sa paglahutay waysapayan og unsay ilang mahunahunaan
o mabati aron nga sa kombate sila molihok nga may kahanas 
ug kompiyansa ug mopildi sa kaaway.  Pasensiya ug kalig-
on nahilakip diha sa pagbansay sa usa ka epektibong mag-
aaway nga bahan.

Kamalungtaron sa managsama kahinungdanon diha sa 
espirituhanong pagbulot-an. Ang imong kalag kinahanglan 
maandam para sa pag-abante diha sa anghelanong away.  
Si Pablo mipahimug-at sa prinsipyo sa kamalungtaron ug 
disiplina-sa-kaugalingon diha sa iyang epistola ngadto sa Mga 
Taga-Corinto sa dihang siya misulat: “Ako magtipig ilalum sa 
akong lawas, ug magdala niini ngadto sa pagkasakup . . . 
tingali unyag . . . ako sa akong-kaugalingon mahimong usa 
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ka sinalikway” (1 Mga Taga-Corinto 9:27).  Ikaw kinahang-
lan nga mahagit sa paglihok ubus sa GAP adlaw-adlaw, walay 
sapayan og unsay mga distraksiyon nga magtumaw sa imong 
kinabuhi, walay sapayan og unsay mga sirkumstansiya o 
katawhan nga mahimong magpugong kanimo. Ang grasya 
nga aparato para sa panabut nahisakup ngadto sa matag 
magtotoo, apan kini nagalihok lamang pinaagi sa pagpuno 
sa Espiritu, ang makanunayong pagkaladlad sa doktrina, ug 
ang kalig-on sa pagkat-on niini.

Atol sa pagkat-on nga proseso, hinoon, ikaw makasugat 
og doktrina nga labaw sa imong pagsabut.  Away pagpawala-
og-kadasig. Ang kamalahutayon mopahimo kanimo sa pag-
ila nga ang lubog nga doktrina mahimong tin-aw sa dihang 
ikaw makatukod sa gikinahanglan nga pakisayran sa pa-
ngisip.

Kini nga prinsipyo sa masayon masabtan diha sa taw-
hanong pagbulot-an, kay sa akademikong mga kategoriya 
ikaw magsugod diha sa masayon, sukaranon nga mga lagda 
ug progreso gikan sa nahibaloan ngadto sa wanahibaloan.  
Sa higayon nga ang mga sukaranan maoy nabatid, ikaw 
makahimo na sa pagpadayon ngadto sa labi pang uswag 
nga mga hut-ong sa kahibalo.  

Sa kinahanglanon, ikaw kinahanglan mapaubus sa aw-
toridad sa imong pastor-magtutudlo. Wala gayuy usa ka 
panahon sa imong kinabuhi nga ikaw dili na magkinahang-
lan kaniya kang kinsa ang Dios mitugyan niini nga espi-
rituhanong gasa.  Niining paagiha, ikaw usab magkat-on sa 
dili paghikalimot sa prinsipyo sa awtoridad.  Sa dihang ang 
Bibliya gitudlo sa exegetical, ang sukaranong doktrina sagad 
masagol uban sa uswag nga mga konsepto.  Kini mapuslanon 
gumikan kay ang matag yugto nagasulud og inpormasyon 
para sa matag magtotoo, waysapayan sa iyang hugna sa 
espirituhanong pagtubo. Walay magtotoo nga ignorante 
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kaayo o sa akademiko nga kulang kaayo sa pagkat-on og 
doktrina sa Bibliya; siya kinahanglan lamang sa pagpabilin 
diha niini.

Ang Latin nga magbabalak si Horace nakasabut ug mi-
proklamar sa sanglitanan sa paglahutay: “Tugoti siya nga 
magpadayon sa ingon nga siya misugod, ug makanunayon 
diha sa iyang-kaugalingon.” Ikaw misugod pinaagi sa pag-
paminaw sa doktrina; kon ikaw makanunayon, ikaw molahu-
tay hangtod ikaw magbaton nianang taas nga kahibalo.

Paglahutay mao ang usa ka kalidad nga sa hingpit mipa-
ila sa ikanapulog-siyam-nga-siglo sa British nga sundalo. 
Sa daghang mga hitabo siya sa dimaayong gimandoan. La-
kip sa diyutay nga mga eksepsiyon sama nila Sir Garnet 
Joseph Wolsley, Evelyn Wood, Charles George Gordon sa
popular nga nailhan isip “Chinese Gordon,” Mariskal sa 
Kampo Frederick Sleigh Roberts, ug diyutay nga uban pa, 
kadaghanan sa sundalonhong mga kapakyasan sa Britain 
mao ang resulta sa pagkasayup sa liderato. Apan bisan pa 
niini nga kakulian, ang Scottish, Welsh, ug English nga mga 
rehimento sa maisog kaayo milahutay nga usa ka bantu-
gang imperyo ang mitumaw sa paglukup ngadto sa upat ka 
suuk sa kalibutan. Samtang kadaghanan sa mga Briton sa 
diyutay lamang nga nahibalo sa maisogong mga binuha-
tan niining waykahadlok nga mga tigpanalipod sa imperyo, 
ang mga rehimento mismo wala gayud miduhaduha sa ilang 
kawsa, wala gayud mipakaminos sa ilang kaugalingon nga 
kaisog, wala gayud miatubang og usa ka kaaway nga sila 
wala sa katapusan makapildi.

Si Apostol Pablo mipamatuud sa prinsipyo sa paglahutay 
diha sa epistola ngadto sa Mga Taga-Colosas:

Sumala sa ingon nga kamo nakadawat sa 
inyong-kaugalingon ni Kristo Jesus ang Ginoo, 
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busa padayon sa paglakaw uban Kaniya: na-
pagamut ug sa wayhunong natukod diha Kani-
ya, napalig-on pinaagi sa doktrina diha sa pa-
agi nga ikaw gikatudloan, nag-awas sa pag-
pasalamat. (Mga Taga-Colosas 2:6-7, gikorihi-
an nga paghubad)      

ANG ESTRAKTURA SA PAGTULON-AN

Pinaagi sa kamalahutayon, ang magtotoo nagatukod sa 
iyang arsenal sa doktrina—ang “estraktura sa pagtulon-an 
(EPK).”26 Kining dimateryal nga katukuran mao ang dugukan 
sa kalag sa usa ka hamtong nga magtotoo ug ang tulay 
ngadto sa labawng-grasya nga kinabuhi.  Diha sa pundasyon 
sa pagpuno sa Balaang Espiritu, iyang lima-ka-andana nga 
sapaw-nga-katukuran natukod diha sa toong lingin-nga-
kabahin pinaagi sa makanunayong kalihukan sa GAP. 

1. Pasinati sa doktrina—ang hustong panan-aw sa imong 
katuyoan ug dadangatan diha sa plano sa Dios;

2. Kamapaubsanon—pagkamatudloan, panghunahuna 
nga nagapasinati sa grasya nga mga paagi;

3. Personal nga gugma para sa Dios—makapadasig nga 
kaligdong nga nagadagayday gikan sa mauyunong 
kalambigitan uban sa Dios nga Amahan;

4. Dipersonal nga gugma para sa tanang katawhan—
makapalihok nga kaligdong nga nagasangkap og usa
ka kalma nga panghunahuna sa pasensiya, kapa-
sayloan, kalooy, ug kamaayohon ngadto sa tanan;

5. Suludnong kalipay o nag-ambit sa kalipay sa Dios—usa 

26. Thieme, Reversionism, 7-10.
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ka ispektro sa kalipay nga nagahari sa mga detalye sa 
kinabuhi ug wala nagaagad diha sa katawhan o mga 
sirkumstansiya.

Kining lima ka ‘andana’ magporma og usa ka panalipdanan 
sa divine nga panglantaw.  Ang pagtukod niini nga estraktura 
sulud sa kalag nagabungat og pagkaporsigido diha sa 
kalihukan sa GAP.  Gikan niini nga salipdanan, tanang mga 
ataki gikan sa cosmos diabolicus naabog.

Kay kamo padayon diha sa pagkinahanglan sa 
paglahutay [kamapadayunon diha sa GAP] aron 
nga, sa dihang kamo makatuman sa pagbuut sa 
Dios [adlaw-adlaw nga kalihukan sa GAP nag-
resulta diha sa pagkatukod sa EPK], ikaw ma-
himong magdala para sa imong-kaugalingon sa 
saad sa labawng-grasya nga panalangin. (Mga 
Hebreohanon 10:36, gikorihian nga paghubad) 

ESTRAKTURA SA PAGTULON-AN SA KALAG
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Ang Pagkaimportante sa Pag-angkon sa
Taas nga Kahibalo

Kay bisan pa sa makadiyut, ug siya nga umaa-
bot moabot, ug dili madugay.  (Mga Hebreoha-
non 10:37)

“Kay bisan pa sa makadiyut,” sa literal, “unsa kamubo, 
unsa kamubo” maoy usa ka kinutlo gikan sa Isaiah 26:20.  
Ang conjunctive particle nga gar nagapahayag pulos sa 
katin-awan ug pagpadayon pinaagi sa kasayuran gikan sa 
Karaang Testamento nga mga Kasulatan. Samtang ang 
propesiya ni Isaiah maykalabutan sa Ikaduhang Pag-abut ni 
Kristo, ang aplikasyon nagapakabana sa kamubo sa atong 
panahon sa kalibutan ug ang pagkamubo sa dispensasyon 
nga matapos diha sa Pagsakgaw sa Simbahan. 

Ang Dios migahin sa matag usa kanato og usa ka piho 
nga gidugayon sa panahon dinhi sa kalibutan human sa 
kaluwasan: singkwenta ka tuig, kinse ka tuig, o tingali napulo 
lamang ka adlaw. Bisan unsa ang gitas-on, kini usa ka 
mubo nga gidugayon sumala sa eternidad. Bisan pa hataas 
o hamubo, ang Dios adunay piho nga mga tinguha para 
kanato.  Bisan kon o dili kita makaabot kini nga mga tinguha 
nagaagad diha sa atong pagbansay.

Tanang sundalonhon nga serbisyo mao o preparasyon 
gayud unta para sa kombate. Sa dihang ang mga tropa na-
tugyanan sa pagpakiggerra, bisan kon sila maglangkub sa 
usa ka impanteriya sa haniti-sa-pusil nga kompaniya, usa ka 
transportasyon o tagdumalang-opisyal-sa-panginahangla-
non nga kompaniya, usa ka artilyeriya nga han-ay, o usa ka 
kwartel-heneral, sila kinahanglan sa hingpit ug sa kompleto 
nga mabansay pag-una diha sa panghunahuna, unya diha 
sa pisiko nga kasarang, ug unya sa taktika ug maniobra.  
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Kon ang mga tropa pagatugotan nga mahimong danghag 
sa bisan unsang lugar sa preparasyon atol sa panahon-
sa-kalinaw, ang masulub-on nga mga resulta sa kanunay 
nahidayag diha sa bisan unsang kalit nga emerhensiya.  Sa 
dihang ang pagpamusil nagasugod, kini lagmit hilabihanay 
sa hamubong pahibalo; busa, sila kinahanglan sa kanunay 
anaa sa pagkaandam.

Kadto atong mahanas og regular nga kasundalohan ang  
mipalangay sa lihok didto sa Bataan ug Corregidor para 
sa preparasyon sa bag-ong mga tropa diha sa pagsugod 
sa Kalibutanong Gubat II.  Unsa ka lahi ang mahitabo unta 
nga sangputanan sa Pacific nga away kon kining hamili nga 
kalakin-an wala mibuhat sa ilang tahas sa maisogon kaayo.  

Sa pagtandi, daghan kaayong mga nasugamak ang 
nanggipasad sa mga panggubatan diha sa espirituhanong 
natad-sa-panggubatan sa anghelanong away; daghan ka-
ayong mga kinabuhi ang nabara diha sa mga piliw sa 
kawalay-pagtagad ug pagsalikway sa doktrina sa Bibliya.  
Unsa ka hingpit wakinahanglana nga pag-usik-usik kon ang 
igong preparasyon nagabutang sa kadaugan nga makab-ot 
sa matag magtotoo.

Ngano man nga ikaw magbaton og pagbansay sa Bibliya 
nga klase diha sa usa ka makanunayong pasikaran? Aron 
nga ikaw sa igong maandam. Sa umaabot diha sa imong 
kinabuhi adunay motungha nga usa ka hingpit nga kalit-
nga-kalisdanan; ikaw molakaw una-ang-ulo sulud sa lilo sa 
kalisdanan. Kon walay doktrina sa Bibliya sulud sa imong 
kalag ikaw malaang sa dimadugay ug mahugno. Ikaw sa 
waypaglaum mabuntog ug maghilak nga way-umoy, “O Dios, 
tabang!” Niini ulahi na kaayo sa pagpakilooy sa dimakabatyag, 
“O Dios, pakit-a ko og usa ka bersikulo para niini nga kalit-
nga-katalagman.” Kana mopaginansiya kanimo sa wala.

Sa laing bahin, kon ikaw nakapadayon sa pagkat-on og 
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doktrina, ikaw dili gayud magkinahanglan og usa ka pastor o 
bisan kinsa pa sa pagkayabkayab ibabaw kanimo sa paglitok 
og mga puul-nga-panultihon o sa pagkutlo sa Kasulatan nga 
ikaw dili tingali makatuhup ubus sa kabug-at.  Uban sa dok-
trina sulud sa imong kalag ikaw mahimong sa espirituhanon 
nga mapadayonon-sa-kaugalingon; ikaw magbaton og su-
ludnong mga kahinguhaan nga gikinahanglan sa pagtagbo 
sa bisan unsang pagkadinalian sa kinabuhi.

Ang pastor maoy imong IP (instruktor sa pagbansayban-
say), ug ang iyang trabaho mao ang pag-andam kanimo para 
sa kauswagan ug kalit-nga-kalisdanan. Tungud kay siya dili
 omnipresent, siya dili mahimong anaa sa imong kiliran sa 
panahon nga ang usa ka katalagman nagatungha. Siya dili 
kinahanglan nga anaa! Niining-panahona nga dispensas-
yon ang Dios nagatinguha kanimo nga mahimong imohang 
kaugalingon nga harianong pari, ug sa paglihok diha sa dok-
trina nga nagpuyo sulud sa imong kalag.  Ang imong bansi-
lag mao ang usa nga mipaila sa kinabuhi ni Apostol Pablo 
(Mga Taga-Roma 1:15) ug unya nahimong ang bansilag sa 
Scottish Clan Fraser: “Ako andam!”

“Unsa kamubo” wala nagakahulugan nga ang imong pa-
nahon para sa pagbansay kinahanglan nga hamubo, apan
hinoon nga sa dihang ang kabug-at nagatungha, kini maoy
hamubo diha sa panagtandi ngadto sa gidugayon sa pag-
bansay. Kita maggamit og usa ka pinasikad-sa-panahum
nga kahimtang isip usa ka ilustrasyon. Ang usa ka sundalo 
anaa sa sundalonhong serbisyo sulud sa baynte ka tuig.  
Sulud nianang panahona siya nakig-away sa tulo ka gerra: 
ang usa milungtad og treynta ka adlaw; ang usa, duha ka 
adlaw; ug ang usa, lima ka oras.  Ang sumada maoy treyntay-
dos ka adlaw ug lima ka oras sa kombate sulud sa baynte
ka tuig sa pagbansay.

Sa ingon usab, ang malampusong football nga mga ba-
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han wala natukod diha sa usa ka kalit nga inspirasyon ni di-
ha sa kabibo sa daklit-nga-higayon. Ang ilang pagsulay para
sa kabantog maoy usa ka produkto sa waykatapusang disip-
lina ug waykalainan, mahagoong mga oras sa naghingutas 
nga pagbansay, bisan pa ang mga dula hain sila mag-apil 
hayan maingon-ingon kamubo.

Diha sa espirituhanong pagbulot-an kita usab kinahang-
lan mag-uyon sa gipalugway nga mga gidugayon sa pag-
bansay, bisan pa og ang tinuud nga pagsulay kita mag-
atubang tingali may mubong kadugayon. Hataas o hamu-
bo sa ingon nga kining mga gidugayon malagmit, kita 
nahibalo nga ang Dios dili mosulay kanato nga labaw sa 
atong kapasidad (1 Mga Taga-Corinto 10:13), ug kanang ka-
libutanong mga kabug-at ug mga pag-antos dili takus nga 
itandi sa waykatapusang himaya (Mga Taga-Roma 8:18).  
Panagsa ra nga kita maggugol sa atong tibuuk kinabuhi 
ubus sa kalit-nga-katalagman nga mga kondisyon.  Apan, sa 
usa ka pagsabut, kita kinahanglan sa wayhunong anaa sa 
‘kahimtang nga mabinantayon.’

Pananglitan, kon ikaw naandam para sa kaminyoon pi-
naagi sa makanunayong pagkat-on sa doktrina sa Bibliya, 
ikaw dili lamang mohimo og hustong desisyon para sa usa 
ka kapikas, apan ikaw usab mopaugmad sulud sa imong 
kalag og usa ka dako-kaayong kapasidad para sa panag-
uyon ug espirituhanong relasyon. Daghan sa atong batan-on 
nga katawhan nangandam na para sa mahimong-mahinabo 
sa kaminyoon nga kalipay pinaagi sa ilang adlaw-adlaw nga 
pagkat-on sa doktrina sa Bibliya. Aron sa pagpahimulus sa 
tanan nga maoy kahibulungan ug matahum niining kinabu-
hia, kinahanglan adunay kalagnong preparasyon.

Samtang ang mapasiunahong mga pulong sa Mga He-
breohanon 10:37 mipaalerto kanato sa atong pagkakaron 
nga tinguha, ang ikaduhang pulongan maykalabutan sa a-
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tong kaugmaon. “Siya nga umaabot” maoy gikutlo gikan sa 
Habakkuk 2:3 ug nagapasabut ngadto sa Ikaduhang Pag-
abut ni Kristo.  Para sa Simbahan, kini nagakahulugan sa 
Pagsakgaw (1 Mga Taga-Tesalonica 4:14-17). Kon kita bu-
hi pa sa higayon nga ang Pagsakgaw mahitabo kita pa-
gabalhinon ngadto sa langit, nagtapos sa atong oportuni-
dad sa pag-angkon sa taas nga kahibalo sa bahin dos.

Kay bisan pa sa makadiyut—unsa kamubo! 
Unsa kamubo! Siya kinsa nga umaabot moa-
but ug dili mopalangan sa Iyang pag-anhi. (Mga 
Hebreohanon 10:37, gikorihian nga paghubad)    

Pag-atras gikan sa Kombate

Karon ang matarong [dikaios] mabuhi [zao] pi-
naagi sa [ek] pagtoo [pistis]: apan kon bisan 
kinsang tawo mag-atras [hupostello], ang a-
kong kalag dili malipay diha kaniya. (Mga He-
breohanon 10:38)

Kini nga bersikulo nagakutlo sa usa ka pulongan gikan 
sa Habakkuk 2:4: “Apan ang matarong [tsadiq] mabuhi 
pinaagi sa iyang pagtoo.” Ang pulong nga “matarong” wala 
nagadala sa tinuud nga kahulugan bisan hain sa Hebreyo 
o sa Griyego. Pulos ang tsadiq diha sa Hebreyo ug dikaios
diha sa Griyego magkahulugan og “nahitarong o napahimatud-
an nga mga tawo,” o “usa-ka-tawo kinsa napahimatud-an.” 
Ang kapanghimatuuran anaa diha sa duha ka lugar: sa 
takna sa kaluwasan, sa dihang ang magtotoo nahitarong 
o napahimatud-an pinaagi sa pagtoo (Mga Taga-Galacia 
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2:16);27 human sa kaluwasan, sa dihang kita gitawag og 
“nahitarong o napahimatud-an nga mga tawo.”

Kita mahimong maglarawan sa kaluwasan sama sa usa 
ka balanse-sa-panalapi nga nagsulud sa usa ka utang nga 
bahin ug usa ka abut nga bahin.  Matag-usa natawo sulud 
sa kalibutan nga anaa sa utang nga bahin—sa waypaglaum 
nga utangan. Sa dihang si Jesu-Kristo gihukman para sa
atong mga sala didto sa krus, Siya midaog sa istratehiyan-
hong kadaugan ug mibayad niana nga utang sa hingpit.28 
Diha sa positibo nga bahin sa ledyer, ang Dios nga Ama-
han mipaangkon ngadto sa atong kuwentada sa Iyang 
pagkamatarong sa dihang kita mipanag-iya sa kaluwasan.  
Diha sa Iyang panan-aw kita napahimatud-an o nahitarong—
dili pinasikad sa bisan unsang maayo nga mga binuhatan 
nga kita makahimo o tungud sa atong maayo-kaayong 
pamatasan nga sundanan, apan tungud sa nagluwas nga 
buhat ni Kristo didto sa krus.

“Nahitarong o napahimatud-an nga mga tawo” nagadala 
og possessive pronoun, hain maghimo niini nga, “Akong 
nahitarong nga mga tawo.” Ang matag-usa kinsa nakagamit 
gayud sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang nahiapil ingon 
nga Iyang nahitarong nga mga tawo, ang ‘kinahamilian’ sa 
Dios.  Dili lamang ang Dios nakaluwas kanimo para sa tibu-

27. Pagkahitarong maoy usa ka mahukmanon nga buhat sa Dios diin Siya nagaimpyut 
sa Iyang pagkamatarong niadtong kinsa magtoo diha ni Jesu-Kristo isip personal nga 
Manluluwas ug nagadeklarar kanila nga napahimatud-an (Mga Taga-Roma 3:24, 28; 5:1; 
Mga Taga-Galacia 2:16-17).  Ang mahukmanon nga buhat dili usa ka sa kasinatian nga 
buhat o usa ka kondisyon sa pagkahingpit, apan usa ka legal o forensic nga pahayag 
gikan sa hukmanan sa hustisya sa Dios nga nagadeklarar sa magtotoo nga matarong 
(Mga Taga-Roma 5:16).
28. Katubsanan mao ang nagluwas nga buhat ni Jesu-Kristo didto sa krus diin 
ang matag tawhanong linalang gipalit gikan sa merkado sa ulipon sa sala hain siya 
gipakatawo ug gipalingkawas paingon sa kagawasan sa grasya (Mga Taga-Efeso 1:7; 1 
Pedro 1:18-19).  Ang katubsanan natuman sa dihang ang usa ka tawo natawo pag-usab 
pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang (Mga Taga-Roma 3:24; 1 Mga Taga-
Corinto 6:20).  Tan-awa sa Thieme, Merkado sa Ulipon sa Sala (2016), 18-24.
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uk eternidad, apan, labi pa, diha sa istratehiyanhong kadau-
gan sa krus, Siya nakasangkap sa mga bahandi nga pina-
agi niini ikaw makadaog sa taktikanhong mga kadaugan ug
magpuyo sa kinabuhi nga adunay hingpit nga kamahi-
nungdanon.

“Mabuhi” mao ang zao nga nagapasabut og usa ka 
hapsay, makahuluganon, ug makatagbaw nga kinabuhi diha 
sa taas nga kahibalo. Ang kinabuhi sagad nasentro libot sa 
waykalainan nga naandan, gisagol diha sa hamubong mga 
gidugayon sa kakulbahinam ug padasig. Kining kapuul ang 
nagatukmod sa katawhan paingon sa nagkabuang nga mga 
pagpangita para sa kalipay. Apan, tungud kay walay usa 
ang makapabilin sa usa ka mahangturong kahimtang sa 
kamaya, ang empasis niining bersikuloha diha sa pagpuyo 
maoy hilabihan kamahinungdanon. Uban sa doktrina sulud 
sa kalag, ang magtotoo makapahiuyon ngadto sa kapuul, 
sa naandan, bisan pa sa kamingaw. Ang doktrina sa Bibliya 
sulud sa kalag nagabuhat dili lamang sa kapasidad para sa 
kinabuhi, apan usab kaikag para sa pagpuyo, ug nagaaghat 
sa magtotoo nga mahimong masayod sa tanang talagsaon 
nga mga panalangin sa kinabuhi.

Ang sunud nga pulongan nagapaila og unsaon sa pagkab-
ot sa tinguha—“pinaagi sa pagtoo.” Ang pistis adunay tulo ka 
lainlaing mga pasabut diha sa Griyego sa Bag-ong Testamen-
to.  Ang una ug labing sagad gigamit nga kahulugan mao
ang “kana nga nagaaghat og pagsalig o pagtoo” sa nagkalain-
lain gihubad og “pagkamatinumanon, pagkamasaligan, pruy-
ba, o panumpa.” Ang ikaduhang paagi-paggamit mao ang 
pagtoo diha sa aktibong kahulugan sa pagtoo, sa kanunay 
gihubad og “pagtoo, pagsalig, o kompiyansa.” Ang ikatulong 
paggamit nagatimaan sa “kadtong gitoohan, ang katibuk-
an sa pagtoo o tinoohan” ug maoy katumbas sa doktrina sa
Bibliya. Kini mao ang hustong kahulugan dinhi: ang prepo-
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sisyon nga ek, “pinaagi,” plas ang ablative sa pungan nga 
pistis, “pagtoo,” kinahanglan pagahubaron og “pinaagi sa 
doktrina.” “Akong nahitarong nga mga tawo magpuyo pinaa-
gi sa doktrina.”

Matnguni ang pasidaan gikan sa katapusang pulongan 
sa Mga Hebreohanon 10:38: “kon bisan kinsang tawo mag-
atras.” Kini nagalambigit pagbalik ngadto sa pasidaan sa 
bersikulo 35: “ayaw ibalibag ingon nga waybili ang inyong 
kompiyansa [diha sa doktrina].” “Kon,” usa ka ikatulong 
klase nga kondisyon diha sa Griyego—tingali ikaw mohimo 
ug tingali ikaw dili mohimo—sa kanunay nagaagad diha sa 
duha ka kapasikaran: kabubut-on ug ang pakisayran sa 
pangisip. Ikaw mahimong mahibalo og unsay angay o dili 
angay buhaton nimo, apan maghimo sa sukwahi sa imong 
kahibalo.  Sa ingon ikaw mahimong “mag-atras” (aorist middle 
subjunctive sa punglihok nga hupostello), o sa literal, “pag-
atras.” Kadtong kinsa mag-atras mao ang mga magtotoo 
nga may negatibong kabubut-on kinsa wala magpadayon 
sa doktrina ug mag-atras pinaagi sa pagkapakyas sa pagsu-
nud sa bandera.

Ang constative aorist nagatumbok og usa ka inanay nga 
pag-atras nga nagasunud sa sundanan sa naglugsong nga 
mga hugna sa rebersiyonismo—gikan sa mabatukong mga 
kapasikaran sa pagkamapait, sayup-nga-ilusyon, kahigawad, 
pangabubho, kalooy-sa-kaugalingon, paingon sa emosyonal 
nga pag-alsa, negatibong kabubut-on ngadto sa doktrina, 
pagkapalong sa kalag, napormag-ulat nga tehido sa kalag, 
ug bali-nga-proseso sa rebersiyonismo.29 Sa higayon nga 
ikaw magpahinunut sa bisan asa sa mabatukong mga ka-

29. Bali-nga-proseso sa rebersiyonismo diha sa magtotoo maoy gipaila pinaagi sa 
hingpit nga impluwensiya sa daotan ug ang paghalili sa plano ni Satanas para sa 
plano sa Dios.  Tanang tinuud nga bililhong-butang maoy gitulud padaplin ug ang mga 
prayoridad nabalit-ad.  Tan-awa sa Thieme, Reversionism, 20-39.
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pasikaran, ang imong kalag nagasugod sa pag-us-us. Ang 
pag-atras nagasugod diha sa reaksiyon ug distraksiyon su-
lud sa imong kalag og sa dili madugay ikaw magbalhin ngad-
to sa dayag nga mga pagpakita sa rebersiyonismo.   

Ang sundalo kinsa nagaatras bisan pa siya gimandoan 
sa pag-abante nagadala og ilhanan sa usa ka talawan o 
bumibiya. Kon ikaw mapakyas sa pagsunud sa bandera, 
andama ang imong-kaugalingon para sa usa ka divine nga
hukmanang-militar ug sentensiya sa Dios: “akong kalag di-
li malipay diha kaniya.” “Dili malipay” maoy usa ka an-
thropopathism, usa ka hulag sa pamulong nga nagpaang-
kon ngadto sa Dios og tawhanong mga pagbati, mga emos-
yon, panghunahuna, ug mga batasan nga Siya sa tinuud 
wala nagahuput.30 Sa wayduhaduha, ang Dios wala naga-
aprobar sa rebersiyonistang magtotoo, apan kini wala ga-
yud nagasugyot nga ang Dios wala na nagahigugma ka-
niya. Ang Dios nagahigugma sa matag magtotoo sa usa 
ka parehong gidak-on sa gugma, waysapayan sa iyang 
espirituhanong kahimtang. Walay makausab gayud niana.  
Bugtong ang pagpakita sa gugma sa Dios ang nagausab, 
nga karon gipahayag pinaagi sa disiplina (Mga Hebreoha-
non 12:6).

Atol sa usa ka pagbansay nga misyon diha sa Army 
Air Corps sa Kalibutanong Gubat II, usa ka piloto sa P-39 
nagsundogsundog og ubus-nga-dapit nga ataki ibabaw sa 
lasang sa Panama. Samtang siya mipalupad nga ubus ug tu-
lin pipila ka piye lamang ibabaw sa tumoy-sa-kakahoyan, si-
ya nasadya kaayo sa makakugang nga katulin ug kakusog 
nga nagatumaw gikan sa ubus-nga-kahabogon nga paglu-
pad. Ulahi na siya nakakita sa usa ka taas nga kahoy nga 

30. Mga anthropopathism maoy kinahanglanon sa pagpadayag sa Dios ug pagpatin-
aw sa Iyang mga palisiya, mga buhat, ug mga desisyon ngadto sa maykinutubang 
hunahuna sa tawo.  Tan-awa sa Thieme, The Integrity of God (2005), 40-49.

 SUNDA ANG BANDERA 61



nagpatim-aw sa laktod diha sa iyang linya sa paglupad.  Siya 
nag-uswag sa hilabihan katulin sa paglikay sa pagkabang-
ga. Ang iyang pako midapat, ug sa iyang kalisang siya 
nakakita nga kini naputol.  Samtang ang buylo midala kaniya 
paabante, ang P-39 miigo ug mibanda sa pipila pang mga 
kahoy. Diha sa matag bangga, laing seksyon sa iyang 
ayroplano ang nahanaw—ang ikaduhang pako, ang ikog, ug 
sa katapusan ang makina.  Sa dihang siya napahunong, ang 
Air Corps nga piloto nakit-an iyang-kaugalingon maingon-
ingon ang gilay-on gikan sa unang pagbangga, giduyan sa 
usa ka kahoy, nabangan gihapon ngadto sa lawak-sa-piloto, 
nalipong ug napangus, apan tibuuk.  Kini mao ang kahimtang 
sa nag-atras nga mga magtotoo inig moabut didto sa mga 
ganghaan sa langit.  

Ang dipag-uyon sa Dios sa magtotoo nagakahulugan 
nga siya gidisiplina sa panahon, tungud kay wala nay pag-
disiplina sa langit. Tingali adunay pagpamalibad nga mga 
sirkumstansiya sa kinabuhi, apan walay pasumangil para
sa dili pagkat-on sa Pulong. Sumala sa sundalonhong kodi-
go, ang unang tubag sa usa ka sundalo nga kinahanglan 
ihatag sa dihang ang bisan unsa nahatumpawak maoy “Wa-
lay pasumangil, sir!” Ang hepe-komandante nan adunay 
kapilian sa paghatag og disiplina o sa pagpangita og usa ka 
katin-awan.  Ang Dios sagad nagabutang sa usa ka magto-
too sulud sa ‘istakada’ sa paghatag kaniya sa matag opor-
tunidad sa pagbalit-ad sa iyang direksiyon ug pagpadayon 
sa grasya paingon sa taas nga kahibalo.

Karon ang Akong nahitarong nga tawo sa iyang-
kaugalingon [harianong pamilya sa Dios] mag-
puyo pinaagi sa doktrina [unsay gitoohan]. Sa 
sangputanan, kon siya sa iyang-kaugalingon 
[bisan kinsang myembro sa harianong pamil-
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ya] nagaatras gumikan sa kahadlok [reber-
siyonismo—pagkapakyas sa pagsunud sa ban-
dera], ang Akong kalag [divine nga esensiya] di-
li makabaton og kalipay [pag-uyon] diha kaniya.  
(Mga Hebreohanon 10:38, gikorihian nga pag-
hubad)   

Kinabubut-ong Determinasyon sa
Pagsunud sa Bandera

Ang labing may-impluwensiya nga sundalonhong mga 
tratado sa kasadpang kalibutan gikan sa panahon sa mga 
Romano hangtod sa ikanapulog-siyam nga siglo mao ang De 
Re Militari ni Vegetius.  Bisan pa og diyutay ra ang nahibalo-
an mahatungud sa iyang kinabuhi, si Flavius Vegetius Re-
natus maoy usa ka Romano nga taas og ranggo. Siya mi-
sulat sa iyang manwal sa pagpakgang sa nagapadayong 
pagkadunot sa Romanhong mga kasundalohan ug sa pag-
pabalik sa mga Romano ngadto sa sundalonhong himaya 
ug mga kaligdong nga sila kaniadto mihuput.  Kining libroha 
natagana aron mahimo nga ang sundalonhong bibliya sa 
bantugang mga kapitan sa kasaysayan. Taliwala sa iyang 
mga hapin nahasulud ang unibersal nga mga sanglitanan
sa pakiggubat ug mga prinsipyo nga magamit bisan pa 
ngadto sa espirituhanong away.

Si Vegetius nakombinser nga ang disiplina, kahibalo, ug
pagbansay maoy dako pa og bili kay sa gidaghanon: “Di-
yutayng kalakin-an ang natawo nga maisog; daghan ang 
mahimo sa ingon niini pinaagi sa pagbansay ug puwersa 
sa disiplina.”31 Sa ingon niini, siya mitapos, “Kaisog maoy 

31. Gihubad gikan ni Flavius Vegetius Renatus, The Military Institutions of the Romans, 
trans. Tenyente John Clark (Harrisburg, Pennsylvania: Stackpole Books, 1960), 112.
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hawud batok sa gidaghanon.”32 Kini usab maoy tinuud diha 
sa espirituhanong pagbulot-an. Ang kadaugan diha sa espi-
rituhanong pakiggubat nagaresulta gikan sa disiplina ug 
pagbansay sa doktrina sa Bibliya.

Si Vegetius sa daklit nga misaysay sa mga kondisyon sa 
pakiggubat nga usab maoy tinuud sa atong posisyon diha sa 
anghelanong away.

Kini mao ang kinaiya sa gubat nga kon unsay 
makaayo kanimo maoy makadaot ngadto sa
kaaway ug unsay serbisyo para kaniya naga-
pasakit kanimo. Kini tungud niana maoy usa ka 
sanglitanan sa dili gayud paghimo, o sa pag-
laktaw pagbuhat sa bisan unsang butang isip 
usa ka sangputanan sa iyang mga aksiyon, 
apan sa pagkonsulta sa makanunayon sa i-
mong kaugalingon nga mga kaayohan lamang.33 

Sa higayon nga ang atong panghunahuna nagaaninag og
tawhanong panglantaw, kita magsilbi sa yawa ug sa iyang
katuyoan. Sa dihang kita magmugna og divine nga pang-
lantaw pinasikad sa doktrina sa Bibliya, dili lamang kita 
makabenepisyo, kundili ang Ginoo mahimaya ug ang usa ka 
hapak maoy gipika batok sa yawan-ong mga puwersa.

Apan kita dili uban kanila kinsa mag-atras ngad-
to sa [eis] kalaglagan [apoleia]; kundili gikan 
kanila nga magtoo [positibong kabubut-on ngad-
to sa doktrina] ngadto sa [eis] pagluwas [peri-
poiesis] sa kalag. (Mga Hebreohanon 10:39) 

32. Ibid., 112.
33. Ibid., 111.
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Ang descriptive objective genitive sa unang pulongan ni-
ining bersikuloha mabasa, “Apan kita dili ang nag-atras nga 
matang.” Sa pagkwalipikar para niining pinili nga kategori-
ya sa mga magtotoo, ikaw kinahanglan maghimo sa way-
hunong nga mga desisyon sa pagsunud sa  bandera—
positibong kabubut-on ngadto sa doktrina sa Bibliya bisan 
pa diha sa atubangan sa pagbatok gikan sa pamilya o pa-
naway sa mga higala, o sa dihang ang mga kalingawan 
magpangamay ug ang madanihong katawhan maglumay 
kanimo palayo.

Ang preposisyon nga eis plas ang accusative singular 
sa apoleia sa literal nagakahulugan og, “para sa katuyoan 
sa paggun-ub.” Ang apoleia dinhi nagapasabut og usa ka 
sistema sa divine nga disiplina nga nagadala paingon sa sa-
la ngadto sa kamatayon (1 Juan 5:16b).34 Ang magtotoo kin-
sa nagadumili sa pagbawi gikan sa rebersiyonismo mama-
tay sa miserable nga wala ang himaya sa pagkamatay nga 
grasya, ug nagakawang sa iyang hawud-nga-grasya nga 
mga ganti sa eternidad. Siya sa gihapon usa ka “nahitarong 
nga tawo,” usa ka “anak” kinsa adunay waykatapusang ki-
nabuhi, apan siya maoy usa ka tigpamiya gikan sa plano sa 
Dios para sa iyang kinabuhi.

Diha sa nangaging kasaysayan sa sundalonhong serbis-
yo ang usa ka sundalo kinsa nahusay ug nakombikto sa usa 
ka sundalonhong hukmanang-militar para sa pagbiya maoy 
gipamartsa paingon sa gawas ngadto sa natad sa parada 
uban sa kompletong uniporme. Atubangan sa iyang tibuuk 
kompaniya, siya gihukasan sa iyang mga batonis, insignya, 
ug mga dekorasyon ug gihatagan sa usa ka makauulaw nga 
pagkapapha.  Siya unya dayon gipalagpot gikan sa kuwerpo.  

34. Ang sala ngadto sa kamatayon maoy kinatas-ang divine nga disiplina ngadto sa 
tagsatagsa ka magtotoo, nagtangtang kaniya gikan sa bahin dos paingon sa bahin tres 
sa plano sa Dios.  Tan-awa sa Thieme, Christian Suffering (2002), 36-43.
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Kon ang sentensiya sa sundalo milambigit og silot sa ka-
matayon, siya gipamartsa paingon sa gawas atubangan 
sa mga magluluthang ug patyon. Ang Dios adunay usa ka 
parehas nga sistema para sa rebersiyonistang magtotoo; 
siya gihusay pinaagi sa hukmanang-militar ug gibutang ubus
sa sala ngadto sa kamatayon. Ang usa ka kalainan, hinoon, 
kinahanglan mamatngunan: Samtang ang labawng-grasya 
nga magtotoo gidisiplina gumikan sa sugmatsugmat nga 
karnalidad, ang rebersiyonista maoy ubus sa grabeng disip-
lina sa sala ngadto sa kamatayon gumikan sa wayhunong 
nga karnalidad.

Gawas sa Pagsakgaw nga henerasyon, ang Dios mi-
gahin sa matag usa kanato og usa ka piho nga matang sa 
kamatayon. Maingon nga Siya nakasangkap sa atong mga 
panginahanglan para sa pagpuyo, sa maong paagiha Siya 
nakahimo og pagsangkap para sa pagkamatay. Ang Dios sa 
labawng-kamandoan nagahukum sa takna, paagi, ug dapit 
sa atong kamatayon. Para sa labawng-grasya nga magto-
too, ang pagkamatay labaw pa kaayo kay sa pagpuyo (Mga
Taga-Filipos 1:21). Ako nakakita og mga tawo kinsa naga-
hinan sa dugay ug masakit nga kamatayon gumikan sa 
kanser, apan sila misinati sa kahibulungang panalangin ug 
talagsaong kahupayan gikan sa kasakit o sa dikasagaran
nga pag-agwanta sa kasakit. Ngano man? Pinaagi sa dok-
trina sa Bibliya nga nagpuyo sulud sa kalag, ang Dios na-
gasangkap sa mga kinahanglanon sa pagsiguro nga ang 
gidugayon sa pagkamatay mahimong usa ka katingalahang 
kasinatian.

Ang pulong nga “nagluwas” sa tinuuray maoy usa ka 
pangdugtongang pulongan: eis plas ang accusative sa 
peripoiesis nagkahulugan og “sa paghuput og usa-ka-butang 
nga kahibulungan, usa-ka-butang nga nahisakup kanato i-
sip atong kapanulundanan” kinahanglang pagahubaron og 
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“para sa pagpanag-iya sa kalag.” Ang Dios nagatinguha 
kanato sa pagpakita ngadto sa yawa nga ang kinamaayo-
han nga siya makahatag kanato sulud sa cosmos diabolicus 
dili gayud makaamgid sa unsa ang Dios nagatanyag sa 
magtotoo.  Kita anaa dinhi dili sa paggukud sa mga paglumay 
ug sa makabibihag nga waykapasikaran nga mga pangan-
doy sa kalibutanong sistema ni Satanas, kundili sa pagsunud 
sa mahimayaong bandera sa doktrina sa Bibliya ngadto sa 
taas nga kahibalo, aron maokupar uban sa Persona ni Jesu-
Kristo, sa pag-ugmad ug pagpahimulus sa dako-kaayong 
kapasidad para sa kinabuhi, ug sa pagdawat sa labawng-
grasya nga mga panalangin.

Kita dili ang nag-atras nga kategoriya sa mga 
magtotoo nga gidesinyo para sa kagun-uban 
[sala ngadto sa kamatayon], apan ang doktri-
nal nga kategoriya para sa katuyoan sa doktri-
nal nga pagpanag-iya sa kalag, nga nagadala 
ngadto sa labawng-grasya nga kahimtang. (Mga 
Hebreohanon 10:39, gikorihian nga paghubad)   

ANG GAMAYNG-BANDILA SA 
DOKTRINA SA BIBLIYA

Doktrina diha sa Pag-abante ngadto
sa Labawng-Grasya

Ang Mga Hebreohanon 11:1-3 maoy usa ka pagpadayon 
sa konsepto nga gipaila sa Kapitulo 10, apan nagapahimug-
at og kamahinungdanon sa doktrina sa Bibliya diha sa pag-
abante ngadto sa labawng-grasya. Ang nahibilin sa Kapitulo 11 
maoy sa panglingkong, gituyo sa pagpakita nga ang doktrina 
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anaa ngadto sa mga magtotoo sa Karaang Testamento 
bisan sa wala pa kini nahasulat. Uban sa masdiyutay nga 
doktrina kay sa makuptan nato, ang mga bayani nga anaa 
sa pangunahang mga laray sa Hentil ug Hudiyo nga mga 
Kapanahonan misakmit ug migunit sa taas nga kahibalo sa 
labawng-grasya nga kinabuhi.

Diha sa Kapitulo 10 ang mga Hudiyo sa Jerusalem mi-
salikway sa doktrina ug mitugot sa ilang-kaugalingon nga 
mahimong mapasimang pinaagi sa pampalipat nga taktika 
sa kaaway. Isip usa ka resulta, sila mibalibag ingon nga way-
bili sa ilang kompiyansa diha sa doktrina ug miatras gikan 
sa madungganong kombate paingon sa kaulawan sa lega-
lismo. Apan ang mga magtotoo gipahimugso-pag-usab pa-
ra sa katuyoan sa paghuput og doktrina sulud sa ilang mga 
kalag. Busa, tungud kay ang mga magtotoo gidesinyo sa 
pagkat-on og doktrina, sila kinahanglan mag-ila niini isip 
ilang awtoridad, ilang suludnong diktador ug giya.

Karon ang pagtoo mao [eimi] ang substansiya 
[hupostasis] sa mga butang nga gilauman [el-
pizo], ang ebidensiya [elegchos] sa mga bu-
tang [pragma] nga dili makita [blepo]. (Mga 
Hebreohanon 11:1)     

“Karon,” mao ang makapahilabihan nga gamit sa partiku-
lo nga de, ug nagasumpay sa nag-unang bersikulo diha sa 
sinugdan sa Kapitulo 11. Kini kinahanglan pagahubaron og 
“sa pagkatinuud.” Ang pulong nga pistis, “pagtoo,” maoy gi-
gamit dinhi ug sa katibuk-an sa Kapitulo 11 sa pagtimaan ni-
anang maoy gitoohan—usa ka sistema sa doktrina.  Tungud 
kay kining bersikuloha maykalabutan sa Mga Hebreoha-
non 10:39, ang hilisgutan dili ang pagtoo kundili doktrina. Ki-
ni ang epignosis nga doktrina nga nagpuyo sulud sa mga 
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kalag sa mga magtotoo, nga nagamugna og pagsabut, kom-
piyansa, kalig-on, kusog diha sa kinabuhi.

Ang gikorihian nga paghubad sa bersikulo uno naga-
sugod, “Sa pagkatinuud [nagpadayon sa hilisgutan sa Mga 
Hebreohanon 10:39] ang epignosis nga doktrina maoy . . 
.” Dinhi, ang “maoy,” ang present active indicative sa eimi, 
nagapasabut og usa ka kondisyon nga sa permanente anaa.

Unya dayon nagasunud ang kahubitan: “Pagtoo [doktri-
na] mao ang substansiya [hupostasis] sa mga butang nga 
gilauman . . .” Nag-agad diha sa konteksto, ang hupostasis 
mahimong magkahulugan og “katinuuran, kompiyansa, kasi-
gurohan.” Dinhi, “doktrina mao ang katinuuran” nagadala 
sa hustong kahulugan.  Ang doktrina sa Bibliya kinahang-
lan mahimong labi pang tinuud kay sa unsay makita nimo (2 
Pedro 1:12-21), o ikaw mobalibag niini sama sa basura.

Ang English nga paghubad “sa mga butang nga gilau-
man” maoy diklaro ug nagasugyot sa usa ka wahiilhi nga
tinguha. Halayo gikan niana, ang present passive participle 
sa elpizo sa tinuuray nagakahulugan og “gikan hain kita pa-
dayong nagdawat og kompiyansa.” Doktrina mao ang tinub-
dan o katinuuran gikan hain kita magkuha sa atong kompiyan-
sa diha sa Ginoo, sa Iyang plano, ug sa atong kalihukan su-
lud niana nga plano; kompiyansa sa pagpabilin nga haria-
nong pamilya sa Dios sa kahangturan; ug kompiyansa sa 
atong pinuy-anan diha sa Balaan sa mga Balaan—langit. 

Kalakin-an diha sa sundalonhong serbisyo walay perma-
nenteng pinuy-anan; kana maoy usa ka kabahin sa ilang 
sakripisyo. Usahay ang ilang mga asawa dili mahiuyon ka-
ayo sa kahimtang-nga-lumalabay gawas kon sila mag-ila nga 
ang kapalaran sa ilang bana maoy ilaha usab. Pipila mag-
reklamo nga ang dugay nga panagbulag nagaguba og mga 
relasyon. Apan aron sa pagtuman og misyon sa nasudnong 
depensa, dugayng mga pagkawala-diha sa pinuy-anan ug 
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panimalay maoy sagad-makita. Kini mao ang kahimtang sa 
sundalonhong serbisyo.

Adunay usa ka kahulugan hain kita sa harianong pamilya 
sa Dios wala maghuput og usa ka pinuy-anan niining kina-
buhia.  Ang atong permanente nga dapit puy-anan mao ang 
langit mismo (Juan 14:2).  Ikaw mahimong makapanag-iya 
og usa ka maanindot nga balay dinhi sa kalibutan ug, tinga-
li, makagasto sa panahon ug kuwarta sa pagpausbaw sa
iyang katahum. Apan ayaw gayud paghikalimot sa kama-
tuuran nga kini maoy lumalabay; ang imong tinuud nga 
pinuy-anan mao ang Balaan sa mga Balaan.  Kita ania dinhi 
ubus sa PNP (pangsamtang nga pangalagad) sa pagtuman 
sa tinguha pagsakmit ug paggunit sa taas nga kahibalo. 

Samtang ikaw nahilayo, ang mga sulat gikan sa pani-
malay maoy labing gikahimut-an. Maingon man usab diha
sa Kristohanong kinabuhi. Ang doktrina sa Bibliya naga-
langkub sa atong ‘mga sulat gikan sa panimalay.’ Sa di-
hang ikaw magbalibag sa doktrina sa Bibliya ingon nga 
waybili, ikaw mihiklin sa imong-kaugalingon gikan sa imong 
panimalay maingon man gikan sa kinatas-ang tinubdan 
sa mga panalangin—Dios. Siya adunay usa lamang ka 
kapilian nga nahibilin: sa pagbutang kanimo sulud sa ‘balay-
gwardyahan’ hangtod kun ikaw mamatay sa sala ngadto sa 
kamatayon ubus sa kinadak-ang disiplina o magbawi gikan 
sa rebersiyonismo. 

Ang ikaduhang katunga sa kahubitan sa doktrina, “ang 
ebidensiya sa mga butang nga dili makita,” nagasugod diha
sa pulong nga elegchos, labing-maayo nga gihubad og 
“pruyba nga may usa ka pag-aninaw ngadto sa pagkombin-
ser.” Sa laing mga pulong, ang doktrina maoy pruyba nga 
ebidensiya. Unsa may gipamatud-an niini? Nga si Jesu-Kristo 
tinuud; nga ang Amahan anaa ug adunay usa ka plano; nga 
ang Dios nga Balaang Espiritu mao ang tinubdan sa atong 
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gahum. Tanan nga espirituhanong katinuuran maoy nalam-
bigit sa doktrina sa Bibliya, dili sa serbisyo, emosyonalismo, 
o aktibismo.

Sa dihang ang doktrina nagapuli sa kasinatian ug naga-
una labaw sa katawhan o mga butang, ikaw makapuyo sulud 
sa usa ka baraks, ikaw makagugol og dugay nga mga pana-
hon diha sa panggubatan, ikaw makaagwanta sa kamingaw 
ug sa mga kabudlayan sa kinabuhi “isip usa ka maayong 
sundalo ni Jesu-Kristo” (2 Timoteo 2:3). Dugang pa, ikaw 
makabaton og pakisayran sa pangisip sa pagpahimulus sa 
imong mga sirkumstansiya.

“Mga butang [o “panghitabo,” pragma] nga dili makita 
[present passive participle sa blepo nga may negatibong 
ou]” maglakip dili lamang sa dimakitang pagbulot-an sa 
anghelanong away, ang dimakita nga mga myembro sa Tri-
nidad ug ang tanang lain nga waykatapusang mga butang-
katingalahan (2 Mga Taga-Corinto 4:18), apan usab sa 
hustong-panan-aw sa divine nga panglantaw.  Kini mamatik-
dan pinaagi sa doktrina lamang.  Ang masdaghang doktrina 
ikaw magkat-on, ang mahimong mastataw ang dimakita nga 
labawng-grasya nga mga panalangin nga gidesinyo gikan sa 
eternidad nga milabay; ang mahimong mastinuud si Jesu-
Kristo, ang plano sa Dios, ug ang perpektong esensiya sa 
Dios likud niana nga plano. 

Sa pagkatinuud, doktrina mao ang katinuuran 
gikan hain kita padayong nagdawat og kom-
piyansa, ang pruyba sa mga butang nga dili 
makit-an. (Mga Hebreohanon 11:1, gikorihian 
nga paghubad)   
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Doktrina diha sa Pagkab-ot sa Labawng-Grasya

Ang Mga Hebreohanon 11:2 hangtod sa katapusan sa 
kapitulo nagarekord sa divine nga mga pasidungog para 
sa mga mananaog sa ‘Medalya sa Pasidungog’ diha sa 
espirituhanong mga kampaniya nga nahitabo panahon sa 
mga adlaw sa Karaang Testamento.  Diha sa matag pagdayeg, 
ang doktrina napasidunggan alang sa pagdasig og maisog 
nga mga binuhatan taas ug labaw pa sa gikinahanglan sa 
katungdanan. 

Gumikan niini [doktrina] ang katingulangan 
[presbuteros] nakakuha og usa ka maayo nga 
taho [martureo].  (Mga Hebreohanon 11:2) 

Ang mapatin-awong gamit sa gar, “gumikan,” nagasugod 
og pagsunudsunud sa mga pasidungog ug nagapatin-aw 
unsa ang doktrina nalambigit sa tagsatagsa niining Kara-
ang Testamento nga mga magtotoo.  Bisan pa og diyutay ra 
ang nahasulat nga Kasulatan sulud sa duha ka libo ka tuig, 
ang doktrina sa kanunay anaa. Wala gayuy usa ka Karaang 
Testamento nga henerasyon kang kinsa ang Dios wala na-
kapadayag sa Iyang-kaugalingon ug sa Iyang pagbuut, bi-
san pinaagi sa diritsong komunikasyon, anghelanong mga 
mensahero, mga propeta, mga pari, o mga talan-awon.

“Kay pinaagi niini [doktrina], ang katingulangan [pres-
buteros, “ang kalakin-an sa kaniadto o karaang katawhan”—
usa ka reperensiya ngadto sa labawng-grasya nga mga ba-
yani sa Karaang Testamento nga mga panahon] nakakuha og 
usa ka maayong taho.” Ang martureo adunay nagkadaiyang 
mga pasabut, apan dinhi diha sa passive voice kini naga-
kahulugan og “sa pag-angkon og pag-uyon.” Ang divine nga 
pag-uyon naangkon sa mga karaan pinaagi sa adlaw-adlaw 
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nga paggamit sa GAP sa ingon nga kini kaniadto napalihok.  
Sila giuhaw sa doktrina ug ang Dios mipadayag niini. Sila 
mipahiuyon ngadto sa usa ka sistema sa disiplina aron sa 
pagkat-on sa bisan unsa nga paagi ang Dios migamit sa 
paghatag og inpormasyon.

Ang pag-angkon sa divine nga pag-uyon nagatungha sa 
dungan uban sa pagsulud ngadto sa espirituhanong pag-
kahamtong. Sa ingon, kining bersikuloha nagasugyot nga 
kon ang mga karaan makasakmit ug makagunit sa taas nga 
kahibalo sa labawng-grasya nga kinabuhi, nan ang atong 
pagkapakyas sa paglampos niini ngadto sa taas nga kahibalo 
sa espirituhanong pagkahamtong maoy dimapasaylo. Pag-
lahutay mao ang sulbad.

Doktrina diha sa Pagpasinati sa Kasaysayan

Doktrina sa Bibliya mao ang basihanan para sa pagpasi-
nati ug pagbadbad sa kasaysayan.35 

Pinaagi sa pagtoo kita makasabut nga ang mga 
kalibutan [aion] namugna [katartizo] pinaagi sa 
pulong [rema] sa Dios, aron ang mga butang 
nga nakit-an wala gihimo [ginomai] sa mga bu-
tang nga makita.  (Mga Hebreohanon 11:3)  

Aron “makasabut,” nagadahum nga “kita” sa kanhiay nakakat-
on og mga epignosis nga doktrina sa atong mga kalag.  
Ang harianong pamilya sa Dios kang kinsa kining sulata 
gipamulong nakapahanas sa hilisgutan nga aion, dili “mga 
kalibutan,” apan “mga kapanahonan” o “mga dispensasyon” 
ug sa uban nga doktrinal nga mga kategoriya bahin sa 

35. Tan-awa ang Pakapin-sa-basahon B.
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interpretasyon sa kasaysayan.  Samtang kita mag-abante 
latas sa kinabuhi kita nahilambigit diha sa paghunas ug 
pagtaub sa kasaysayan. Busa, kita kinahanglan makahimo 
sa paghubit sa atong posisyon mahatungud sa divine nga 
plano sa kasaysayan.  Nga naghiusa, ang mga bersikulo 2 
ug 3 magtudlo nga kini atong responsibilidad sa pagpahiu-
yon dili lamang sa atong kaugalingong personal nga sit-
wasyon, kundili usab ngadto sa masdako nga lugar sa atong 
kinabuhi bahin sa mga panahon.

Ang mga tagadawat niini nga epistola nakat-on nga ang 
mga kapanahonan o mga dispensasyon “maoy namugna” 
(perfect passive infinitive sa katartizo). Sa nagkadaiyang 
mga kahulugan niini nga pulong, kini sa labing-maayo nga 
gipahayag dinhi “sa paghiusa” ug nagatumbok sa divine nga 
katuyoan: si Jesu Kristo nagakontrol sa dagan sa kasaysa-
yan. Sa sangputanan, ang panghitabo sa kasaysayan dili 
gayud mahasimang o makalingkawas sa Iyang mga kamut. 
Ang pagsaka ug paghugno sa mga imperyo sa kanunay su-
lud sa mga utlanan sa divine nga pag-alima. Ang Dios, 
bisan pa, motugot sa kabubut-on sa mga anghel ug sa mga 
myembro sa tawhanong kaliwat sa paglihok nga gawasnon, 
apan dili gayud sa pagkadaot tungud sa pagkapoo sa 
katawhan o sa paghunong sa panahon.

“Pulong” dinhi maoy rema imbis nga (logos), ang naan-
dan nga termino para sa doktrina. Ang rema nagapasabut 
ngadto sa pagplano sa Dios didto sa eternidad nga milabay, 
nailhan sa teyolohiyanhon isip ang “divine nga dekrito.”36 

36. Ang divine nga dekrito maoy waykatapusan, balaan, maalam, ug labawng-
kamandoan nga katuyoan sa Dios, nagsabut sa samang higayon sa tanang mga 
butang nga sa bisan kanus-a nahitabo o mahitabo pa diha sa ilang mga hinungdan, mga 
dagan, mga kondisyon, mga pagsunudsunud, ug mga kalambigitan, ug nagdeterminar 
sa ilang piho nga kaugmaon (Mga Salmo 2:7; 148:6; Daniel 9:24; Mga Taga-Efeso 
1:9).  Ang dekrito, pinasikad sa omniscience sa Dios, nagaatiman sa katinuuran, nga 
may pagkasiguro, sa unsay tinuuray nga nagahitabo diha sa dagan sa tawhanong 
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“Unsay makit-an” (blepo) mao ang mga hitabo sa kasaysa-
yan. Samtang kini nahablon ngadto sa mismong katukuran 
sa atong mga kinabuhi, kita dili pwedeng magumon diha 
kanila.  Bugtong sa dihang kita magtutok sa atong mga mata 
diha sa bandera kita makalihok nga wamaunsa latas sa 
atong hut-ong sa away ug sa ingon makatuman sa atong 
katuyoan sa pagkaanaa dinhi. Bisan pa sa waysiguro ug 
mausab-usabon nga mga kondisyon sa atong katuigan, ang 
Dios misangkap sa paagi para sa atong pag-abante latas sa 
mga pagkanyonaso sa kinabuhi.
 “Mga butang nga nakit-an,” ang panghitabo kita mag-
obserbar nga nangabutyag sa kasaysayan, “wala gihimo” o 
sa mas-angay nga gihubad, “wala mahitabo [ginomai plas 
ang negatibo nga me] tungud sa mga butang nga makita.” 
Sa laing mga pulong, niini dili ang makita hain nagaporma sa 
dagan sa kasaysayan, kundili ang dimakita. Adunay usa ka 
dimakitang kamut diha sa timon sa uniberso. Walay hitabo sa 
bisan unsang panahon ang nagaikyas sa Iyang kasayuran.  
Bisan pa ang Iyang matugutong pagbuut nagatugot sa kalit-
nga-kalisdanan, katalagman, depresyon, mga gubat, sakit, ug
kamatayon,37 ang Iyang divine nga buhat-pagpataliwala ug 
pag-alima magpatunhay sa uniberso ug sa mainampingong 
maggiya sa katawhan agi sa mga pangpang ug mga dagkong-
bato sa tawhanong kaibog ug kabuang.

Kita magsud-ong sa makalilisang nga mga kabuang sa 
atong kaugalingon nga nasod ug matingala unsaon nga 
kita makapadayon nga usa ka gawasnong katawhan. Ang 
matag bag-o nga adlaw nagadala og dugang ebidensiya sa 
pagkaut-ut sa atong personal nga mga sukaranan, sa atong 
panggobyerno nga mga sukaranan, ug sa atong sundalon-

kasaysayan.  Tan-awa sa Thieme, The Integrity of God, Pakapin-sa-basahon B. 
37. Thieme, Divine nga Paggiya (2016), 26.
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hon nga pagkaandam. Imoralidad ug kriminalidad maoy
sagad-makita. Emosyonalismo ug aktibismo magdagsang 
taliwala sa mga Kristohanon. Unsay buhaton nato? Kita ki-
nahanglan magpadayon sa pagpabiling positibo ngadto sa
doktrina sa Bibliya. Ang kasaysayan gidesinyo sa paghima-
ya ni Jesu-Kristo, ug ang atong pag-abante ngadto sa espi-
rituhanong pagkahamtong mao ang paagi nga Siya mahi-
maya. Ang divine nga pag-alima sa kanunay nagapabor ka-
nato sa dihang kita positibo sa doktrina, nagtubo sa espi-
rituhanon, ug naghimaya Kaniya. Basta lang ang United 
States of America nagahuput sa usa ka nukleyo sa mga 
magtotoo nga nagsunud sa bandera ug nag-abante, kita 
mopabiling tibuuk isip usa ka sinaligang nasod.38 

Tingali ikaw wala gayud mikonsiderar sa imong kinabu-
hi sa pagbaton og bisan unsang impak diha sa kasaysa-
yan. Malagmit ikaw wala gayud makapalambigit sa imong 
mga aktibidad sa bisan unsang butang gawas sa imong 
labing-duul nga kadaplinan. Kini usa ka makapaalinggat nga 
hunahuna sa pagsabut nga ang imong batasan ngadto sa 
doktrina maoy usa ka masukaranong hinungdan sa pag-
padayon sa nasod. Pangutan-a imong-kaugalingon: “Kon 
ang nasod miagad diha sa akong positibo nga kabubut-on 
ug paglahutay, asang dapita kini karong panahona? Diha 
sa ikalimang liyok sa disiplina ba o gipatunhay?”39 Ang mga 
pangulo sa nasod, ang natukod nga sistema sa gobyerno, 
ug ang ekonomikanhong sistema magtungha lamang sa 
pagsustener sa nasod.  Sa katinuuran, ang labawng-grasya 

38. Ang usa ka sinaligang nasod sa tino nga giprotektahang representante sa Dios dinhi 
sa kalibutan, usa ka tipiganan para sa divine nga kamatuuran diin ang Ebanghelyo sa 
gawasnon nga gisangyaw, ang doktrina gitudlo pag-ayo, ang mga Hudiyo giprotektahan, 
ug ang mga misyonaryo magdala sa Pulong sa Dios ngadto sa mga lugar sa positibong 
kabubut-on sa tanang-bahin sa kalibutan.
39. Ang ikalimang liyok sa disiplina mao ang hingpit nga kagun-uban sa usa ka nasod 
gumikan sa kinatas-ang pagsalikway sa bibliyanhong mga prinsipyo (Levitico 26:27-39).
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nga mga magtotoo maoy nag-alsa sa nasod. Ang dako-
kaayong dimakita nga gahum gikan sa positibong kabubut-
on sa tinuuray ang nagapahimo sa divine nga katukuran sa 
paglihok, ug ang iyang pagpadayon mao ra ang nahitabong 
resulta sa imong positibo nga kabubut-on. Ikaw kanang 
dimakita nga lig-ong-kusog sa kasaysayan.

Tungud kay nagapadayon ang imong batasan ngadto 
sa doktrina, mao nga nagapadayon ang nasod. Ang imong 
batasan ngadto sa doktrina adunay lokal, nasudnon, ug in-
ternasyonal nga mga sangputanan.40 Kon igoigong mga 
magtotoo maghukum sa paglakaw nga negatibo, ang yagpis 
nga tanud nga nagasangga sa nasod mabugto. Imbis sa 
pagpanalangin sa sinaligang nasod, ang Dios mosilot sa mga 
magtotoo sa pagdala kanila balik ngadto sa espirituhanong 
kinabuhi.  Nga walay doktrina sa Bibliya nga nagpuyo sulud 
sa mga kalag sa usa ka pundok sa mga magtotoo, ang 
ikalimang liyok sa disiplina mapahamtang: ang kasundalohan 
mapildi, ang gobyerno ug ang ekonomiya mahugno, ug sa 
katapusan ang nasod isip tibuuk maguba.41

Ang bersikulo 3 nagahubit sa tinuud nga interpretasyon 
sa kasaysayan. Ang doktrina sa mga dispensasyon naka-
pamatuud sa bug-os nga bisan pa ang mga sirkumstansi-
ya sa kasaysayan mahitabo sa kalibutan sa yawa, sila na-
porma pinaagi sa Dios (Genesis 50:20).  Walay katalagman, 
walay politikanhong pagmaniobra o nasudnong kagubot sa
bisan kanus-a ang nakapasorpresa sa Dios. Sukad sa eter-
nidad nga milabay, ang Iyang omniscience nakakita-daan 
sa matag hitabo. Labi pang importante, Siya nagakontrol sa
kasaysayan nga wala nagpugus sa tawhanong kabubut-
on. Gawasnong pagbuut mao ang isyu diha sa pagbuhat 

40. Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan: Mga Dispensasyon ug ang 
Simbahan (2018), 218-22.
41. Thieme, In Whom Do You Trust? (1996).
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sa tawo ug nagapadayon nga labing-mahinungdanon niini 
nga hugna sa anghelanong away. Doktrina sa Bibliya sulud 
sa kalag mao ang basihanan para sa hustong paghatag-bili 
sa atong kaugalingon nga espirituhanong pag-abante ug 
sa atong personal nga relasyon ngadto sa kapanahon nga 
panghitabo.

Pinaagi sa doktrina kita makasabut nga ang 
mga kapanahonan [mga dispensasyon] nahi-
usa pinaagi sa pulong [dekrito] gikan sa Dios,
uban sa resulta nga unsay makita wala mahita-
bo gumikan niadtong kinsa makit-an. (Mga 
Hebreohanon 11:3, gikorihian nga paghubad)

Ang Dios adunay usa ka malungtarong sentido nga ma-
kapahimuut. Siya mipili sa paglibog sa kaalam niining kali-
butana pinaagi sa kinahingpitan sa pagkawayhinungdan (1 
Mga Taga-Corinto 1:27-29). Kini Iyang katuyoan sa pag-
gamit sa mga myembro sa harianong pamilya sa Dios kin-
sa nga daw walay ranggo sa kinabuhi ug maggamit sa ilang 
positibo o negatibo nga kabubut-on sa pagdeterminar sa 
dagan sa ilang nasod. Sa panahon ni Jeremiah, ug bisan 
pa sa iyang waypuas nga mga pasidaan, ang negatibong 
kabubut-on sa mga magtotoo ang nakaingon sa kagun-uban 
sa Judah pinaagi sa mga Chaldean.42 Mao usab tinuud ni 
Noah ug sa iyang henerasyon. Sa dihang ang tanan nga 
mga tanud sa positibong kabubut-on nabugto, sunud niana 
miabut ang Lunup. Bugtong si Noah ug kadtong laing pito 
ka kalag kinsa positibo ngadto sa doktrina sa Bibliya maoy 
napatunhay (1 Pedro 3:20). Busa ang doktrina ingon kada-
ko ang sangputanan nga kita kinahanglan magsusi niini sa 
matinuuron.

42. Thieme, Daniel Chapters One through Six (1996), 5-18.
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ANG PAGKAIMPORTANTE SA
DOKTRINA SA BIBLIYA

Doktrina sa Bibliya mao ang tibuuk pagbulot-an sa kama-
tuuran sa Dios nga gipaila diha sa kapangalanan, mga 
kategoriya, mga konsepto, ug mga prinsipyo nga maghubit 
sa Dios, tawo, kaluwasan, sala, ang anghelanong away, ang 
espirituhanong kinabuhi, ug eschatology.  Ang doktrina giku-
ha gikan sa sulud sa kanon sa Kasulatan, nga may empasis 
diha sa paghatod-og-kasayuran niana nga sulud ngadto sa 
tagsatagsa ka mga kalag sa mga magtotoo. Doktrina mao 
ang panghunahuna ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 2:16), ang 
plano sa Dios nga Amahan, ug ang pagpadayag sa Dios 
nga Balaang Espiritu. Tungud kay ang tulo ka myembro sa 
Trinidad sa waykatapusan anaa, ang doktrina nahiuban sa 
Dios didto sa eternidad nga milabay; kini mitumaw-og-una 
kay sa tawhanong kaliwat (Mga Proberbio 8). Sa tanang 
bahin sa tawhanong kasaysayan ang doktrina sa Bibliya na-
sangyaw pinaagi niadtong may usa ka espirituhanong gasa 
sa komunikasyon: diha sa Karaang Testamento, pinaagi sa 
mga propeta ug sa Lebitikanhong mga pari; diha sa Aposto-
lika nga Kapanahonan, mga apostol; diha sa Kapanahonan 
sa Simbahan, mga pastor-magtutudlo. Karong panahona, 
ang pastor-magtutudlo nagagamit og tulo-ka-pilo nga paagi 
sa pakisayod sa pagsabut og doktrina.

1. Isagogics—ang interpretasyon sa Kasulatan sulud sa
dugukan sa iyang makasaysayanong hitabo o prope-
tikanhong kakahimtangan.

2. Categories—ang hermeneutical nga prinsipyo sa pag-
tandi sa Kasulatan diha sa Kasulatan sa pagdetermi-
nar og klasipikasyon sa doktrina. 

3. Exegesis—usa ka pulong-sa-pulong, bersikulo-sa-
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bersikulo, gramatikanhon, sa sintaksis, sa kagikan-sa-
pulong, ug sa konteksto nga pangusisa sa Kasulatan 
gikan sa orihinal nga mga pinulongan sa Bibliya—
Hebreyo, Griyego, ug Aramaic. 

Ang kapanulundanan sa doktrina sa Bibliya nahitabo sa 
Karaang Testamento nga mga panahon.

Ako moyukbo [mosimba] ngadto sa Imong bala-
 ang templo [ang templo sa Imong pagka-

balaan], 
Ug mopasalamat [selebrar] sa Imong ngalan 

[Persona] tungud sa Imong malumong-
pagbati ug sa Imong kamatuuran [doktrina]; 

Kay Ikaw mihimaya sa Imong pulong [pagtulon-
an sa doktrina] sumala sa [ibabaw] tanan 
Nimong ngalan [dungog].  (Mga Salmo 138:2, 
NASB)

Isip usa ka bantugang sundalo, pulos sa tawhanon ug 
espirituhanon nga mga pagbulot-an, si David mihuput og 
kinadaghanang doktrina sulud sa iyang kalag.  Mao nga sa 
dihang si David miingon, “Ako . . . mopasalamat sa Imong 
Persona,” siya nagpahayag sa iyang okupasyon uban ni 
Kristo ug nagselebrar sa Ikaduhang Persona sa Trinidad.  Ang 
iyang mga hinungdan para sa selebrasyon mao “[tungud sa] 
Imong malumong-pagbati [chesed, dimapakyas nga gugma] 
ug [tungud sa] Imong kamatuuran [emet, doktrina].” Ang 
gugma sa Dios giparisan og doktrina mipadasig sa tinuud 
nga selebrasyon, okupasyon uban ni Kristo, ug pag-abante 
diha sa iyang espirituhanong kinabuhi.   

Labi pa kaimportante kay sa “ngalan” o “dungog” sa 
Dios mao ang doktrina sa Dios.  Ngano man?  “Tungud kay 
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Ikaw mihimaya sa Imong pagtulon-an sa doktrina ibabaw 
sa Imong dungog.” Ang Amahan misukip og kinatas-ang 
pagkamahinungdanon sa doktrina tungud kay pinaagi niini, 
Siya nakapadayag sa Iyang-kaugalingon ug nakapasentro 
sa Iyang tibuuk plano.

Diha sa Imong kamut ako magtugyan sa akong 
espiritu;
Ikaw mitubus kanako, O GINOO, Dios sa kama-

tuuran [doktrina].  (Mga Salmo 31:5; cf. Lukas 
23:46, NASB) 

Kini mao ang mga pulong nga gilitok ni David niadtong 
takna sa dihang siya sa desperadong nanginahanglan og
pagpalingkawas gikan sa iyang mga kaaway. Uban sa kom-
piyansa diha sa Ginoo, si David midangup diha sa Dios sa 
“kamatuuran” o “doktrina.” Si Jesu-Kristo mikutlo niini nga 
susamang mga pulong sa wala pa gayud Siya namatay sa 
pisiko aron pagpahayag sa Iyang kompiyansa diha sa Dios
sa doktrina. Diha sa Iyang pagkatawo, si Kristo miabante di-
ha sa doktrina hangtod nga Siya misakmit ug mihawid sa
taas nga kahibalo sa labawng-grasya (Lukas 2:52).  Ang kalig-
on, suludnong mga kahinguhaan, ug divine nga nagalihok
nga mga bahandi nga si Kristo mikinahanglan aron sa pag-
adto sa krus maoy nasangkap pinaagi sa doktrina nga 
nagpuyo sulud sa Iyang kalag. Sa pagpatin-aw sa tinubdan 
sa Iyang kaugalingon nga espirituhanong paglahutay, si 
Kristo mipasa sa pangrehimento nga bandera sa doktrina sa 
Bibliya ngadto sa harianong pamilya sa Dios. Siya ang nauna 
sa pagdala sa estandarte, unya Siya mihimo sa doktrina sa 
Bibliya nga espirituhanong estandarte sa harianong pamil-
ya sa Dios. Diha sa Iyang pagkamatay nga ginhawa didto sa 
krus, si Jesu-Kristo mibilin sa doktrina ngadto sa harianong 
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pamilya isip usa ka espirituhanong kabilin.
Ang plano sa Dios pulos napaabante ug napanghimatud-

an pinaagi sa doktrina sa Bibliya.

Apan, Yahweh ang Amahan mihimo og usa ka 
mando nga desisyon 

Sa pagdugmok Kaniya [Kristo didto sa krus]; 
Siya mipahimo sa kasakitan ni Kristo didto 
sa krus: 

Sa dihang ikaw motudlo sa Iyang kalag nga usa 
ka paglapas nga halad, 

Siya [Kristo] makakita sa Iyang liso [mga 
magtotoo]; 

Siya mopataas sa Iyang mga adlaw [sa paghari 
sa Israel sa Milenyo], 

Tungud niini, ang plano ni Yahweh ang Amahan 
moabante diha sa Iyang kamut. (Isaiah 
53:10, gikorihian nga paghubad) 

Sa eternidad nga milabay, ang Dios nga Amahan mitudlo ni 
Jesu-Kristo sa pagsangkap og waykatapusang kaluwasan 
para sa tawhanong kaliwat.  Samtang si Kristo “nadugmok” 
didto sa krus, nagdala sa atong mga sala ug nagpuli sa atong 
dapit, ang maong misyon natuman.  Gikan niining puntoha 
ang plano sa Amahan nagapadayon pinaagi sa doktrina sa 
Bibliya sulud sa mga kalag sa mga magtotoo.  Ang mao rang 
konsepto napalapad diha sa Libro sa Mga Taga-Roma.  Ang 
pangutana maoy gipangutana diha sa Mga Taga-Roma 3:3 
(NASB): “Ang ilang pagkawalay-pagtoo dili mopahimong-
waybili sa pagkamatinumanon sa Dios, mopahimo ba kini?” 
Ang tubag:

Sa wayduhaduha dili! Hinoon, makapakita sa
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Dios nga matinuuron [puno sa doktrina], bisan 
pa og ang matag tawo makaplagan nga usa ka 
bakakon; maingon nga kini nahasulat [sa Mga
Salmo 51:4], “Aron ikaw mahimong nahitarong 
pinaagi sa Imong doktrina, ug aron ikaw mahi-
mong madaugon sa dihang ikaw gipakaulawan.” 
(Mga Taga-Roma 3:4, gikorihiang paghubad) 

Ang batasan sa magtotoo ngadto sa doktrina mao ang 
basihanan para sa panalangin o disiplina.

“Pamati sa instruksiyon [pagpositibo ngadto sa
 doktrina] ug pagmaalamon [pagtigum og 

kinadaghanang doktrina sulud sa kalag], 
Ug ayaw pagsalikway [mahimong negatibo sa] 
niini.
Bulahan [nga may labawng-grasya ug hawud-

nga-grasya nga mga panalangin] mao ang 
tawo kinsa nagapaminaw ngari kanako [dok-
trina], 

Nagtan-aw adlaw-adlaw diha sa akong mga
 ganghaan [ang dapit sa asembliya, nagre-

presentar sa adlaw-adlaw nga kalihukan sa 
GAP], 

Naghulat diha sa akong mga pultahan [positi-
bong kabubut-on nga gipahayag].  

Kay siya kinsa nagapangita kanako [doktrina] 
nagakaplag [kapasidad para] sa kinabuhi, 

Ug nagahuput og pabor [labawng-grasya] gikan 
sa GINOO.” (Mga Proberbio 8:33-35, NASB) 

Sa higayon nga ang doktrina nagpuyo sulud sa kalag pina-
agi sa adlaw-adlaw nga kalihukan sa GAP, ang labawng-
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grasya nga mga panalangin mahimong maapod-apod (Isa-
iah 53:12). Ang doktrina mao usab ang basihanan para sa
pang-apod-apod sa hawud-nga-grasya nga mga panalangin 
sa eternidad (Mga Taga-Efeso 2:7).

Unsay mahitabo niadtong kinsa mahimong AWOL gikan 
sa doktrina sa Bibliya nga walay pagbawi?  Sila makapaabot 
og usa ka dinaliang pagtaral sa hukmanang-militar ug usa ka 
silot sa kamatayon pinaagi pagpusil.

“Apan [kini ang laing bahin—ang resulta sa 
pagkapakyas sa pagsunud sa bandera] siya 
kinsa nagalapas batok kanako [negatibong 
kabubut-on ngadto sa doktrina] nagadaot sa 
iyang-kaugalingon [iyang kaugalingon nga 
kalag]; 

Tanan kadtong kinsa masilag kanako [doktrina] 
maghigugma sa kamatayon [ang silot sa 
kamatayon pinaagi pagpusil—ang sala ngad-

 to sa kamatayon].” (Mga Proberbio 8:36, 
NASB)  

Kakulang sa doktrina dili lamang nagaguba sa usa ka 
magtotoo, apan usab nagaguba sa nasod.

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

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

Akong pari [sinaligang nasod].  
Tungud kay kamo nahikalimot sa balaod sa 
inyong Dios,
Ako usab mohikalimot sa inyong kaanakan.  

(Hosea 4:6, NASB)
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Ang pagbasa niining yugtoa nga nahasulat mga 700 B.C.
nahisama og nagbasa sa usa ka ning panahona nga man-
talaan, sa haduul kaayo ang sitwasyon sa Israel niadtong 
panahona nagabuyon niana sa United States karon.  Nianang 
panahona, ang Israel gikapasidan-an bahin sa pagkahulog 
ilalum sa ikalimang liyok sa disiplina (cf. Levitico 26:27-39) 
“gumikan sa kakulang sa [epignosis] kahibalo.” Kita, usab, 
makasinati sa ikalimang liyok, tungud kay ang tinguha ni Sa-
tanas sa pagpaluya sa pundasyon sa bibliyanhong teyolo-
hiya sa United States nagkaplag og malukpanong kalam-
pusan. Kini makita diha sa apostata nga hilig sa mga se-
minaryo ug klero ug diha sa negatibong batasan sa daghan 
kaayong mga magtotoo ngadto sa doktrina.

Ang doktrina sa Bibliya maoy labi pang matuud kay sa 
rasyonal o agad-sa-kasinatian nga kahibalo (2 Pedro 1:12-
21).  Kon adunay usa ka bikil tali sa tawhanong kaalam o 
sa unsay imong makita, madungog, masimhot, matilawan, o 
mahunahuna ug sa unsa ang Pulong sa Dios nagasulti, ang 
Pulong sa kanunay husto.  Sa dihang ikaw magpadayon sa 
pagkat-on og doktrina, kini mamahimong labi pang matuud 
diha kanimo kay sa bisan-unsa nga laing kapasikaran sa 
kinabuhi ug nagapadasig kanimo sa pagtuman sa desinyo 
ug katuyoan sa Dios para sa Kristohanong kinabuhi.

Ang doktrina sa Bibliya maoy kabahin sa prinsipyo sa 
buhing grasya para sa bahin dos. Ilalum sa buhing grasya, 
ang Dios nagasangkap sa temporal ug espirituhanon nga
mga kapasikaran sa pagpabilin sa magtotoo nga buhi ug
naglihok sa panahon. Temporal nga mga butang mag-
lakip og pagkaon, silonganan, mga sinina, ug laing mga 
kinahanglanon. Ang espirituhanong mga bahandi anaa sa 
hut-ong sa mga akademiko: usa ka basahon-ton-anan—ang 
Pulong sa Dios; usa ka klasrom—ang lokal nga simbahan; 
usa ka magsasangyaw—ang pastor-magtutudlo (Mga 
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Taga-Efeso 4:11-13; Mga Taga-Colosas 1:25-29; Mga 
Hebreohanon 13:7, 17).

Pinaagi sa komunikasyon sa doktrina sa pastor-
magtutudlo ug makanunayong kalihukan sa GAP, ang mag-
totoo nagapahiluna og usa ka pagkaangay sa pagpuyo hain 
ang pagpuno sa Balaang Espiritu ug doktrina sa Bibliya 
magsangkap sa usag usa.  Samtang ang pagpuno sa Espiritu 
nagatungha sa masayon—pinaagi sa rebound teknik43—ang 
pagpuno sa kakulang sa doktrina sa Bibliya maoy maslisud.  
Kini nagakinahanglan sa gipadayon nga positibong kabubut-
on ngadto sa doktrina sulud sa usa ka hugna sa panahon.  
Alang sa magtotoo sa paghamtong sa espirituhanon ug 
pagkab-ot sa katapusan sa labawng-grasya nga kahimtang, 
kinahanglan sa iyang kalag adunay usa ka pagkaangay sa 
pagpuyo tali sa pagpuno sa Espiritu ug doktrina sa Bibliya.

Adunay daghan nga katingalahang mga resulta sa dok-
trina nga nagpuyo sulud sa kalag. Ang doktrina nagamugna 
og kompiyansa para sa bahin dos (Job 5:24-27; 2 Mga 
Taga-Corinto 5:6-8; Mga Hebreohanon 10:35). Ang doktrina 
nagapasinati sa magtotoo ngadto sa plano sa Dios (Isaiah 
26:3-4; Mga Taga-Roma 8:28) ug nagamugna og kalig-on 
sa kalag (Santiago 1:8) ug sa divine nga panglantaw sa 
kinabuhi diha sa toong lingin-nga-kabahin. Busa, kini ang 
yawi sa kusog sa panghunahuna (Isaiah 55:7-9; 2 Mga Taga-
Corinto 10:5). Doktrina mao ang basihanan para sa divine 
nga paggiya, sa pagtuman sa pagbuut sa Dios (Mga Taga-
Roma 12:2-3), ug nagasangko sa okupasyon uban ni Kristo 
ug kinatas-ang kapasidad sa paghigugma sa Dios (Mga 

43. Rebound mao ang grasya nga pagsangkap para sa karnal nga magtotoo sa 
pagbawi sa pagpuyo sa Balaang Espiritu pinaagi sa paghingalan sa personal nga mga 
sala sa pribado ngadto sa Dios nga Amahan; ang paagi sa pagpabalik sa fellowship 
sa magtotoo uban sa Dios sa pagpadayon sa espirituhanong kinabuhi.  Tan-awa sa 
Thieme, Rebound ug Padayon sa Pag-abante!  (2017).
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Taga-Efeso 3:19; Mga Taga-Filipos 3:10; Mga Hebreohanon 
12:2-3). Ang doktrina sa Bibliya nagakab-ot ug nagahawid 
sa labawng-grasya nga kahimtang sa magtotoo (Mga Taga-
Filipos 3:12-14) ug mao ang paagi sa pag-angkon og hawud-
nga-grasya nga mga panalangin para sa eternidad (Mga 
Hebreohanon 11:9-10, 13; Santiago 1:25; 2:12-13).

Busa, sa dihang ang pagsagup sa doktrina nagapada-
yon diha sa usa ka makanunayong basihanan, ang mga ka-
pasidad para sa espirituhanon ug temporal nga kinabuhi na-
ugmad ngadto sa hingpit, ug ang hamtong nga magtotoo 
maandam para sa espirituhanong kombate.

NAANDAM PARA SA KOMBATE

Adunay nagkadaiya nga bibliyanhong mga kapulong nga 
maaplay ngadto sa hamtong nga magtotoo kinsa naandam 
para sa gerra. Matag-usa sa haom nagahulagway og pipila 
ka aspeto sa pag-abante ngadto sa tinguha sa taas nga 
kahibalo. 

Ang pinulongan nga kapulong nagalangkub og usa ka 
Hebreyo nga pungan ug usa ka Griyego nga pungan ug 
iyang punglihok nga ludlis. Diha sa Hebreyo, (chakmah), 
“kaalam,” nagakahulugan og doktrina sulud sa kalag nga an-
dam para sa aplikasyon. Epignosis ug ang iyang kaamgid 
nga punglihok (epiginosko) mao ang Griyego nga mga ka-
tumbas sa Hebreyo nga chakmah, “hingpit nga kahibalo”—
ang doktrina nga gitisok diha sa toong lingin-nga-kabahin sa 
kalag gikan dinhi ang suludnong mga kahinguhaan gikuha.

Ang teyolohiyanhon nga kapulong mao ang “masdakong 
grasya.”

Apan Siya nagahatag og usa ka masdakong 
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grasya. Busa kini nagaingon, “ANG DIOS MIKON-
TRA NGADTO SA MAPAHITAS-ON, APAN NAGAHA-
TAG OG GRASYA NGADTO SA MAPAUBSANON.” 
(Santiago 4:6, NASB)

Ang “masdakong grasya” nagatimaan nianang bahin diha sa 
kinabuhi sa magtotoo hain ang divine nga mga panalangin 
napatuman ngadto sa kinatas-ang kahimtang. Siya maoy 
labing mabungahon diha sa espirituhanong kinabuhi. Kini 
nga kahimtang ako nakapili sa pagtawag og “ang labawng-
grasya nga kinabuhi.”

Ang parianon nga kapulong nagapakabana sa pagtukod 
og usa ka altar diha sa kalag.

Kita adunay usa ka altar [sulud sa kalag], hain
kadtong kinsa magsilbi sa tabernakulo [Lebi-
tikanhong pagkapari] walay katungud sa pag-
kaon. (Mga Hebreohanon 13:10, NASB)

Sanglit ang Lebitikanhong pagkapari adunay usa ka maki-
tang altar hain ang mga mananap gipangsakripisyo, ang 
harianong pagkapari nagahuput og usa ka dimakita apan 
hinoon tinuud nga altar nga naporma sa doktrina sa Bibliya 
sulud sa kalag. Ang Lebitikanhong pagkapari adunay pri-
bilihiyo sa paghalad og mga sakripisyo nga mianinag sa 
umaabot nga buhat sa kaluwasan ni Kristo.44 Apan, ang ma-
kasaysayanong panghitabo sa krus mituman niining mana-
nap nga mga sakripisyo. Tungud niini, ang Lebitikanhong 
mga paghalad ug pagkapari wala nay katungud sa pagli-
hok, gumikan kay ang ilang kontrata (Balaod ni Moses) na-
papas ug ang ilang dispensasyon (Kapanahonan sa Hudiyo) 

44. Thieme, Lebitikanhong mga Paghalad (2018).
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sa pagkakaron napadaplin. Ang tinuyo nga Lebitikanhong 
pagkapari napulihan sa unibersal nga pagkapari sa tanang 
mga magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan. Kini nga 
harianong pagkapari adunay espirituhanong mga bahandi 
hain lamang sila makaambit.45 

Ang imong parianong kalihukan, sa nagkalainlaing gihu-
lagway ingon nga ang mga sakripisyo sa kinabuhi, mga nga-
bil, pagdayeg, pasalamat, petisyon, ug pangaliya, mahitabo 
diha sa altar sa imong kalag. Dili ubus sa mga sirkumstan-
siya nga ikaw, isip usa ka harianong pari, magsulay sa pag-
dala og bisan-unsang sakripisyo sa serbisyo hangtod nga 
ikaw unang magtukod og usa ka altar sa doktrina sulud sa 
imong kalag. Ang doktrina sa Bibliya nagapahayag diha 
kanimo sa tukma og unsay pagabuhaton nimo diha sa bisan-
unsang gihatag nga higayon.

Ang pagtukod nga kapulong nagasugyot nga ang doktri-
na nagatukod og estraktura sa pagtulon-an sulud sa kalag.

Para sa pagsangkap sa mga santo para sa 
buhat sa serbisyo, ngadto sa paglig-on sa lawas 
ni Kristo.  (Mga Taga-Efeso 4:12, NASB)

Gikan kang kinsa ang tibuuk lawas, gipahaum 
ug gipahiusa pinaagi niana ang matag lutahan 
nagasangkap, sumala sa angay nga buluhaton 
sa matag usa nga parte, nagapahimo sa pag-
tubo sa lawas para sa paglig-on sa iyang-
kaugalingon diha sa gugma.  (Mga Taga-Efeso 
4:16, NASB)

Ang estraktura sa pagtulon-an nagahatag sa magtotoo 

45. Thieme, Ang Divine nga Laraw sa Kasaysayan, 151-211.
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og gikinahanglan nga suludnong salipdanan, seguridad, 
ug proteksiyon sa panahon sa kauswagan o kalisdanan—
hingpit nga kalig-on para sa tanang mga panginahanglan sa 
kinabuhi.

Ang panahon nga kapulong, gipahayag diha sa pulongan 
nga “nagpahimulus sa imong panahon,” maoy usa ka timan-
anan sa maayong paggamit sa mga oportunidad nga ang 
Dios nakahatag kanimo niining kalibutana: ngadto sa Dios 
(Mga Taga-Efeso 5:16-18, NASB) ug ngadto sa dimagtotoo 
(Mga Taga-Colosas 4:5).

Ang sentral nga kontrol nga kapulong nagapasabut 
ngadto sa “suludnong awtoridad sa kalag.”

Sa katapusan, [padayon sa] pag[himong] 
malig-on diha sa Ginoo, ug diha [pinaagi] sa 
[suludnong] kusog sa Iyang gahum [hinatag 
nga gahum].  (Mga Taga-Efeso 6:10, NASB)

Ang pulongan nga “hinatag nga gahum” nagapasabut ngad-
to sa pagpuno sa Balaang Espiritu isip ang suludnong 
awtoridad o tagmando sa kalag (Mga Taga-Colosas 1:29; 
2 Pedro 1:3a). Ang gahum sa Balaang Espiritu nagapalihok 
kanimo paingon sa labawng-grasya nga kinabuhi. Tungud
kay Siya nagatudlo kanimo sa “tanang mga butang” sa dok-
trina sa Bibliya (Juan 14:26), ‘tanang mga sistema maglihok’ 
diha sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Ang pagpuno 
sa Balaang Espiritu sulud sa nahiangay nga pagpuyo uban 
sa doktrina nagahatag kanimo sa mga tubag sa mga sir-
kumstansiya sa kinabuhi. Ikaw karon adunay abilidad sa
pag-atubang og bisan-unsang-butang nga nagatungha sa 
imong dalan. Ikaw sa espirituhanong mapadayonon-sa-
kaugalingon.

Ang paglansang nga kapulong nagabatbat og duha-ka-
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pilo nga konsepto: “mag-alsa sa iyang krus” ug “magsunud 
Kanako [Kristo].”

Ug Siya [Jesu-Kristo] mipatawag sa dakong-
panon uban sa Iyang mga disipulo, ug miingon 
ngadto kanila, “Kon bisan-kinsa ang nagatingu-
ha sa pagsunud Kanako, tugoti siya nga mag-
hikaw sa iyang-kaugalingon, ug mag-alsa sa 
iyang krus, ug magsunud Kanako.” (Markos 
8:34, NASB)

Ang pag-alsa sa krus mao ang pagkat-on sa doktrina sa 
Bibliya diha sa lokal nga asembliya ubus sa imong pastor-
magtutudlo. Kini usa ka pagbungat sa dedikasyon diha sa 
imong kabahin mahitungud sa kamahinungdanon sa dok-
trina.  Ang gidugang nga pahimangno, “magsunud Kanako,” 
nagatino sa adlaw-adlaw nga kalihukan sa GAP bisan pa sa 
oposisyon o mga distraksiyon. Ang tinuud nga pagkadisipu-
lo maoy sa klasrom nga disiplina, hain nagaresulta sa 
pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa doktrina sa Bibliya.  
Kini nga kapulong makit-an usab diha sa Mateo 10:38 ug 
Lukas 9:23; 14:27.

Ang kemikal nga kapulong para sa espirituhanong pag-
kahamtong maoy gitawag og “asin.”

“Asin maoy maayo; apan kon ang asin ma-
mahimong diparat, pinaagi sa unsa kamo mo-
himo niini nga parat pag-usab? Pagbaton og 
asin sa inyong-kaugalingon, ug pagmalinawon 
diha sa usag usa.” (Markos 9:50, NASB)  

Ang sodium chloride nagalarawan sa mga hiyas ug potensi-
yal sa labing-daghang doktrina nga nagpuyo sulud sa kalag 
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sa magtotoo. Ang asin dili lamang nagatimpla, kundili usab 
nagapreserbar. Ang hamtong nga magtotoo gumikan niini 
mamahimo nga “asin sa kalibutan,” ug ang tigpreserbar sa 
iyang nasod (Mateo 5:13; Lukas 14:34; Mga Taga-Colosas 
4:6).

Ang sundalonhon nga mga kapulong namantala sa tulo 
ka lahi nga panggubatang kasugoan: una, sa pagsunud sa 
bandera paingon sa taas nga kahibalo sa labawng-grasya 
(Mga Hebreohanon 12:1-2); ikaduha, sa pagsul-ub sa tibuuk 
kalasag gikan sa Dios (Mga Taga-Efeso 6:11-13), nga mao 
ang divine nga pagsangkap para sa depensa sa harianong 
mga manggugubat diha sa dimakita nga away;46 ug ikatulo, 
sa pagtukod og usa ka pamunoang kampo sulud sa kalag 
(Mga Taga-Colosas 2:5-8), nga mao ang epektibong kali-
hukan sa doktrina sa Bibliya diha sa kinabuhi. Samtang ang 
tanang mga kapulong magtumbok sa pagkaandam ug mga 
kapasidad sa magtotoo, ang sundalonhong mga idyom, sa 
usa ka labing tinuud nga kahulugan, magrepresentar og 
hagit sa pagsunud sa bandera.

ANG TULO-KA-PARAPO SA 
PANGGUBATAN NGA KASUGOAN:
MGA HEBREOHANON 12:1-3

Sa wala pa ang bisan-unsa nga sundalonhong misyon 
ang nagmando nga opisyal nagahatag og lima-ka-parapo sa 
panggubatang kasugoan ngadto sa iyang mga sakup.  Kini 
nagatuhup lahus sa han-ay sa kagahum hangtod ang matag-
usa napahimangnoan. Ang mga parapo maglakip:

46. Thieme, Ang Anghelanong Away, 218-43; Satanas ug Demonismo (2017), 122-26.
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1. Ang sitwasyon—katiktikan nga taho mahitungud sa 
kaaway ug mabuligong mga puwersa;

2. Ang misyon—usa ka tin-aw, hamubo nga pahayag sa 
tinguha;

3. Ang pagpatuman—ang paagi hain ang misyon pa-
gatumanon;

4. Pangalagad nga suporta—kagamitan ug sa lohistika;
5. Mando ug sinyas—mga kasangkapan sa komuni-

kasyon, mga kombinasyon sa makailhan nga mga ti-
tik ug mga numero, mga pulongan isip sinyas.

Human sa hagit sa pagsunud sa bandera paingon sa 
taas nga kahibalo diha sa Mga Hebreohanon 10 ug sa 
usa ka diskusyon diha sa kamahinungdanon sa Manwal 
sa Panggubatan—doktrina sa Bibliya—diha sa Mga He-
breohanon 11:1-3, ang Harianong Batalyon sa mga mag-
totoo sa Kapanahonan sa Simbahan andam na sa pag-
uswag diha sa pag-asdang. Ang unang tulo ka bersikulo 
sa Mga Hebreohanon 12 magporma og tulo-ka-parapo sa 
panggubatang kasugoan para sa pag-abante sa Harianong 
Batalyon:

1. Pagtugyan-og-gahum sa pag-abante;
2. Tinguha sa ataki;
3. Paghulagway sa kaaway nga mga puwersa.

Pagtugyan-og-Gahum sa Pag-abante

Nan nagtan-aw nga kita usab [echo] napalibu-
tan [perikeimai] sa dako kaayong panganod 
[nephos] sa mga saksi, atong ipadaplin [apo-
tithemi] ang matag gibug-aton, ug ang sala [ha-
martia] nga sa labing masayon maghasol [eu- 
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peristatos] kanato, ug atong daganon [trecho] 
uban sa [dia] pasensiya [hupomone] ang lumba 
[agon] nga napahimutang atubangan kanato.  
(Mga Hebreohanon 12:1)

Ang inferential particle nga (toigaroun), “nan,” o “busa” 
nagasugyot og usa ka konklusyon gikan sa Mga Hebreoha-
non 10:39 ug nagaila sa Mga Hebreohanon 11:4-38 ingon 
nga mahulagwayon. Ang labawng-grasya nga mga bayani 
sa Karaang Testamento maoy mahimong usa ka tinubdan 
sa pagdasig ngadto sa harianong pamilya diha sa ilang pag-
abante ngadto sa espirituhanong pagkahamtong. Kini nga 
mga magtotoo sa Hentil ug Hudiyo nga mga Kapanahonan 
misakmit sa taas nga kahibalo nga may maingon-ingon 
diyutay nga suporta kon ikatandi nianang kita anaa karong 
panahona sulud sa nakompletong kanon sa Kasulatan.

Ang present active participle sa echo, “sa pagsakmit 
ug sa paggunit,” maoy usa ka static present ug nagatino 
sa usa ka kondisyon nga sa kanunay anaa. Ang Karaang 
Testamento nga talaan sa labawng-grasya nga mga bayani 
sa wayhunong nga mohagit kanato sa pag-apil nila diha sa 
taas nga kahibalo. Kita kinahanglan dili mag-atras. Kon kita 
dili mahimong AWOL gikan sa doktrina o mahimong waykai-
kag sa pagtulon-an sa doktrina, kita mosunud sa ilang dalan 
paingon sa himaya: nagluwas nga grasya paingon sa buhing 
grasya, buhing grasya paingon sa labawng-grasya, labawng-
grasya paingon sa pagkamatay nga grasya, pagkamatay nga 
grasya paingon sa hawud nga grasya.

Gikan sa karaang singgit sa gubat sa Israel, “Hinumdumi 
ang Ginoo . . . bantugan ug terible [kusgan nga Manggugubat], 
ug pakig-away” (Nehemiah 4:14; cf. Deuteronomio 20:4), 
ngadto sa modernong pagmando sa lider sa platon sa 
“Pagsunud kanako!” daghang puno-sa-kahulugan nga hagit 
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ang makapaukay sa mga kasingkasing sa mag-aaway nga 
kasundalohan sa dili pa ang gerra.  Diha sa atong kasaysayan 
kanang mga pagtawag sa kaisog sama sa “Hatagi ko sa 
kagawasan o hatagi ko sa kamatayon!” ug “Hinumdumi ang 
Alamo!” nangahimong mga kapulong diha sa maisogong 
pagsukol.

Diha sa hataas nga sundalonhong kasaysayan sa Bri-
tain dihay mga opisyal kinsa maayo-kaayong mga lider 
sa kasundalohan. Usa ka nabatasan nga gigamit sulud sa 
gatosan nga katuigan sa British nga mga opisyal sa hingpit 
nagapakita sa ilang talagsaong abilidad sa pagpadasig og 
wayhunong nga pagkamaunungon ug respeto.  Sa dili pa ang 
gerra, ang nagmando nga opisyal mag-ibut gikan sa sakuban 
sa iyang sable ug maglakaw ngadto nganhi atubangan sa 
iyang kasundalohan. Sagad nagtudlo sa iyang sable, siya 
magsinggit og pagdasig diha sa dimasundog nga British nga 
paagi: “Ibabaw didto ang kaaway; kita kinahanglan magsa-
ka ug magbuntog niadtong mga batan-on ug magbutang 
sa luog nga mga makililimos sa pagkapakyas!” Sa kalit, 
siya magsaka sa iyang sable ug magtanyag sa usa ka im-
bitasyon sa sibilisado kaayo nga ikaw magtoo nga ang mga 
tropa gihangyo sa pag-inum og tsa imbis nga sa pag-ataki 
sa kaaway: “Dili ba kamo mouban kanako? Dili ba kamo 
mouban kanako?” Ug ibabaw sa bungtod sila magsulong, sa 
waykahadlok taliwala sa pagtira ug bala.

Diha sa espirituhanong kahulugan walay singgit sa gu-
bat nga mastukma pa ngadto sa harianong pamilya kay sa 
niadtong sa Scottish nga rehimento, ang Seaforth Highlan-
ders: “Tulach Ard”—Gaelic para sa “itaas sa gamay-nga-
bungtod [o ang taas nga kahibalo].” Kon ang Karaang 
Testamento nga mga magtotoo makasakmit sa mga kai-
babwan sa himaya, unsa pa kaha kita kinsa “napalibutan” 
(literal nga paghubad sa perikeimai) nianang tibuuk batalyon 
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sa labawng-grasya nga mga bayani?  Ang milabay nga 
mga kadaugan sa nabantog kaayo nga mga magtotoo 
makatudlo sa dalan ngadto sa bag-ong mga kadaugan para 
sa harianong pamilya. Nga ang taas nga kahibalo mahimong 
masakmit bisan pa nga walay usa ka nakompletong kanon 
sa Kasulatan nga nasaksihan niining nephos, “panganod” o 
“panon” sa mga saksi.

Ang aorist middle participle sa apotithemi, “atong ipa-
daplin” mahimong mapahayag og “naghukas para sa ak-
siyon.” Ang aksiyon maoy pagpabilin sa kahimtang ka-
ron sa positibong kabubut-on. “Naghukas” maoy usa ka sun-
dalonhong kaamgiran nga nagalarawan og preparasyon sa 
sundalo para sa aksiyon pinaagi sa pagtangtang sa iyang 
napsak ug ubang kasangkapan nga magpugong sa iyang 
paglihok batok sa kaaway.

Duha ka kakulian sa Kristohanong sundalo maoy gihis-
gotan sa tino: “matag gibug-aton,” ug “ang sala.” Orgos, 
“gibug-aton,” nagatimaan og usa ka salagubangon o 
kabilinggan—bisan-unsang distraksiyon nga nagasanta gi-
kan sa pagkonsentrar diha sa doktrina. Lakip niini ang lag-
mit paglambigit diha sa tawhanong kadungganan, kalipay, 
kalingawan, personalidad nga mga panagbingkil. Ang ma-
ong mga distraksiyon wala gipinig ingon nga sala dinhi nga 
konteksto, bisan pa og sila mahimong maykalambigitan-sa-
sala.

“Ang sala,” hamartia, nagasagol sa tanang mga kate-
goriya sa sala—panghunahuna nga mga sala, mga sala 
sa dila, makita nga mga sala, ug ang kalihukan sa kaibog 
nga sundanan. Bisan pa og ang sala nagalainlain para sa 
tagsa ka tawo, kini maoy usa nga “sa masayon naghaylo” 
o naggumon (euperistatos). Walay laktod nga sala ang 
gihinganlan dinhi tungud kay ang mga lugar sa kahuyang 
magbalhin samtang ang magtotoo nagauswag o nagaus-
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us diha sa iyang Kristohanong kinabuhi. Bisan unsa nga 
porma sa karnalidad nagamugna sa masayon naghaylo nga 
sala para sa nag-abante nga magtotoo, ang kasulbaran sa 
karnalidad mao gihapon ang rebound teknik. Ang hamartia 
nagaila sa prinsipyo nga kita dili makaabante gawas sa 
rebound.

Ang nag-atras nga magtotoo diha sa rebersiyonismo 
adunay usa ka maskomplikado nga lugar sa kahuyang; tu-
ngud niini, ang kasulbaran usab maskomplikado. Natural, 
kini nagakinahanglan sa rebound, apan usab sa (metanoeo), 
“paghinulsul,” nga dili emosyon, apan usa ka “pag-usab sa 
panghunahuna” ngadto sa doktrina.47 Usa ka makatabang 
nga gidugayon sa makusog nga kalihukan sa GAP ang 
gikinahanglan sa pagkompleto sa pagbalik pagbawi.

Human ang tanang mga kabilinggan maoy natangtang, 
kita andam na sa pag-abante: “Atong daganon” mao ang 
present active subjunctive sa punglihok nga trecho. Kini nga 
punglihok usa ka idyom para sa “pagsulong sa kaaway.” 
Kon kita mahimong madaugon diha sa espirituhanong away,
ang inisyal nga ataki kinahanglan masundan nga “may ka-
malungtaron” (dia hupomone)—mapadayunon nga posi-
tibong batasan ngadto sa pagtulon-an sa Bibliya, waysapa-
yan sa mga sirkumstansiya sa kinabuhi.

Ang pulong “lumba” (agon) mahimong magpasabut bi-
san hain sa usa ka lumba sulud sa usa ka istadyo o sa usa ka 
taktikanhong sitwasyon diha sa gerra.  Dinhi kini gigamit diha 
sa sundalonhong kahulugan sa usa ka pangkombate nga 
tinguha. Ang “away nga napahimutang atubangan kanato” 
nagapasabut sa atong tumong diha sa anghelanong away.  
Kita gimandoan, tungud niini, sa pag-abante “sa doble” nga 
may kamalungtaron sa karong panahona nga tinguha: sa 

47. Thieme, Reversionism, 135-39.
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pagsakmit ug sa paggunit sa taas nga kahibalo sa labawng-
grasya nga kinabuhi—ug ngadto sa himaya.

Gumikan niini nga hinungdan, busa, tungud 
kay kita usab padayong nagbaton og usa ka 
dako kaayong panon [batalyon] sa mga saksi 
[Karaang Testamento nga labawng-grasya nga
mga magtotoo sa Mga Hebreohanon 11] nag-
suportar kanato, nagkuha [gihukas para sa 
aksiyon] sa matag kabilinggan [distraksiyon 
sa GAP], ug sa masayong naghaylo nga sala 
[pinaagi sa rebound], kita mag-abante diha sa 
pagdagan nga may kamalungtaron diha sa away 
sa karong panahona nga tinguha [labawng-
grasya nga kahimtang]. (Mga Hebreohanon 
12:1, gikorihian nga paghubad)  

Tinguha sa Pag-ataki

Sa tanang bahin sa kasaysayan, ang kalakin-an nangapil 
sa kapintas ug mga kapit-os sa gubat aron sa pagsakmit ug 
pag-okupar sa usa ka masdakong teritoryo o sa pag-angkon 
og masdakong kauswagan ug kagawasan. Sa ingon usab 
diha sa espirituhanong away, kita wala lamang nagtan-aw 
ngadto sa usa ka masmaayong dapit, apan usab nagpangita 
sa kagawasan ug kalipay sa okupasyon uban sa atong dala-
yegon nga Ginoo ug Manluluwas, Jesu-Kristo. Ang Mga 
Hebreohanon 12:2 anaa niini nga tumong sa pag-aninaw.

Nagtan-aw [aphorao] ngadto ni Jesus ang tag-
mugna [archegos] ug tigtapos [teleiotes] sa 
atong pagtoo; kinsa tungud [anti] sa kasadya 
[chara] nga gipahimutang atubangan [prokei-

98 SUNDA ANG BANDERA



mai] kaniya [autos] miagwanta sa krus, nag-
baliwala [kataphroneo] sa kaulaw [aischune], ug 
nabutang diha sa toong kamut sa trono sa Dios.  
(Mga Hebreohanon 12:2)  

Ang aphorao nagakahulugan og “sa paglingiw, sa pag-
balhin sa imong mga mata gikan sa usa ka butang ug sa 
pagpunting kanila diha sa lain”—sa laing mga pulong, sa 
pagpahimutang sa imong mga panan-aw diha sa target.  
Human ikaw nakapasiplat didto sa nagsuportar nga batal-
yon, ang Karaang Testamento nga mga bayani, ikaw nada-
sig sa pag-uswag paingon sa imong tinguha—aron mao-
kupar uban ni Jesu-Kristo!  Kini mao ang kinatas-an nga 
espirituhanong tagaytay para sa magtotoo sa panahon.

“Tigmugna” (archegos) wala nagapasabut sa usa kinsa 
nagasulat og usa ka libro; hinoon, kini nagatimaan sa tinub-
dan.  Si Jesu-Kristo ang atong Prinsipe-nga-Magmamando 
diha sa kahulugan sa pagmugna og usa ka dinastiya o 
nakatukod og usa ka gingharian.  Siya mitukod sa harianong 
pamilya pinaagi sa Iyang nagluwas nga buhat didto sa krus.  

“Tigtapos” (teleiotes) usa ka hapax legomenon—usa 
ka pulong nga nagapakita lamang sa makausa diha sa 
Bibliya. Kini nagakahulugan og “tighingpit, tigkompleto, ang 
usa kinsa nagadala ngadto sa kinatapusang paglampos.” 
Atong Prinsipe-nga-Lider mao ang Usa kinsa nagadala ka-
nato ngadto sa paglampos sa tinguha. Unsaon man Niya 
pagtuman niini? Pinaagi sa “pagtoo” (ablative of means gikan 
sa pistis). Ang ablative dili ang regular nga kahimtang para 
sa pagpahayag og paagi gawas kon adunay usa ka sugyot 
sa gigikanan sa tinubdan, sama niini nga hitabo tungud 
sa paggamit sa archegos. Gumikan niini, ang “pagtoo” 
nagahulagway nianang maoy gitoohan—doktrina.

Ang bugtong dalan ni bisan-kinsa diha sa harianong pa-
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milya nga mokab-ot gayud sa labawng-grasya nga kahim-
tang mao ang pinaagi sa doktrina sa Bibliya nga nagpuyo 
sulud sa iyang kalag.  “Tagmugna ug tigtapos” magpahimug-
at pulos sa paagi pag-angkon sa labawng-grasya maingon 
man sa iyang tumong—okupasyon uban ni Kristo.  Sa 
dungan, sila magtumbok nga sa higayon nga ikaw magkab-
ot sa taas nga kahibalo, ikaw kinahanglan maggunit niini.  
Ikaw magsiguro sa imong posisyon sa susamang paagi nga 
ikaw miabut—pinaagi sa doktrina.

Ang sunud nga pulongan “kinsa tungud sa kasadya [anti 
plas ang ablative sa chara] nga gipahimutang atubangan 
[prokeimai] Kaniya [autos]” kinahanglan mapatin-aw gikan 
sa Griyegong sintaksis.  Ang preposisyon nga anti sa labing 
kasagaran gihubad og “imbis sa,” tungud niini, ang anti plas 
chara kinahanglan pagahubaron og “imbis sa kalipay.” Usa ka 
parehas nga kahulugan makit-an diha sa Mateo 20:28, diin, 
sumala sa literal nga paghubad, si Jesus miingon, “Maingon 
nga ang Anak sa Tawo wala mianhi aron pagasilbihan, kundili 
sa pagsilbi, ug sa paghatag sa Iyang kalag nga usa ka lukat 
para sa [anti, “imbis sa”] daghan [pollon, ablative sa polus].”

Ang prokeimai maoy usa ka adjectival participle nga 
nagapasabut sa usa ka “niining-panahona” nga kalipay.  
Ang personal nga pulingan nga autos maoy usa ka dative 
sa panghuput. Tungud kay ang dative sa panghuput walay 
tukmang katumbas diha sa English, kini kinahanglan pa-
gabadbaron isip usa ka panghuput nga pulingan: “Iyang 
kalipay.” Busa, kini nga pulongan sa labing-angay gihubad: 
“kinsa imbis sa Iyang niining-panahona nga kalipay.”

Sukad sa eternidad nga milabay ang Ginoong Jesu-
Kristo, ingon nga waykatapusang Dios, mihuput og per-
pektong kalipay ug pagkatagbaw. Apan Siya andam nga
mahimong tawo ug sa pag-agwanta sa hilabihang pang-
hingutas sa krus aron sa pagtuman sa plano sa Amahan 
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para sa atong kaluwasan.48 Ang paghukum sa atong mga 
sala diha sa Iyang kaugalingon nga lawas mao ang labing 
bangis nga pag-antos gayud nga nasinati sa bisan-kinsang 
myembro sa tawhanong kaliwat. Nganong si Jesu-Kristo 
nakahimo man sa pag-agwanta sa dakong-kasakit? Unsa 
man ang tinubdan sa Iyang kaisog? Siya mihuput og labing-
daghan nga doktrina sulud sa Iyang kalag. Labing-daghan 
nga doktrina sulud sa Iyang kalag giparisan sa kinatas-ang 
kabug-at misangko diha sa istratehiyanhong kadaugan sa 
anghelanong away. Isip pananglitan Siya mipahimutang sa 
sundanan para kanato sa pagdaog sa taktikanhong kadau-
gan diha sa anghelanong away—sa pagpadayon sa posi-
tibong kabubut-on ug sa paghuput og doktrina sulud sa a-
tong mga kalag aron nga kita makadagan nga may ka-
malungtaron.  

Si Jesu-Kristo “mibaliwala” o sa literal, wamitagad (ka-
taphroneo) sa “kaulawan” (aischune) sa krus ug mipadayon 
sa waylangan sa unahan paingon sa kinatas-an sa Iyang 
istratehiyanhong kadaugan—Iyang sesyon didto sa toong 
kamut sa Amahan—ang kinatas-ang dapit sa dungog. Unya, 
si Kristo nagabahin sa butang-sinakmit sa Iyang kadaugan 
uban kanato; kini mao ang basihanan sa atong parapo 
sa labawng-grasya nga mga panalangin. Bisan pa og kita 
mahimong mapakyas sa pag-angkon niining dako-kaayong 
mga panalangin, hinoon, sila sa kanunay naghulat kanato 
kon kita magkab-ot sa taas nga kahibalo.

Pagkonsentrar diha ni Jesus ang atong 

48. Si Jesu-Kristo adunay duha ka kinaiya, divine ug tawhanon, nahiusa sulud sa usa 
ka persona.  Kini nga mga kinaiya sa dimabulag nga nahiusa nga walay pagkawala 
o pagkasagol sa lahi nga kailhanan, nga walay pagkawala o pagbalhin sa mga gawi 
o mga hiyas, ang paghiusa maoy personal ug waykatapusan.  Si Jesu-Kristo maoy 
dimokunhod nga pagkadios ug tinuud nga pagkatawo sulud sa usa ka persona sa 
kahangturan.  Kini gitawag diha sa teyolohiya og doktrina sa hypostatic nga paghiusa. 

 SUNDA ANG BANDERA 101



Prinsipe-nga-Magmamando, gani ang Usa kin-
sa nagadala kanato ngadto sa pagkab-ot sa 
labawng-grasya nga tinguha pinaagi sa doktri-
na nga nagpuyo sulud sa kalag. Si Jesus, kinsa 
imbis sa Iyang niining-panahona nga kalipay, 
miagwanta sa krus, nagbaliwala sa kaulaw; ug 
Siya nakalingkod sa nangaging-panahon uban 
sa resulta nga Siya nagapabiling milingkod diha 
sa kinatas-ang dapit sa dungog diha sa toong 
kamut sa trono sa Dios. (Mga Hebreohanon 
12:2, gikorihian nga paghubad)  

Paghulagway sa mga Puwersa sa Kaaway

Sa tanang-bahin sa Iyang inkarnasyon, si Kristo miatu-
bang sa bangis nga oposisyon gikan sa pulos tawhanon 
ug yawan-ong mga puwersa. Si Satanas nakapakusog sa 
hilabihan sa iyang mga aktibidad sa pagpakgang sa plano 
sa Dios, apan wala bisan makausa si Jesu-Kristo nadagma o 
mitahan ngadto sa kalaay, pagkawalay-kadasig, o kadismaya.  
Siya miuswag taliwala sa matag yawan-ong pagkanyonaso 
sa pagkompleto sa plano sa Amahan para sa bahin uno.  Ang 
Iyang determinasyon mamahimo nga atong hagit.

Alang sa pagkonsiderar [analogizomai] kani-
ya nga miagwanta [hupomeno] sa maong pag-
supak [antilogia] sa mga makasasala batok sa 
iyang-kaugalingon, aron dili kamo kapoyon ug 
maluya diha sa inyong mga hunahuna. (Mga 
Hebreohanon 12:3)  

“Pagkonsiderar” mao ang aorist middle imperative gi-
kan sa punglihok nga analogizomai—usa pa ka hapax 
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legomenon. Kini usa ka mando “sa pagtimbangtimbang diha 
sa hunahuna, sa pagpalandong, sa paghunahuna og usa-
ka-butang sa hilabihan ka maampingon.” Ang ingressive 
aorist nagadugang sa konsepto nga ikaw magsugod sa pag-
hunahuna tungud sa unsa nga ikaw bag-ohay pa nakakat-
on. Kini nga mando matuman lamang sa dihang ikaw nakat-
on pag-ayo sa mga prinsipyo nga gibatbat diha sa mga 
bersikulo 1 ug 2: kamakanunayon ug kamalahutayon sa 
positibong kabubut-on ngadto sa doktrina. Sa higayon nga 
ikaw magsakmit ug maggunit sa taas nga kahibalo, ang 
imong hustong-panan-aw nagausab ug maingon man ang 
imong sukdanan sa pagkahinungdanon. Ikaw mag-angkon 
og usa ka sa hingpit lahi nga panglantaw bahin sa unsay 
importante sa kinabuhi.  Ikaw masayod ni Jesu-Kristo ingon 
nga ang bugtong bantugang-tawo, ug ikaw magsugod sa 
pagkonsentrar diha Kaniya.

Ang imong panghunahuna maoy gipunting sa tino nii-
ning bersikuloha ngadto sa kamalungtaron (hupomeno) ni 
Kristo ilalum sa mabagang konsentrasyon sa kaaway nga 
rakrak. Ang active voice nagatumbok nga si Kristo ang 
mimugna sa aksiyon sa punglihok pinaagi sa pag-agwanta 
pulos sa krus ug sa “pagsupak” o oposisyon (antilogia) sam-
tang anaa sa krus. Ang oposisyon sa mga makasasala 
nagalakip sa tanan nga Iyang tawhanong mga kontra—
relihiyoso ug politikanhon, nahugpong ug tagsatagsa (Lu-
kas 12:10). Ang perfect tense maoy hilabihan, nagtan-aw sa 
aksiyon ingon nga nakompleto ug nagtingub sa anaa karon 
nga mga resulta: ang epektibo nga sakripisyo ni Kristo; I-
yang nagluwas nga buhat didto sa krus; Iyang pagkamatay 
nga mga pulong nga Siya mipasa sa bandera ngadto sa 
harianong pamilya; ug ang pagkabanhaw, pagsaka, ug ses-
yon nga mikompleto sa istratehiyanhong kadaugan sa ang-
helanong away. Tungud niini, kita nadasig sa pagpadayon 
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ingon nga Siya mipadayon, sa pagpabiling positibo ingon 
nga Siya positibo.

Si Satanas karon mibansay sa iyang mga punting diha 
sa harianong pamilya sa Dios. Sa Mga Hebreohanon 12:3, 
ang iyang mga pusil gitumong batok sa magtotoo uban sa 
usa ka pagsulay sa paghimo og kaluya sulud sa kalag—ang 
kakapoy sa rebersiyonismo uban sa iyang malimbungon 
nga mabatukong mga pasikaran. Sa dihang ang kadaugan 
duul na sa imong pagkab-ot, ang kabug-at nagasugod sa 
pagsaka. Ang kaaway nagapakusog sa iyang pagpangita 
para sa mga kang-a diha sa imong kalasag. Unsa kahay 
lintunganay diha kanimo sa mabatukong mga pasikaran sa 
kadismaya, pagkawagtang-sa-paglaum, kapaitan, kalooy-
sa-kaugalingon, pangabubho, pagkamapahimaslon, pagka-
dimapuypuy, kalaay, o kamingaw, ug magpahilayo kanimo 
gikan sa Pulong sa Dios? Unsay labi pang madanihon o 
importante diha kanimo kay sa doktrina sa Bibliya? Unsay 
imong makaluya nga kahimtang? Samtang kini nakapla-
gan, si Satanas nagapahimulus sa imong mga kahuyang ug 
mga sala uban sa usa ka pagsulay sa pagpahumok sa imong 
mga depensa ug pagpaluya sa imong kalag.

Ayha ra samtang ikaw ug ako magkonsentrar diha sa 
atong Ginoo kinsa “sa tanang mga dapit gitintal ingon sama 
kanato, apan walay sala” (Mga Hebreohanon 4:15) kita 
makabuntog niini nga mga tentasyon ug mga sala nga sa 
labing masayon mag-ataki sa atong mga depensa.

Alang pagsugod og paghunahuna bahin nia-
nang usa ka Persona sama ni Jesu-Kristo, 
nag-agwanta sa maong oposisyon sa mga ma-
kasasala batok sa Iyang-kaugalingon, aron 
nga kamo dili malapoy [kapoyon, napahuyang 
pinaagi sa rebersiyonismo], nagluya sulud sa 
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inyong mga kalag. (Mga Hebreohanon 12:3, 
gikorihian nga paghubad)       

ANG BAG-O NGA HUSTONG-PANAN-AW
SA TAAS NGA KAHIBALO: 
MGA TAGA-FILIPOS 3:4-8

Ang Konsepto sa Tawhanong Pagkabantugan

Ang ikatulong kapitulo sa Libro sa Mga Taga-Filipos 
nagapaila sa tinuud nga hustong-panan-aw gikan sa taas 
nga kahibalo diha sa pagtandi ngadto sa bakak.  Ang Apostol 
Pablo mao ang gihisgutan.  Isip Saul sa Tarsus, siya pinaagi 
sa kalibutanong mga sukaranan ang usa sa labaw nga 
mga bantugang-tawo diha sa kasaysayan sa Hudayismo.  
Tungud niini, siya makapakita gikan sa iyang kaugalingon 
nga kasinatian nga adunay usa ka labaw pa kaayo nga 
importanteng isyu diha sa kinabuhi kay sa pagkab-ot lamang 
sa kinatas-ang kalampusan. Ang iyang deklarasyon, “Kay 
para kanako ang pagpuyo maoy Kristo” (Mga Taga-Filipos 
1:21a), nagahubit niana nga isyu para sa matag magtotoo.  
Sa dihang ikaw mahimong usa ka myembro sa harianong 
pamilya sa Dios, si Jesu-Kristo kinahanglan mahimo nga 
imong bugtong bantugan-nga-tawo.

Ang sayup nga panan-aw nagagikan sa magtotoo kinsa 
mamahimong negatibo sa doktrina sa Bibliya ug wala na 
naokupar uban ni Kristo. Siya mibiya sa iyang “unang 
gugma” (Pinadayag 2:4),49 ug siya karon nagahatag-bili sa 
usa-ka-tawo o usa-ka-butang labaw sa iyang Manluluwas.  

49. Thieme, Reversionism, 60.
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Sa tinuud, siya nagatulis ni Kristo sa Iyang pagkabantugan.  
Kini nga paghalili mapasipad-on ug sa rebersiyonista ug 
nagapatin-aw sa hinungdan para sa divine nga disiplina nga 
yugto diha sa Mga Hebreohanon 12:4-15.  Walay usa sulud 
sa harianong pamilya ang adunay katungud sa paghikaw ni 
Jesu-Kristo sa dungog, kainila, ug pagkabantugan.

Si Pablo nakatukod sa iyang kabantog diha sa Hudayis-
mo ug miabut sa kinapungkayan sa pagkabantugan pinaagi 
sa pagkalabing matinguhaon ug kinaugalingong-kamatarong 
nga tigtuman sa Balaod ni Moses diha sa tanang mga Pa-
riseyo. Apan karon, si Pablo nakasabut sa pagkawaysulud
ug pagpasipala sa iyang legalistang mga pagpangita. Tu-
ngud niini, sa dihang ang mga Judaizer, kalakin-an nga 
mao ra og matang ni Saul sa Tarsus, misulud sa simbahan 
sa Philippi, si Pablo kinahanglan sa pagbutyag sa ilang 
legalistang apostasiya.

Ang simbahan sa Philippi misakup sa usa ka dakong 
bahin sa retiradong sundalonhon nga ginsakupan gikan sa 
Romanhong Kasundalohan. Sa dihang ang mga Judaizer 
mingtungha, kining mga Taga-Filipos nga mga magtotoo 
nahaylo ug nahiulipon sa ilang impluwensiya. Ngano?  Hu-
dayismo mao ang kasukwahian sa heathen Hellenistic nga 
kultura ug mibarog nga oposisyon ngadto sa imoralidad ug 
pagkadimatarong-ni-daotan sa Hellenism. Sa ilang kasibot 
sa paglingkawas sa ilang kagahapon, ug giawhag sa mga 
Judaizer, kining kanhi-Romanhon nga mga sundalo midawat 
sa usa ka legalistang pagsunud ngadto sa Balaod ni Moses 
ingon nga Kristohanong paagi sa kinabuhi. Tungud niini 
nga hinungdan ang mga Judaizer mihinambog sa ilang 
pagkapopular didto sa Philippi.

Ang Taga-Filipos nga mga magtotoo kinsa ignorante 
sa mga pagsangasanga sa legalismo ug kinaugalingong-
pagkamatarong sa yano midahum nga si Pablo wala kaayo 
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nakapadayon diha sa iyang pagtulon-an sa espirituhanong 
kinabuhi. Sila mitoo nga ang mga Judaizer nakasagup sa 
konsepto nga uswag pa. Si Pablo nanginahanglan sa pagtul-
id niini nga kasaypanan. Sa pagsuportar sa iyang konklus-
yon diha sa katapusan sa Mga Taga-Filipos 3:3, “ug [kita] 
walay kompiyansa diha sa unud,” si Pablo nagahimo og usa 
ka makatarunganong pagpakaingon:

Bisan pa ako usab mahimong adunay kom-
piyansa [peitho] diha sa unud [sarx]. Kon [ei] 
bisan kinsa nga laing tawo nagahunahuna nga 
siya anaa diin siya mahimong magsalig diha sa 
unud, labi pa ako.  (Mga Taga-Filipos 3:4)      

Ang pulong nga sarx, “unud,” mahimong magpasabut 
ngadto sa tawhanong lawas o ngadto sa kinaiyang maka-
sasala, apan dinhi, gidugtong diha sa punglihok nga peitho, 
“kompiyansa,” kini nagarepresentar sa dako-kaayong mga 
dimensiyon sa tawhanong dungog. Kon gihunahuna ang 
kalibutanong himaya, si Pablo adunay daghang kapasikaran 
sa pagpanghambog, kon siya sa maong paagiha magtingu-
ha, kay sa bisan kinsang mga Judaizer kinsa nanaway 
kaniya.  Bisan pa og si Pablo miingon, “Ako usab mahimong 
adunay kompiyansa diha sa unud [diha sa karnal nga mga 
sukaranan sa pagkabantugan],” siya sa tinuuray wala mihuput 
og kompiyansa sa bisan unsa nga tawhanong paglampos. 
Siya dugay nang panahon nakabiya niining makita nga mga 
bintaha. Karon sa malig-on natukod diha sa taas nga kahiba-
lo sa labawng-grasya, siya mipahimulus sa usa ka bag-o nga 
lig-ong hustong-panan-aw sa kinabuhi.

Ang kondisyonal nga partikula ei, “kon,” giparisan sa in-
dicative mood nagapaila og usa ka unang klase sa kondis-
yon, usa ka pagdahum gikan sa panglantaw sa pagkatinu-
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ud: “kon, ug kini tinuud.” Si Pablo mikutlo sa iyang kanhiay 
prestihiyoso nga dapit sa Huyadismo aron sa pagtandi 
og pagsilbi sa kaugalingon diha sa pagsilbi sa Ginoo.  
Siya mitinguha sa pagpakita nga ang doktrina sa Bibliya 
makapausab sa ilusyon sa tawhanong kabantog ngadto 
sa usa ka matuud nga pasinati sa grasya. Samtang ang 
mga Judaizer sa kaarogante midahum nga sila mao ang 
kinahingpitan sa pagkaespirituhanon, si Pablo usa ka tinu-
uray nga mapahiubsanon, ligdong nga tawo.

Busa si Pablo mibalos sa hagit sa mga Judaizer: “Kon 
kamo magdahum sa pagbaton og kompiyansa diha sa 
kalampusan [ug kamo magdahum]— labi pa ako.” Kon ang 
kaluwasan makab-ot pinaagi sa pagsunud sa legalismo, 
ang iyang kaugalingong mga buhat makapataas unta ni 
Pablo ngadto sa langit. Kon ang kredito gikapaangkon pa sa 
pagtuman sa Balaod, nan siya mismo mahimo untang usa 
ka espirituhanon nga higante tungud sa iyang hawud nga 
moralidad ug kinaugalingong-pagkamatarong. Niana nga 
hitabo, sa dihang siya miabut sa Philippi, siya unta mitudlo 
og kaluwasan pinaagi sa tulumanon sa sirkumsisyon ug 
maayong mga buhat. Hinoon, siya sa bug-os mideklarar 
ngadto sa mga Taga-Filipos, “Too diha ni Ginoong Jesu-
Kristo, ug kamo maluwas.” 

Ug wala nagbutang og kompiyansa diha sa u-
nud, bisan pa og ako mismo mahimong mag-
baton og kompiyansa diha sa unud. Kon bisan-
kinsa sa mao rang kategoriya [mga Judaizer] 
nagatoo [nagadahum] sa pagbaton og kom-
piyansa diha sa unud, labi pa ako.  (Mga Taga-
Filipos 3:3b-4, gikorihian nga paghubad) 
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Ang Mini nga Hustong-Panan-aw

Si Pablo nanginahanglan sa pagtukod sa usa ka bak-
grawon sa mini nga sumbanan aron sa pagpaila sa tinuud nga 
sumbanan sa labawng-grasya. Ang mini nga mga kategori-
ya hain si Pablo milupig sa tanang mga Judaizer gihulagway 
diha sa sunud nga duha ka bersikulo.

Gituli sa ikawalo nga adlaw, sa kaliwat sa Israel, 
sa tribu ni Benjamin, usa ka Hebreyo sa mga 
Hebreyo; bahin sa balaod, usa ka Pariseyo; 
mahitungud sa kadasig, naglutos sa simbahan; 
bahin sa pagkamatarong nga anaa sa balaod, 
waysayup.  (Mga Taga-Filipos 3:5-6)  

Ang unang mini nga sumbanan mao ang kompiyansa 
diha sa rituwal, “gituli sa ikawalo nga adlaw.” Ang rituwal sa 
sirkumsisyon mihubit sa usa ka tinuud nga Israelite, apan 
gipraktis sa mga Judaizer nga walay katinuuran sa kaluwa-
san.  Pinaagi sa sukdanan sa Huyadismo, ang sirkumsisyon 
diha sa ikawalo nga adlaw mitumbok og kaliwatanong ka-
hawud. Apan bisan pa niadtong panahon ni Pablo, ang ka-
liwatanong kaputli maingon nga nawagtang. Ang kahawud ni 
Pablo misugod didto sa dapit diin daghan sa mga Judaizer 
dili gani makahimo sa pakig-indig, kay mas sagad kay sa dili 
nga sila nakapatuli isip mga hingkod.

Ang ikaduhang mini nga sumbanan maoy kompiyansa 
diha sa pisiko nga pagkatawo gikan sa kaliwat sa Israel.  Ang 
Israel nahimo nga pulos ang kaliwatanon ug ang nasudnong 
ngalan para sa Hudiyo nga mga kagikan sa dose ka anak-
lalaki ni Jacob.50 Kini nga mga kagikan mahimo nga “usa 

50. Thieme, Kontra-Semitismo (2018), 190-203.
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ka bantugang nasod,” gipili sa Dios nga mahimong “usa 
ka katawhan para sa Iyang kaugalingon nga gipanag-iya” 
(Genesis 12:2a; Deuteronomio 14:2, NASB). Kon ang ka-
luwasan mahimong maangkon pinasikad sa pisiko nga 
pagkatawo lamang, si Pablo sa wayduhaduha maluwas.  
Apan tungud kay ang Dios nila Abraham, Isaac, ug Jacob 
mibungat og usa ka bag-ong pagkatawo (Juan 3:7), si Pablo 
wala makabaton og kompiyansa diha sa unud. Tanang 
mahikap nga mga bililhong-butang napapas pinaagi sa ma-
himayaong mga sukaranan sa grasya. Ang kahimtang sa 
pagkatawo sa usa dili usa ka isyu diha sa administrasyon sa 
Dios.

Ang ikatulong mini nga sumbanan maoy kompiyansa diha 
sa pamilya, “sa tribu ni Benjamin.” Kini nga tribu mihuput 
og upat ka hinungdanong kalidad. Ang mga Benjamite 
maoy dilupigan isip mga sundalo; sila makapanghambog 
sa daghang mga bayani diha sa natad-panggubatan. Si 
Saul, ang unang hari sa Israel, mitumaw gikan sa tribu ni 
Benjamin; busa sila makahimo pag-angkon og harianong 
pagkabantugan. Dugang pa, sila nailhan para sa ilang way-
kahadlok nga pagkamaunungon ngadto sa Davidic nga 
dinastiya.  Isip usa ka parte sa Habagatang Gingharian, sila 
mihuput sa dakong kalig-on ug katukuran nga pagdayeg.  
Sunud sa Judah, diha sa sukdanan sa kamadungganon,
ang tribu ni Benjamin mao ang labing gikasinahan nga tribu.  
Kon ang relasyon uban sa Dios pinasikad pa diha sa pamil-
ya nga kadungganan o nasudnong pagkainila, si Saul sa 
Tarsus sa awtomatik mahimong maluwas unta sa pagkatawo.

Ang ikaupat nga mini nga sumbanan maoy kompiyansa 
diha sa nasyonalismo o kultura, “usa ka Hebreyo sa mga 
Hebreyo.” Kini nagapasabut sa pulos Hudiyo nga patriyotis-
mo ug kulturanhong konserbatismo sa pagtandi ngadto 
sa liberal ug mapatuyangong Hellenistic nga kultura nga 
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nakasulud sa Israel. Sa naandan, ang Hellenistic nga mga
Hudiyo maoy liberal; ang ortodoxa nga mga Hudiyo, kon-
serbatibo. “Usa ka Hebreyo sa mga Hebreyo” nagatumbok 
sa gisagup-nga-pagtulon-an ni Pablo.  Usa ka talagsaong 
patriyota, si Saul sa Tarsus sa hugtanong misalikway sa 
liberalismo diha sa kultura ug kapanulundanan.

Ang ikalimang mini nga sumbanan maoy kompiyansa 
diha sa rilihiyon, mahitungud [o diha sa kalambigitan ngad-
to] sa balaod, usa ka Pariseyo.” Ang mga Pariseyo usa ka 
karaan, eksklusibong Hudiyo nga sekta nga nalalang human 
sa Babylonian nga pagkaulipon. Atol sa Maccabean nga 
panahon, usa ka tataw nga kalainan sa opinyon mibahin 
sa sekta ngadto sa duha ka kabatok-nga-pundok: ang mga 
Sadducee ug mga Pariseyo. Ang mga Sadducee, kinsa mi-
kuha sa ilang mga myembro gikan sa mga ginsakupan sa 
mga pari, nahimong mga maduhaduhaon-nga-tawo ug una-
sa-tanan interesado diha sa ilang katilingbanong posisyon.  
Ang mga Pariseyo, kansang ginsakupan nalangkup sa mga 
eskriba, mipadayon sa ilang legalistang mga kahilig uban 
sa matinguhaong nagpakaaron-ingnong-pagkabalaan.  Sila
mihatag og naghinobrang pagtagad sa tradisyon ug sere-
monyas ug miugmad sa usa ka konsepto sa hawud nga 
pagkabalaan.  Samtang ang ilang orihinal nga mga katuyoan 
maoy maayo—pagbulag gikan sa tanan nga mihugaw sa 
lawas ug kalag (Ezra 6:21; 9:1)—sila mibiya gikan sa doktri-
na sa Bibliya.

Si Jesu-Kristo sa kusganong misaway sa doktrina-sa-
Pariseyo; ug karon, si Pablo miladlad kanila kon unsa sila 
sa tinuud—relihiyosong mga tigpakaaron-ingnon kansang 
kompiyansa gisandig diha sa tawhanong pagkamatarong ug 
kinsa misalikway sa grasya sa Dios. Kon si Pablo mibutang 
pa og bisan-unsang pagsalig diha sa unud, siya misalig unta 
diha sa rilihiyon sa doktrina-sa-Pariseyo para sa kaluwasan.
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Ang ikaunum nga mini nga sumbanan maoy kompiyan-
sa sa kalihukan, “mahitungud [diha sa kalambigitan ngadto] 
sa kadasig, naglutos sa simbahan.” Kon ang sumbanan ma-
oy matinguhaong paggukud sa iyang kawsa, nan si Pablo 
maoy hawud sa tanang mga masibutong-tawo sa Huyadis-
mo. Si Pablo milutos nga walay pamihig sa tanang mga 
matang sa mga Kristohanon, samtang ang mga Judaizer 
milutos lamang sa tinuud nga mga magtotoo sa grasya.  
Sukad nga si Pablo nahimong usa ka magtotoo diha ni Kristo 
ug nakabaton sa taas nga kahibalo, siya sa wayhunong mi-
ladlad sa sayup sa kaluwasan pinaagi sa mga buhat, pag-
kamatinuuron, o mini nga mga kombiksiyon.

Ang ikapitong mini nga sumbanan maoy kompiyansa sa 
kinaugalingong-pagkamatarong, “bahin sa pagkamatarong 
[mahitungud sa kinaugalingong-pagkamatarong] nga anaa sa 
balaod, [naghimong] waysayup.” Si Saul sa Tarsus mihawud 
diha sa pagtuman sa matag pudyot ug tuldok sa Balaod ni 
Moses. Samtang siya sa diikalimud nga moral, siya sa ulahi 
nakaamgo nga, sa pagkatinuud, ang iyang relihiyosong pag-
kapanatiko mihimo kaniya ingon nga ang labing-daotan nga 
makasasala kinsa nabuhi sa tibuuk panahon (1 Timoteo 1:12-
15). Sa pagsalikway niining pagdaog sa kinaugalingong-
pagkamatarong, siya mideklarar: “Ang tawo wala nahitarong 
pinaagi sa mga buhat sa balaod, apan pinaagi sa pagtoo 
ni [diha ni] Jesu-Kristo” (Mga Taga-Galacia 2:16b). Doktrina 
ang nahapuli sa karon nga kanhing rituwal sa Huyadismo.  
Ang rituwal nga walay katinuuran maoy waykahulugan.  Ki-
nahanglan adunay substansiya sulud sa kalag sa paglambi-
git sa rituwal diha sa kamatuuran.  

Pananglitan, mga seremonyas nga maykalambigitan 
ngadto sa pagpresentar sa atong bandila magbaton og da-
kong kamahinungdanon para sa mga Amerikano kinsa 
maghigugma sa ilang nasod. Kada buntag sa budyong-
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sa-kaadlawon diha sa usa ka sundalonhong kwartel ang 
guwardiya sa bandera nagadala sa nasudnong estandarte 
diha sa porma sa usa ka kalo nga tuloy-eskina isip usa ka 
pahinumdum sa Gubat para sa Independensiya sa dihang 
ang atong mga katigulangan nakig-away para sa kagawasan.  
Ang estandarte sa husto gipahimutang diha sa bugnuson 
sa pagtugot niini sa pagdunghay sa gawasnon isip usa ka 
simbolo nga kita midaog niadto nga gubat ug nahimong usa 
ka gawasnong nasod. Sa pagmando og, “Paatubang sa hi-
nagiban!” ang bandera gipasaka ngadto sa kinaibabwan sa 
tukon sa paghulagway sa kamatuuran nga kapin sa duha ka 
gatos ka tuig unya kita sa gihapon usa ka gawasnong kataw-
han. 

Kada gabii laing rituwal nga maykalambigitan ngadto sa 
bandila ang giobserbar. Diha sa pagtunog sa kilumkilum nga 
pusil, ang tibuuk kwartel nagapakita nga walay lihok gikan 
sa kinagamyang bata ngadto sa kinatas-an og ranggo nga 
opisyal. Kadtong anaa sa mga sakyanan manggawas, mag-
atubang diha sa direksiyon sa tukon sa bandila, ug magba-
rog nga dili maglihok. Kon sila nakauniporme, sila magsalu-
do. Samtang ang bandila gipaubus, adunay kahilum gawas
sa mga tunog sa “To the Colors!” Kini nga rituwal sa binalik-
balik nagapalig-on sa kamatuuran nga ang sundalonhong
mga serbisyo mao ang mga magbalantay sa atong kaga-
wasan, usa ka konsepto nga gimando sa Dios Mismo.

Kadtong kinsa nakasabut sa presyo sa kagawasan ingon 
nga kini nagalambigit sa kasundalohan makadayeg-pag-
ayo sa madramahong pagpasaka-sa-bandila ug pagpaus-
us nga mga rituwal. Apan, kon kini nga mga seremonyas 
wala nadugtong sa pagtamud para sa atong nasudnong 
kagawasan, sila dili magsugyot sa usa ka pagtubag sa 
patriyotismo ni sa nasudnong garbo. Ang rituwal nga wa-
lay katinuuran maoy waykahulugan. Sa ingon usab sa 
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doktrina sulud sa kalag, kita makaselebrar dili lamang sa 
atong nasudnong kapanulundanan, apan usab sa atong 
espirituhanon nga kapanulundanan samtang kita magkat-
on sa pagrespeto ug sa pagtamud ni Kristo ingon nga ang 
tinuud nga bantugang-tawo, atong Hari sa mga hari ug Ginoo 
sa mga ginoo.

Ang Tinuud nga Hustong-Panan-aw sa 
Tawhanong Pagkabantugan

Ang isyu sa tawhanong pagkabantugan nagapabilin i-
ngon ka mahagiton karong-panahona sama niadto sa pa-
nahon ni Pablo.  Busa, ang pagpaila ni Pablo sa tinuud nga 
hustong-panan-aw maoy ingon ka angayan karon sa higayon 
nga kini unang nahasulat:

Apan [alla] unsang mga butanga maoy ga-
nansiya [kerdos] para kanako [ego], kadto ako 
miisip [hegeomai] nga pagkapildi [zemia] para 
ni Kristo.  (Mga Taga-Filipos 3:7) 

Ang adversative nga panugtong nga alla, “apan,” na-
gahimo og usa ka pagtangdi tali sa mini nga mga sukara-
nan sa tawhanong pagkabantugan ug sa tinuud nga sukud sa 
usa ka labawng-grasya nga bayani. “Unsang mga butanga” 
maglakip sa binakak nga mga konsepto sa kalibutanong 
kalampusan ug sa sayup nga panan-aw sa bisan-hain sa 
dimagtotoo o sa rebersiyonistang magtotoo. Ang pulong ker-
dos, “ganansiya,” nagalakip sa pito ka mini nga mga binta-
ha sa labaw-nga-impluwensiya ni Pablo diha sa Huyadis-
mo. Si Pablo nahibalo nga ang iyang nakab-ot ubus sa 
Huyadismo dili gayud ang basihanan sa iyang labawng-
grasya nga kabantog o pagkainila. Maoy hinungdan nga si 
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Pablo sa sunud nagagamit og personal nga pulingan ego 
diha sa dative case. Isip usa ka dative of disadvantage, 
“ganansiya” mamahimong usa ka kadaot. “Apan bisan-
unsang mga butanga nga mga bintaha [sa tinuuray mga 
alkansi] para kanako” maoy “giisip ingon nga pagkapildi.” 
Ang grasya nga mga sukaranan magpugong sa tanang mga 
bintaha sa tawhanong pagkabantugan.

Pipila nga mga myembro sa harianong pamilya sa Dios 
tingali adunay gitipigan gikan sa ilang mga kinabuhi isip mga 
dimagtotoo piho nga sumbanan para sa pagkabantugan.  
Ang pagdayeg mahimong mahisakup sa paugnat-sa-kusog, 
drama, musika, alampat, negosyo, katilingban, politika, o 
sundalonhong kahawud.  Bisan og ako wala nagpakaminos 
sa kalampusan diha sa bisan-unsang natad sa paninguha, 
kahalangdon diha sa tawhanong hut-ong kinahanglan dili 
gayud matugotan sa pagpuli ni Jesu-Kristo. Apan ikaw la-
mang ang makahukum og kinsa o unsa ang kinalabwan 
sa imong kinabuhi. Usa ka desisyon pabor sa tawhanong 
dungog sa madali nga makahimo kanimong negatibo ngad-
to sa doktrina sa Bibliya.

Ang isyu nga anaa sa pagpunting dinhi mao ang magto-
too kinsa nagatinguha sa kalibutanong pag-ila ug nagasalik-
way sa doktrina sa Bibliya diha sa iyang panglimbasog pa-
ra sa dungog, kabantog, o katigayunan. Kinahanglan walay 
makapahilayo sa magtotoo gikan sa kamakanunayon ug ka-
malahutayon diha sa natad sa positibong kabubut-on ngad-
to sa doktrina. Makanunayon ug mahukumon nga positi-
bong kabubut-on nagapasinati sa magtotoo ngadto sa 
grasya nga hustong-panan-aw.  Pasinati sa doktrina mao ang 
unang andana sa estraktura sa pagtulon-an sulud sa kalag, 
pasinati sa grasya ang ikaduha, ug pulos kinahanglanon di-
ha sa paglig-on sa espirituhanong pagtubo. Matag magtotoo 
nagapakyas ug nagahimo og kasaypanan samtang siya na-
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gasikup sa dalan sa himaya sa hinayhinay. Apan sa higa-
yon nga siya nagaangkon og usa ka lig-ong-kabutang diha 
sa halangdon nga mga kaibabwan sa pagkahamtong, siya 
mahasol nga nag-anam kaminos sa tawhanong panglantaw 
ug ang binitaray tali sa pagkabantugan ni Kristo ug sa mga 
pasidungog sa tawhanong pag-uyon. 

Pasinati sa grasya maoy usa ka mahukumong lakang 
diha sa labawng-grasya nga parapo sa Kristohanon. Kon ang 
kauswagan ug kalampusan wala maggikan sa Ginoo, sila 
dili angay angkonon. Lagmit gayud kini mao ang tinuud isyu 
nga nagpailalum sa kapaitan ug pagdumut sa mga Judaizer 
ngadto ni Pablo. Siya nakakab-ot og usa ka kabantog nga 
sila dili gayud makatumbas, ug ang iyang tinubdan mao ang 
Ginoo.

Sa iyang kagahapon, si Pablo mao ang tag-iya sa pito 
ka ‘kinahawuran sa kalibutan’ para sa legalismo; busa siya 
usa ka awtoridad diha sa hilisgutan ingon sa gitumbok sa 
perfect middle indicative nga hegeomai, “sa paghukum 
isip usa ka eksperto.” Kini ang eksperto nga opinyon ni 
Pablo nga ang iyang bantugan nga kahimtang kinahanglan 
“pagaisipon” sama sa pagkapildi. Ang pangusahan sa zemia 
nagapadayag nga ang pito ka mini nga mga ganansiya sa 
Huyadismo nahanaw sa dungan. Gikan sa hustong-panan-
aw sa Huyadismo, ang maong mga merito mapuslanon, apan 
gikan sa hustong-panan-aw sa grasya, sila maoy waybili nga 
pabug-at. Ang pasinati sa grasya sulud sa kalag nagaladlad 
sa inawat nga merito sa legalismo.

Pangutan-a imong-kaugalingon, “Ako ba nagpangita sa
pagkainila ug bahandi pinaagi sa akong kaugalingon nga 
abilidad, o ako ba nasinati sa grasya? Makahulat ba ako 
sa akong labawng-grasya nga parapo gikan sa Dios? Ang 
pagtamud sa kahibulungang labawng-grasya nga mga pa-
nalangin nga ang Dios nagasangkap sa kanunay nagauban 
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sa pasinati sa grasya. Samtang ang doktrina nagaangkon 
og opisyal-nga-pinuy-anan sulud sa kalag, ang karaang mga 
legalismo mapulihan sa usa ka bag-ong sukdanan sa gras-
ya nga mga bililhong-butang. Sa pagkab-ot og dungog ga-
was sa grasya ug pasinati sa doktrina nagapasulud ni Sa-
tanas, kay sa waypili, ang tawhanong garbo, pag-uyon, ug 
gahum nga kaibog maglambigit sa binuhat-sa-kaugalingon 
nga tawo.

Tugoti ako sa pagbalansi niana nga pahayag pinaagi sa 
pagsulti nga ang divine nga hustong-panan-aw dili maangkon 
pinaagi sa pagbiya sa kalibutanong pag-ila o kalampusan.  
Ang buhat sa pagbiya mismo maoy usa ka malinglahong 
sistema sa merito nga sukwahi diha sa grasya: “Tan-awa ako 
Dios!  Tan-awa og unsa ang akong nabiyaan!” Ang prinsipyo 
sa Kristohanong kinabuhi wala nagalangkub og pagbiya sa 
usa-ka-butang, apan sa pagpuli sa tawhanong kalampusan 
diha sa divine nga pagsangkap. Samtang ikaw magsunud sa 
bandera ug mag-abante paingon sa labawng-grasya, adunay 
mahimong pulos pagpuli sa tawhanong dungog pinaagi sa
pagkabantugan ni Kristo ug sa aplikasyon sa doktrina sa 
Bibliya ug pasinati sa grasya ngadto sa matag sirkumstan-
siya.

Oo sa waykatahap, ug ako mag-isip sa tanang 
mga butang kundili pagkapildi para sa kahawud 
sa kahibalo ni Kristo Jesus akong Ginoo: alang 
kang kinsa ako nakasinati og pagkapildi sa ta-
nang mga butang, ug mag-isip kanila kundili 
tai-sa-mananap [skubalon], aron ako makadaog 
[kerdaino] ni Kristo.  (Mga Taga-Filipos 3:8)   

Ang labing-duul nga kita makaabut sa usa ka literal nga 
paghubad sa lima ka Griyegong partikulo nga magporma 
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sa pulongan, Oo sa waykatahap ug,” mao ang “Labi pang 
mapahimug-aton, tungud niini, bisan ako usab.” Si Pablo wala 
gayud nangayog-pasaylo gumikan sa pagbalikbalik.  Pinaagi 
sa pagbalikbalik sa pulongan, “Ako mag-isip” (hegeomai), 
siya sa mapahimug-atong mipahayag nga siya nahibalo og 
unsay iyang gihisgutan. Ang iyang bug-os nga konklusyon
nga ang “tanang mga butang” (daghanan) mahimong usa 
ka pagkapildi (pangusahan) dili usa ka butang sa garbo, 
apan sa labawng-grasya nga kompiyansa. Tungud ni Kris-
to, si Pablo nawad-an ug mipuli, wala lamang mibiya, sa 
tanang mga kalampusan sa Huyadismo. Siya nakasinati 
sa dili pagkapildi apan usa ka masdakong ganansiya: ang 
benepisyo “sa kahawud [ang hawud nga kahalangdon] sa 
kahibalo ni Kristo Jesus,” iyang Ginoo.

Palihog pagmatikud og unsay nagalangkub og hawud 
nga kahalangdon diha sa Kristohanong kinabuhi: kahibalo
sa doktrina nga nagadala ngadto sa okupasyon uban ni
Kristo. Si Pablo mipadayon sa paghukum nga ang tawha-
nong paningkamot nga mga bintaha maoy skubalon (dag-
hanan)—“mga tambak sa tai-sa-mananap.” Si Pablo nag-
tandi sa tanang kabaskog-sa-unud nga mga binuhatan 
ngadto sa usa ka tambak sa tai—ang labing-daotan nga 
posibleng insulto. Bisan pa gayud, si Pablo adunay tinuud 
nga hustong-panan-aw sa hawud nga kahalangdon. Ang 
katuyoan sa usa ka hingpit nga pagbugto sa kagahapon 
ug iyang tawhanong panglantaw nga pangatarungan mao 
ang pagkab-ot sa tinguha sa labawng-grasya: “aron ako 
makadaog [aorist active subjunctive sa punglihok nga ker-
daino, “sa pagginansiya”] ni Kristo.” Isip usa ka maayong 
sundalo ni Jesu-Kristo, si Pablo mipahimutang sa iyang
mga panan-aw diha sa taas nga kahibalo ug diha sa 
okupasyon uban sa iyang Ginoo.

118 SUNDA ANG BANDERA



Apan unsang kategoriya sa mga butang maoy 
mga ganansiya [mga bintaha] ngari kanako, 
kining susama nga mga butang ako sa akong-
kaugalingon nakahukum nga pagkapildi [alkan-
si] tungud ni Kristo [okupasyon uban ni Kristo].  
Labi pang mapahimug-aton, tungud niini, bisan 
ako usab sa akong-kaugalingon maghukum sa 
tanang mga butang sa tawhanong kalampusan 
ug pagkabantugan nga pagkapildi tungud sa 
hawud nga kahalangdon sa kahibalo ni Jesu-
Kristo akong Ginoo [labawng-grasya nga ka-
himtang], tungud kang kinsa ako nawad-an sa
tanang mga butang sa tawhanong pagka-
bantugan, ug padayon nga naghukum kanila 
nga mga tambak sa tai-sa-mananap aron nga 
ako makaganansiya ni Kristo [sa pagsakmit 
ug paggunit sa taas nga kahibalo sa labawng-
grasya]. (Mga Taga-Filipos 3:7-8, gikorihian nga 
paghubad)  

ANG MAPADAYONONG DESISYON SA 
PAGSUNUD SA BANDERA:
MGA TAGA-FILIPOS 3:12-14

Pagtingub sa Imong mga Ganansiya

Sa ikatulo ka adlaw sa Gerra sa Gettysburg, ang mga 
Confederate nga Brigada ni Heneral Lewis A. Armistead 
mihimo sa kinatapusang pag-ataki. “Pag-asdang ni Pickett,” 
maingon nga kini sa kadaghanan nahibaloan, mikab-ot sa 
iyang gitinguha, ang hugpong sa kakahuyan ug ang paril nga 
bato didto sa kinapusuran sa Union, apan wamakahimo sa 
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paghawid niadto nga posisyon. Ang pipila ka gatos nga mga 
Taga-Habagatan nga tinuuray nakalabang sa paril nga bato 
nalabwan-sa-kadaghanon ug nakulangan sa mga dugang-
kalig-unan, ug unya naligsan sa kaliboan sa Federal nga mga 
tropa.  Tungud niini, mihubas ang “taub sa Confederacy.”

Disama sa mga Confederate didto sa paril nga bato, 
ang matag maasdangong-pagsulud diha sa espirituhanong 
kinabuhi kinahanglan mapahimuslan. Ang mga reserba 
kinahanglan nga andam aron sa pagsuportar sa pag-abante.  
Kon dili, ang opensiba mawad-an sa iyang kusog-nga-pika 
ug ang natad dili mahuptan.  Bisan pa og ikaw makaabut sa 
usa ka tinguha diha sa espirituhanong kinabuhi, gawas kon 
ikaw magpabilin sa imong kalig-on ug unya magpadayon sa 
unahan nga kusganon, ikaw mapugus sa pag-atras.  Qui non 
proficit deficit, “Siya kinsa nga wala nagaabante, nagaatras.” 

Daghan kaninyo moabut lahus sa ibabaw ngadto sa tu-
moy sa labawng-grasya nga mga kaibabwan. Ikaw malipay 
sa talan-awon ug malingaw diha sa iyang kaanindot, apan 
ang nag-uban nga kauswagan mopamatuud sa hilabihan.  
Ikaw madani palayo sa doktrina pinaagi sa dimaihap nga mga 
distraksiyon. Sa dihang ikaw dili na suportado sa doktrina, 
ang pag-atras dikalikayan. Unya sa diha nga ikaw anaa 
sa kasamok, ikaw mosalig og balik sa doktrina. Kon ikaw 
magpadayon nga nagsaka ug nagpadailos sa bungtod nga 
walay pagtingub sa imong mga ganansiya, ikaw dili gayud 
sa tinuud makaila sa imong labawng-grasya nga parapo 
sa panalangin. Sa pagkatinuud, ang panalangin mobalhin 
ngadto sa tunglo sa disiplina.  Ang way-undang nga kasadya 
sa labawng-grasya nga mga panalangin nag-agad sa imong 
kalig-on diha sa kalihukan sa GAP, nga nagatukod og usa ka 
baluwarte sa doktrina sulud sa kalag.

Si Apostol Pablo sa makausa nakaabut didto sa kina-
tumyan sa labawng-grasya, apan napalagpot tungud sa 
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rebersiyonismo. Siya nakasupak sa hiyograpiyanhong pag-
buut sa Dios para sa iyang kinabuhi, mibaliwala sa pasida-
an ni Propeta Agabus (Mga Buhat 21:11), ug miadto hinoon 
sa Jerusalem niadtong Mayo sa 57 A.D. Si Pablo nahigug-
ma sa Jerusalem. Dinhi ang Simbahan nakabaton sa iyang 
gigikanan, ug dinhi, usab, ang iyang nangagi nga kahalang-
don ug niining-panahona nga kahimtang maoy gibantog.

Apan, ang Jerusalem nga simbahan nasudlan sa lega-
lismo, ug si Pablo nakonsiderar nga kontrobersiyal kaayo.  
Si Pablo mihunahuna tingali ang kongregasyon maminaw 
kaniya kon siya mitugot sa pipila ka makita nga timailhan sa 
panag-abin diha sa mga Judaizer. Siya masnahibalo, apan 
ang iyang emosyonal nga pagbati ngadto sa balaan nga 
siyudad mipahanap sa iyang panabut.  Siya mikompromiso
sa grasya ug misulud sa Templo sa paghimo og usa ka 
panaad (Mga Buhat 21:20-24). Si Pablo nahulog sa mga 
kamut sa legalismo ug sunud niana sa rebersiyonismo.  
Siya mamatay unta sa sala ngadto sa kamatayon kon dili 
tungud sa grasya sa Dios nga naglihok pinaagi sa buhat-
pagpataliwala sa Romanhong kasundalohan.

Upat ka tuig nga disiplina sulud sa bilanggoan ang mi-
sunud, atol niadtong panahona si Pablo nakabawi gikan sa 
rebersiyonismo ug misulat sa bilanggoan nga mga epistola.  
Sa panahon nga siya misulat sa Libro sa Mga Taga-Filipos, si 
Pablo sa makausa pa nakakab-ot sa taas nga kahibalo. Siya 
nakapahimutang sa bandera, apan karon siya kinahanglan 
magpabilin sa iyang posisyon sa pagpangandam para sa 
dugang pag-abante.

Dili nga daw ako human na nakakab-ot, o per-
pekto na: apan ako mag-apas [dioko], kon ka-
na ako makasakmit [katalambano] niana sa 
katarungan nga usab ako nasakmit ni Kristo 
Jesus.  (Mga Taga-Filipos 3:12)  
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Ang pulongan, “Dili nga daw [ouk hoti] ako human na
[hede—“sa kaniadto”] nakakab-ot [lambano],” wala naga-
pasabut ngadto “sa pagkabanhaw sa patay” sa bersikulo 
11, kundili nagabalhin ngadto sa ikaduhang konklusyon.  
Ang unang konklusyon diha sa katapusan sa bersikulo 8 
maykalambigitan sa pagsakmit sa taas nga kahibalo: “Ako 
magpadayon nga naghukum kanila [tawhanong mga sistema 
sa pagkabantugan] nga mga tambak sa tai-sa-mananap aron 
nga ako makaganansiya ni Kristo [sa pagsakmit sa taas nga 
kahibalo sa labawng-grasya].” Ang ikaduhang konklusyon 
diha sa bersikulo 12 nagapasabut ngadto sa pagkausa niini 
nga mga ganansiya: “ni perpekto na” o “ako wala pa sa 
kaniadto makakab-ot sa tinguha.” Kini nagatumbok nga si 
Pablo nakabalik ngadto sa taas nga kahibalo, apan wala pa 
sa hingpit malig-on.

Inubanan sa iyang posisyon diha sa taas nga kahibalo 
nga siguro, si Pablo dili na mapalagpot pag-usab. Niining 
panahona siya magpahimulus sa kalit-nga-pag-uswag. Siya 
mimatuud sa iyang determinasyon pinaagi sa pamahayag, 
“Ako mag-apas” (dioko), o sa literal, “Ako naggukud o nag-
padayon sa pag-ataki.” Sa katapusang lima ka tuig sa 
kinabuhi ni Pablo, siya wala lamang mipabilin sa iyang kalig-
on apan miabante sa espirituhanon labaw sa bisan-kinsang 
magtotoo sa kasaysayan. Gikan nianang katapusan nga 
hugna sa iyang kinabuhi mitumaw ang pito ka bantugang 
epistola nga natagana sa pagbali sa dagan sa kasaysayan 
sa matag henerasyon sunud sa 62 A.D.

Ang piho nga resolusyon ni Pablo sa dili paghimo-pag-
usab sa mao rang sayup kundili sa pagpadayon maoy 
gipahayag diha sa talagsaong kondisyonal nga partikula ei, 
“kon,” plas ang aorist active subjunctive sa punglihok nga 
katalambano. Ang subjunctive mao ang mood sa kalagmitan.  
Kini, giparisan uban sa unang klase sa kondisyonal nga 
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partikula ei, nagapasabut nga samtang ang sangputanan 
sa resolusyon ni Pablo gilantugian pa niadtong panahon sa 
pagsulat, sa walay katahap sa hunahuna ni Pablo nga siya 
maggunit sa taas nga kahibalo.  Tungud niini, siya mipadayon 
nga mapugsanon. Alang sa pag-ataki sa bungtod siya mi-
gamit og lambano; alang sa pagpabilin didto, katalambano. 
Ang culminative aorist nagaila nga siya nakakab-ot sa u-
nang tinguha sa pagkaplag lamang sa usa ka bag-ong ti-
nguha; siya kinahanglan magpabilin sa ibabaw hangtod sa 
kamatayon.

“Padayon sa ataki” maoy usa sa paborito nga mga sing-
git sa gubat ni Stonewall Jackson. Sa higayon nga siya 
nakakab-ot og kalit-nga-pag-uswag, siya magpanaw gikan sa 
usa ka hugpong ngadto sa lain ug magsinggit, “Sulong kanila!  
Sulong kanila!” Sa dihang ang iyang mga tropa malampuson, 
siya milabay taliwala sa rehimento og nagsiyagit, “Maayo!  
Maayo kaayo!” Human si Pablo nakatingub sa iyang mga 
ganansiya ug mibarog diha sa ganghaan sa bulawanong 
tulay sa pagkamatay nga grasya, siya tingali nakasulti og 
“Maayo!  Maayo kaayo!” o, samtang siya misulat ni Timoteo: 
“Ako nakig-away sa usa ka maayong away, ako nakatapos
sa akong panaw [ang pag-abante paingon sa taas nga ka-
hibalo], ako nakapabilin sa pagtoo [doktrina]” (2 Timoteo 
4:7). Sulud sa magilakong-talay sa labawng-grasya nga 
mga magtotoo sa kasaysayan, si Pablo nagadan-ag sa ki-
nahayagan tungud kay siya mipahimulus ngadto sa kinatas-
an sa taktikanhong kadaugan sa labawng-grasya.

Kini ang katuyoan sa Dios nga ang matag magtotoo su-
lud sa harianong pamilya magsunud sa bandera paingon sa 
taas nga kahibalo sa labawng-grasya. Si Jesu-Kriso “misak-
mit [midakup ug migunit]” kanato aron nga kita makatuman 
sa maong tinguha. Ang tanan nga kita magkinahanglan dinhi 
sa panahon ug didto sa eternidad maoy nasangkap didto sa 
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eternidad nga milabay—sa wala pa kita malalang. Karon, 
samtang ang Dios sa gihapon dimakit-an nato, kita makakab-
ot sa labawng-grasya nga kinabuhi aron nga ang dimakitang 
Dios mamahimong makit-an nato pinaagi sa doktrina sa 
Bibliya.

Dili nga ako nakadawat sa kaniadto og per-
manente nga labawng-grasya nga kahim-
tang, ni ako nakakab-ot sa kaniadto sa tingu-
ha [labawng-grasya ug labaw pa—ang dalan 
paingon sa himaya]; nan karon, ako mag-
padayon nga nag-asdang aron usab ako ma-
kasakmit ug makagunit sa taas nga kahibalo 
sa labawng-grasya nga gumikan sa taas nga 
kahibalo sa labawng-grasya ako usab nasakmit 
ug nagunitan ni Kristo Jesus.  (Mga Taga-Filipos 
3:12, gikorihian nga paghubad)

Pagsiguro sa Imong Posisyon

Si Pablo nakakat-on gikan sa iyang nangagi nga mga 
pagkapakyas. Dili na gayud siya magtugot kanila nga mag-
santa sa iyang pag-abante o makaingon kaniya sa pag-
atras ngadto sa rebersiyonismo. Siya mipakita nga ang usa 
ka tawo kinsa naunlud diha sa dakong mga pagkapakyas 
ug mga kasaypanan sa gihapon makatungha nga usa ka 
labawng-grasya nga bayani.

Diha sa imong pag-abut sa tumoy sa taas nga kahibalo, i-
kaw natukod diha sa normal nga kalihukan sa usa ka haria-
nong pari. Sa paghawid niana nga kahimtang ug kalihukan 
sa labing-hingpit, ikaw kinahanglan magpahimulus sa kalit-
nga-pag-uswag hain ang elemento sa kalagmitan mabun-
tog.  Busa, sa pagsiguro sa imong posisyon, ikaw kinahang-
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lan dili magpuyo diha sa nangaging mga pagkapakyas, apan 
sa paghikalimot kanila.51 Bisan pa og si Pablo nagalambigit 
niini nga prinsipyo diha sa iyang kaugalingong kasinatian, 
kini nagaaplay sa matag magtotoo.

 
Kaigsoonan, ako wala mag-isip sa akong-
kaugalingon [logizomai] nga makasakmit [kata-
lambano]: apan kining usa ka butang nga ako
maghimo, naghikalimot [epilanthanomai] niad-
tong mga butang nga nabiyaan, ug nagkab-ot 
[epekteinomai] diha niadtong mga butang nga 
nauna.  (Mga Taga-Filipos 3:13)

“Kaigsoonan”—harianong pamilya sa Dios—nagasugyot 
nga kita makagamit sa awtobyograpiya nga materyal ni 
Pablo ug makaaplay niini sa atong kaugalingon nga mga 
kinabuhi.  “Ako mag-isip” mao ang present middle indicative 
sa logizomai nagkahulugan og “sa pagtantiya sa akong-
kaugalingon.” Si Pablo naghunahuna sa waypihig mahitu-
ngud sa iyang-kaugalingon. Ang negatibong adberbiyo ou, 
“wala,” kinahanglan basahon “wala pa.” Ang pagtantiya ni 
Pablo sa iyang-kaugalingon mao nga siya wala pa “maka-
sakmit” (katalambano pag-usab)—misakmit ug migunit sa 
taas nga kahibalo. Katalambano maoy usa ka consumma-
tive perfect, usa ka proseso sa pagsakmit ug paggunit nga 
wala pa makompleto. Apan, si Pablo nagadahum nga ang 
tinguha makab-ot.

“Apan usa ka butang” maoy usa ka malampongon nga
 ekspresyon diha sa Griyego nga nagapasabut og kon-
sentrasyon: “apan usa ka butang nga ako magkonsentrar.” 
Ang matag magtotoo kinahanglan magkonsentrar diha sa 

51. Thieme, Paghikling sa Sala (2016), 17-27.
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tinguha—sunda ang bandera, abante paingon sa taas nga 
kahibalo, padayon sa pag-asdang. Bisan pa sa pagkapak-
yas, tindog ug padayon sa pag-abante. Bisan pa sa pag-
kapakyas, bangon ug padayon sa pag-abante. Unsaon man 
kini nga matuman? Pinaagi sa “paghikalimot” (epilanthano-
mai) sa nangagi.

Ang imong kaugalingong masakit nga mga panumdu-
man sa pagkapakyas mapasamut pinaagi sa katawhan kin-
sa usab mopahinumdum kanimo sa imong mga pagkapak-
yas. Ikaw ang mahimong biktima sa paghukum, pagdaot-sa-
dungog, kabug-at, ug laing mga reaksiyon. Sa sangputanan, 
ikaw kinahanglan magkonsentrar diha sa paghikalimot sa 
imong nangagi nga mga sala. Pagmatikud sa unsa nga kini 
wala nagasulti: maghilak tungud sa imong mga pagkapak-
yas, magpanalipod sa imong-kaugalingon, magpahitarong sa 
imong mga aksiyon, magsulay sa pagtul-id sa mga butang.  
Kining tanan mapapha pinaagi sa pulong “kalimot.” Kabahin 
sa imong pag-abante ang sa hingpit nga pagpapas gikan sa 
imong panumduman og unsay anaa sa likud nimo.

Apan ikaw dili makahunong dinha. Ang pag-abante 
maoy wayhunong. “Pagkab-ot” (epekteino) maoy gigamit 
para sa usa ka dumadagan kinsa nagapataas sa matag 
paningkamot samtang siya nagakaduul sa linya sa dag-
anan.  Siya nagahatag sa tanang kabaskog sa pagdaog sa
usa ka lumba o sa pagpahimulus sa usa ka kalit-nga-pag-
uswag. “Sa wayhunong nag-uswag” paingon niadto “nga
anaa sa unahan”—ang taas nga kahibalo. Si Pablo naga-
pahimug-at sa kamahinungdanon sa dimosibog nga posi-
tibong kabubut-on nga nagaresulta diha sa adlaw-adlaw 
nga kalihukan sa GAP—bisan pa human ikaw magkab-ot sa 
pagkahamtong.  Samtang nga ikaw buhi pa, padayon sa pag-
asdang. Kini mao ang paagi nga ikaw magsiguro sa imong 
posisyon.
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Kaigsoonan [harianong pamilya sa Dios], ako 
magtantiya sa akong-kaugalingon ingon nga 
wala pa nakasakmit ug nakagunit sa taas nga 
kahibalo sa labawng-grasya; apan usa ka bu-
tang nga ako magkonsentrar: paghikalimot og 
unsay anaa sa likud [rebersiyonistang pag-
kapakyas] ug pag-asdang paingon sa unsay 
anaa sa unahan [labawng-grasya, pagkamatay 
nga grasya, hawud nga grasya]. (Mga Taga-
Filipos 3:13, gikorihian nga paghubad)    

Ang Premyo sa Kadaugan

Ako mag-asdang paingon sa linya para sa 
premyo [brabeion] sa taas nga tawag [klesis] 
sa Dios diha ni Kristo Jesus.  (Mga Taga-Filipos 
3:14)

Gumikan sa panahon nga siya miusik tungud sa re-
bersiyonismo, si Pablo dili makapahimug-at og sakto sa 
panginahanglan sa mapadayonong pag-abante. Wala la-
mang siya misulbad alang sa pag-uswag hangtod sa hawud 
nga grasya, kundili siya milaum nga ang tanang mga mag-
totoo magsunud sa iyang ehemplo.

Sa dihang si Pablo anaa na sa taas nga kahibalo, siya 
nakakita sa talan-awon sa sunud nga tinguha, “ang linya”—
pagkamatay nga grasya ug hawud nga grasya.  Samtang si 
Pablo mitan-aw sa pikas bahin sa bungtod, siya midahum 
ug misaludo sa iyang hawud-nga-grasya nga parapo.  Sa 
higayon nga sa katapusan siya milatas sa bulawanong tulay 
sa pagkamatay nga grasya, siya magsagup o magdawat sa 
brabeion, “ang premyo”—hawud-nga-grasya nga mga ganti.  
Ang pagkamatay nga grasya nagadugtong sa gintang tali sa 
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labawng-grasya ug hawud nga grasya.  Pinaagi sa pagsigu-
ro sa iyang posisyon, si Pablo mikab-ot sa iyang labawng-
grasya nga mga panalangin sa panahon, pagkamatay nga 
grasya nga kalipay, ug hawud-nga-grasya nga mga ganti 
didto sa eternidad.  Kini nga bahin sa iyang awtobyograpiya 
nasulat diha sa 2 Timoteo.

Sukad karon adunay gigahin para kanako nga 
usa ka korona [hawud-nga-grasya nga mga 
panalangin, labaw pa sa normal nga mga pa-
nalangin sa eternidad] sa pagkamatarong, nga 
ang Ginoo, ang matarong nga maghuhukum, 
mohatag kanako nianang adlawa: ug dili ngari 
kanako lamang, apan ngadto sa tanan kanila 
usab nga nahigugma sa iyang pagtungha 
[labawng-grasya nga magtotoo]. (2 Timoteo 4:8)         

Ang Ginoo nagahuput og usa ka KG (kamasangputong 
grado) diha sa tanang mga magtotoo (2 Cronicas 16:9) 
sa pagdeterminar sa ilang labawng-grasya nga mga pa-
nalangin ug hawud-nga-grasya nga mga ganti. Kini nga 
‘mga dekorasyon’ gihulagway diha sa Mga Taga-Filipos 
3:14 ingon nga nahisakup ngadto sa klesis, “ang taas nga 
tawag” o “ang itaas nga istasyon.” Ang itaas nga istasyon 
mao ang waykatapusang kahimtang, o bahin tres, diin ang 
tanang mga magtotoo magdawat sa mga resulta sa ilang 
KG.  Ang tinubdan sa hawud-nga-grasya mao ang Dios; ang 
mga tagadawat, ang harianong pamilya sa Dios—kadtong 
“anaa ni Kristo Jesus.” Unsa man ang adlaw-adlaw nga ER 
isip usa ka Kristohanong sundalo? Ang magtotoo bisan ha-
in sa nagalugsong sa ‘dugoon’ nga dalan sa rebersiyonismo 
ug nagawaldas pulos sa labawng-grasya ug hawud-nga-
grasya nga mga ganti, o nagaangkon sa dalan sa himaya sa 
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doktrina sa Bibliya ug nagadaog sa premyo dinhi sa panahon 
ug didto sa eternidad.

Ako padayong nag-abante ngadto sa tinguha 
[sunud sa bandera diha sa dalan paingon sa 
himaya: gikan sa nagluwas nga grasya hangtod 
sa labawng-grasya, gikan sa labawng-grasya 
hangtod sa pagkamatay nga grasya, gikan sa 
pagkamatay nga grasya hangtod sa hawud-
nga-grasya] alang sa katuyoan sa ganti [hawud-
nga-grasya nga parapo didto sa eternidad] na-
hisakup ngadto sa itaas nga istasyon [bahin 
tres] gikan sa Dios [parapo diha sa divine nga 
dekrito] diha ni Kristo Jesus [sakup sa harianong 
pamilya]. (Mga Taga-Filipos 3:14, gikorihian nga 
paghubad)              

Adunay usa ka balak nga giulohan og The Colors, nga 
ako napahiangay, nga sa matahum nagatingub sa dalan sa 
himaya—katuyoan sa Dios para kanato diha sa anghelanong 
away.

Ikaw dili makapili sa imong natad-panggubatan,
Ang Dios nagapili niana para kanimo;
Apan ikaw makapahimutang og usa ka estan-

darte [ang bandera]
Diin ang bandera wala sukad mikayab!52 

Dawata ang hagit:  Sunda ang bandera!   

52. Kini nga balak gihubad gikan sa The Colors ni Nathalia Crane.
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Pakapin-sa-basahon A
________________________

DOKTRINA SA 
HARIANONG PAMILYA SA DIOS

I. Kahubitan
A. Isip ang makitang persona sa Trinidad, ang 

atong Ginoo nagasul-ub sa korona sa divine nga 
pagkaharianon.  Ang Iyang unang harianong 
titulo mao ang “Anak sa Dios.” Ang mga myembro 
sa Iyang harianong pamilya mao ang Dios nga 
Amahan ug Dios nga Balaang Espiritu kang kinsa 
Siya adunay waykatapusan ug waykinutuban 
nga dungang-kaanaa.

B. Si Jesu-Kristo nahigikan sa mga linya sa duha ka 
anak-lalaki ni David ngadto ni Bathsheba. Ang 
linya sa harianong kagikan ni Solomon, gilista 
diha sa Mateo, nagatapos diha ni Joseph (dili 
ang tinuud nga amahan sa atong Ginoo). Ang 
linya sa harianong kagikan ni Nathan, gihatag 
diha sa Lukas, nagakanaog ni Maria, tinuud nga 
inahan sa atong Ginoo. Si Jesus maoy, tungud 
niini, Hudiyo nga harianon. Ang Iyang ikaduha 
nga harianong titulo mao ang “Anak ni David,” ug 
ang Iyang harianong pamilya mao ang dinastiya 
ni David.



C. Isip usa ka resulta sa istratehiyanhong kadaugan 
sa atong Ginoo didto sa krus ug sa Iyang pagka-
banhaw, pagsaka, ug sesyon, Siya midawat 
sa Iyang ikatulo nga harianong lisensiya: “Hari 
sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo” ug “ang 
magilakong bitoon sa kaadlawon” (1 Timoteo 
6:15; Pinadayag 19:16; 22:16).

D. Sa dihang ang atong Ginoo midawat sa Iyang 
ikatulong harianong lisensiya, Siya walay hari-
anong pamilya nga mag-uban sa titulo. Ang 
ikatulo nga harianong pamilya tungud niini kina-
hanglan nga maporma. Ang Dios nga Amahan 
mipahunong sa dispensasyon sa Israel ug 
misal-ot sa Kapanahonan sa Simbahan para 
sa pagtawag (pagporma, pagpili) sa usa ka 
harianong pamilya nga mag-uban sa ikatulo 
nga harianong titulo ni Kristo. Ang tanang mga 
magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan mao 
ang harianong pamilya sa Hari sa mga hari ug 
Ginoo sa mga ginoo, Jesu-Kristo (Pinadayag 
1:6).

E. Samtang ang pagkahimugso-pag-usab nahitabo 
sa matag dispensasyon sukad sa sinugdanan 
sa panahon, kadto lamang ang nahimugso-
pag-usab sa Kapanahonan sa Simbahan kinsa 
magporma niini nga harianong pamilya.

II. Ang kapangalanan para sa harianong pamilya sa 
Dios
A. “Simbahan” nagapahimug-at sa kalihukan sa 

harianong pamilya sa Dios atol karong panahona 
nga dispensasyon (1 Mga Taga-Corinto 11:18; 
14:19, 34-35; Mga Taga-Filipos 4:15; 1 Mga 
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Taga-Tesalonica 1:1; 2 Mga Taga-Tesalonica 
1:1; Pinadayag 2—3).

B. “Lawas ni Kristo” nagapahimug-at sa paggamit 
sa mao rang divine nga gahum ug doktrina sa 
Bibliya nga gigamit sa pagsustener sa pagkata-
wo ni Kristo diha sa hypostatic nga paghiusa 
(Mga Taga-Roma 7:4; Mga Taga-Efeso 4:12).

C. “Pangasaw-onon ni Kristo” nagapahimug-
at sa harianong pamilya sa Dios human sa 
pagkabanhaw (Pinadayag 19:7; 21:9).

D. “Templo” nagapahimug-at sa pagpuyo sa Bala-
ang Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 3:16; 6:19).

III. Basihanan sa pagkaharianon diha sa Kapanahonan 
sa Simbahan
A. Ang mekanika para sa pagporma niini nga ha-

rianong pamilya mao ang bawtismo sa Espi-
ritu, nga nagabutang sa magtotoo diha sa pag-
hiusa uban ni Kristo. Pinaagi sa pagkasulud 
diha sa paghiusa uban ni Kristo, ang tanang 
mga magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan 
nasagup isip harianong pamilya sa Dios (Mga 
Buhat 1:5; Mga Taga-Roma 6:3-4; Mga Taga-
Galacia 3:26-28).

B. Sa matag dispensasyon ang magtotoo 
nahimugso-pag-usab pinaagi sa Balaang Espi-
ritu sa takna nga siya nagatoo diha ni Kristo, 
apan diha sa Kapanahonan sa Simbahan sa 
takna nga siya nagatoo ang Balaang Espiritu 
usab nagabawtismo kaniya paingon sa Lawas ni 
Kristo (1 Mga Taga-Corinto 12:13).

C. Walay magtotoo sa wala pa o human sa Ka-
panahonan sa Simbahan ang nagadawat sa 
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bawtismo sa Balaang Espiritu. Ang bawtismo 
maoy waykaparehas niini nga dispensasyon 
(Mga Taga-Colosas 1:25-26).

IV. Paninugdan para sa pagkaharianon
A. Ang kasugoan ni Melchizedek nagasangkap 

pulos sa sundanan ug paninugdan (Mga 
Hebreohanon 5:6-10).

B. Si Melchizedek miangkon sa iyang pagkaharia-
non pinaagi sa pagkahimong hari sa Salem, 
samtang si Jesu-Kristo natawo nga harianon 
diha sa linya ni David (Mateo 1).

V. Relasyon ngadto sa Hari
A. Isip usa ka myembro sa Lawas ni Kristo, ang 

matag magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan 
sa waykatapusan ug sa personal adunay ka-
lambigitan sa Hari sa mga hari (Mga Taga-
Galacia 3:26-29).

B. Si Kristo mao ang absolutong magmamando sa 
Simbahan (Mga Taga-Efeso 5:24a; Mga Taga-
Colosas 1:18).

C. Sa higayon nga ang Lawas ni Kristo makompleto, 
ang Kapanahonan sa Simbahan nagatapos pi-
naagi sa pagkabanhaw o sa Pagsakgaw nianang 
panahona ang Lawas ni Kristo mamahimong
ang Pangasaw-onon ni Kristo (Mateo 25:1-13; 1 
Mga Taga-Tesalonica 4:16-18).

VI. Timaan sa pagkaharianon
A. Ang timaan sa pagkaharianon mao ang 

wasukad-buhata, unibersal nga pagpuyo sa 
Balaang Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 6:19-20).
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B. Ang Balaang Espiritu nagapuyo sa lawas sa 
Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo sa 
pagsangkap og usa ka templo para sa pagpuyo 
ni Kristo.

C. Ang Kapanahonan sa Simbahan nga mga 
magtotoo napuy-an sa kahangturan ug maoy 
tungud niini harianon sa kahangturan. 

D. Ang katuyoan niini nga pagpuyo mao ang 
paghimaya ni Jesu-Kristo (Juan 7:37-39).

VII. Seguridad sa pagkaharianon
A. Ang nagselyo nga ministeryo sa Balaang Espiritu 

nagagarantiya sa waykatapusang seguridad sa 
Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo (Mga 
Taga-Efeso 1:13-14).

B. Posisyonal nga pagkanilain nagapasarang sa 
matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo 
sa pagpuyo didto sa langit sa kahangturan (Mga 
Taga-Efeso 1:3-4, 11).

VIII. Kalihukan sa pagkaharianon
A. Tanang Kapanahonan sa Simbahan nga mga 

magtotoo anaa sa tibuuk panahon nga harianong 
serbisyo para ni Kristo isip harianong mga pari 
ug harianong mga embahador.

B. Ang magtotoo nagatuman sa kahimtang sa 
pagkaharianon diha sa paagi sa buhat sa bag-
ong pagkapari (Mga Hebreohanon 7—13).

C. Ang magtotoo kinahanglan mag-abante paingon 
sa tinguha sa labawng-grasya, sulud sa panahon 
siya nagadawat sa mga himan-sa-uniporme sa 
pagkaharianon maingon usab sa taktikanhong 
kadaugan sa anghelanong away.
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IX. Kaugmaon sa pagkaharianon
A. Diha sa Pagsakgaw sa Simbahan, ang harianong 

pamilya mabalhin ngadto sa langit ug mausab 
ngadto sa Pangasaw-onon ni Kristo (1 Mga 
Taga-Corinto 15:42-57).  Ang Pangasaw-onon 
ipaila ngadto sa iyang Pamanhonon “isip usa ka 
lunsay nga birhen,” usa ka reperensiya ngadto 
sa pagkabanhaw nga lawas (2 Mga Taga-Corinto 
11:2b; Mga Taga-Efeso 5:27).

B. Didto sa langit atol sa Kalisdanan, ang
Pangasaw-onon giandam para sa iyang ma-
daugong pagbalik uban sa Pamanhonon sa Ika-
duhang Pag-abut (Pinadayag 19:7-14). Ang ha-
rianong pamilya magatambong sa pag-obserbar 
sa Operasyon Tumbanan, sa dihang ang tanang 
mga kaaway mabutang ilalum sa mga tiil ni 
Kristo (Mga Hebreohanon 1:13), ug mohari uban 
ni Kristo atol sa Iyang paghari sa milenyo (1 Mga 
Taga-Tesalonica 3:13; Pinadayag 5:10). 

C. Human sa Milenyo, ang harianong pamilya ma-
gauban ni Kristo sa kahangturan didto sa bag-
ong kalangitan, bag-ong kalibutan, ug bag-ong 
Jerusalem (2 Pedro 3:13; Pinadayag 21—22).
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Pakapin-sa-basahon B
________________________

DOKTRINA SA MGA
INTERPRETASYON SA KASAYSAYAN

I. Hiyograpiyanhong Interpretasyon 
A. Ang teyoriya nga ang topograpiya nagadetermi-

nar o nagapatin-aw sa dagan sa usa ka nasod o 
katawhan.

B. Mga sapa, mga walog, kabukiran, kahimtang-sa-
panahon, ug uban pa, adunay impluwensiya 
diha sa usa ka katawhan; pananglitan, ang ka-
ugmaran sa Griyego nga mga siyudad-istado 
naimpluwensiyahan pinaagi sa naglibot nga 
kabukiran. 

II. Biyolohiyanhong Interpretasyon
A. Ang pagsulay sa pagpatin-aw sa direksiyon sa 

katawhan mahitungud sa kompetensiya para 
sa pagkaon, mga kapikas, o gahum.  Ang tawo 
napasakup ngadto sa iyang kaliwat ug kultura.

B. Kini nga teyoriya napatin-aw ni Thomas Malthus 
diha sa iyang “Essay on Population” (1798): Kon 
ang tawhanong kinabuhi labihan ra kadaghan 
para sa makaon, ang kinaiyahan adunay tulo 



ka ahente sa pagpabalik sa balansi—kanihit-sa-
pagkaon, kamatay, ug gubat.

III. Kaliwatanong Interpretasyon
A. Ang Aryan-Nordic nga teyoriya: kahawud sa 

kaliwat (unang miabante isip usa ka dimatiawon 
nga konsepto sa sinulat ni Konde Joseph 
Arthur de Gobineau ug gidala ngadto sa iyang 
konklusyon ni Adolph Hitler).

B. Ang duha-ka-pilo sa lingla niini nga teyoriya: 
kaputli sa kaliwat dili na mahitabo; ang teyoriya 
mamahimong usa ka yawan-ong pamaagi sa 
pagpahimutang og usa ka tawo o katawhan 
labaw sa uban.

IV. Henyo nga Interpretasyon
A. Ang pagtungha sa usa ka labawng-henyo sa

pagpatimbang sa usa ka desperado nga sit-
wasyon diha sa usa ka hugna-sa-panahon sa 
kasaysayan.

B. Pananglitan: bantugang kalakin-an sama nila
Alexander the Great, Julius Caesar, o si Apos-
tol Pablo nag-impluwensiya sa dagan sa kali-
butanong kasaysayan.

C. Ang Dios nagatuboy og kalakin-an nga henyo 
sa pagpatimbang sa usa ka nasod—Moses, 
Jeremiah, Daniel, hasta gani Hentil nga mga hari 
sama ni Cyrus the Great.  

V. Moralidad nga Interpretasyon
A. Ang pagsaka o pagkalaglag sa mga nasod pi-

nasikad sa ilang hugna sa kaligdong ug mo-
ralidad.
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B. Pananglitan: ang pagsaka sa Hudiyo nga nasod 
gumikan sa iyang mga balaod sa moralidad 
(Napulo ka mga Kamandoan); ang pagkalaglag 
sa mga Canaanite nagresulta gikan sa pagkaut-
ut; ang pag-us-us sa Greece pinasikad sa 
imoralidad; ang pagsaka sa Rome tungud sa 
katukuran nga mga prinsipyo. (Bisan pa og 
pinasikad sa obserbasyon, kini nga teyoriya 
kinahanglan malambigit sa mga prinsipyo sa 
doktrina aron mahimong balido.)

VI. Ekonomikanhong Interpretasyon
A. Ang kahubitan sa kasaysayan mahitungud sa 

ekonomiya nga kalihukan (gisugyot ni Karl Marx).
B. Pananglitan: ang Trojan nga Gubat gipatin-aw 

pinaagi sa komersiyal nga pagkontrol sa Griyego 
diha sa Dardanelles; ang mga Krusada gipatin-
aw pinaagi sa Kasadpang mga pagsulay sa 
pagkoto sa mga rota sa pamatigayon paingon sa 
Sidlakan; ang French nga Rebolusyon gipatin-
aw pinaagi sa pag-alsa sa usa ka kasarangang
hut-ong, nga nanginahanglan sa ekonomikan-
hon ug lehislatibo nga kagawasan para sa pa-
matigayon ug kahimoan. (Lingla nagatungha 
sa dihang ang usa ka hustong obserbasyon 
nagasalikway ni Jesu-Kristo.)

VII. Divine nga Interpretasyon
A. Divine nga kinalabwang-kamandoan ug omni-

potence diha sa mga kalihukan sa katawhan 
kinahanglan pagailhon.

B. Samtang ang nag-unang tawhanon nga mga 
interpretasyon sa kasaysayan magsulud og 
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mga elemento sa kamatuuran pinasikad diha 
sa obserbasyon, sila tanan mapakyas tungud 
kay sila sa ditinarong gigamit. Sila magbaliwala 
o magsalikway ni Jesu-Kristo kinsa nagakontrol 
sa kasaysayan ug kinsa mao ang sentro sa 
kasaysayan; sa pagkatinuud, kinsa maoy ka-
saysayan. 

C. Mga dispensasyon lamang, o ang divine nga 
interpretasyon sa kasaysayan, magtanyag og 
kompletong hulagway.

D. Divine nga kinalabwang-kamandoan ug ang ga-
wasnong pagbuut sa tawo dungan-ang-
pagkaanaa diha sa plano sa Dios para sa 
kasaysayan. Ang labawng-kamandoan nga di-
vine nga plano sa Dios uban sa gawasnong 
pagbuut sa tawo magdeterminar sa dagan sa 
kasaysayan. Walay tawhanong pagkapakyas ni 
ang yawan-ong kalibog sa cosmos diabolicus 
ang mopugong sa pagkahingpit sa kasaysayan 
diha sa paagi nga ang Dios midekrito.53   

                        

  

      

   

53. Thieme, The Integrity of God, Pakapin-sa-basahon B.
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Timan-anan sa Kasulatan
________________________

GENESIS
3:15 ................................... 6
12:2.................................110
50:20.................................77

LEVITICO
26:27-39 ......................76,85

DEUTERONOMIO
8:11-14 ..............................26
14:2.................................110
20:4...................................94

2 CRONICAS
16:9.................................128

EZRA
6:21................................. 111
9:1................................... 111

NEHEMIAH
4:14...................................94

JOB
5:24-27 .............................86
23:12.................................42

MGA SALMO
2:7.....................................74
31:5..............................11,81
51:4...................................83
75:6-7 ...............................45
116:15 ...............................20
138:2.................................80
148:6.................................74

MGA PROBERBIO
8........................................79
8:33-35 .............................83

KARAANG TESTAMENTO



8:36...................................84

ISAIAH
26:3-4 ...............................86
26:20.................................53
30:18............................19,45
53:10.................................82
53:12.................................84
55:7-9 ...............................86
64:6...................................28

DANIEL
9:24...................................74

HOSEA
4:6.....................................84

HABAKKUK
2:3.....................................57
2:4.....................................57
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MATEO
1......................................133
5:13..............................37,92
10:38.................................91
20:28...............................100
24:6-8 .................................1
25:1-13 ...........................133
25:41................................5,6
27:50...................................8

MARKOS
8:34...................................91
9:50...................................91
15:37...................................9

LUKAS
2:40...................................12
2:52..............................12,81
9:23...................................91
12:10...............................103
14:27.................................91
14:34.................................92
23:46............................10,81

JUAN
3:7...................................110
7:37-39 ...........................134
10:28.................................41
14:2...................................70
14:6 ..................................15

14:26............................23,90
19:30.........................9,11,14

MGA BUHAT
1:5...................................132
16:31..............................7,15
21:11 ...............................121
21:20-24 .........................121

MGA TAGA-ROMA
1:15...................................55
3:3.....................................82
3:4.....................................83
3:24...................................58
3:28...................................58
5:1.....................................58
5:16...................................58
5:17...................................18
6:3-4 ...............................132
6:4-14 ...............................17
7:4...................................132
7:8-20 ...............................23
8:3-4 .................................23
8:17-18 .............................20
8:18...................................56
8:28...................................86
12:2-3 ...............................86

1 MGA TAGA-CORINTO
1:27-29 .............................78

BAG-ONG TESTAMENTO
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2:16...................................79
3:1-3 .................................28
3:16.................................132
6:19.................................132
6:19-20 ...........................133
6:20...................................58
9:27...................................49
10:13.................................56
11:18 ...............................131
12:13...............................132
14:8...................................30
14:19...............................131
14:34-35 .........................131
15:22.................................23
15:42-57 .........................135
15:57...................................6

2 MGA TAGA-CORINTO
4:3-4 .................................34
4:18...................................71
5:6-8 .................................86
10:5...................................86
11:2 .................................135
11:14-15 ............................28

MGA TAGA-GALACIA
2:16............................57,112
2:16-17 .............................58
3:26-28 ...........................132
3:26-29 ...........................133
5:16-17 ...............................7

MGA TAGA-EFESO
1:3-4 ...............................134
1:7.....................................58
1:9.....................................74
1:11 .................................134
1:13-14 ...........................134
2:7................................21,84
2:8-9 .................................15
3:19...................................87
3:20...................................45
4:8.......................................6
4:11-13 ..............................86
4:12............................89,132
4:16...................................89
4:22...................................23
5:16-18 .............................90
5:18...................................23
5:24.................................133
5:27.................................135
6:10...................................90
6:11-13 ..............................92
6:11-17 ..............................41
6:12.....................................5

MGA TAGA-FILIPOS
Libro sa ...........................121
1:21............................66,105
3......................................105
3:3...................................107
3:3-4 ...............................108
3:4...................................107
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3:4-8 ..........................21,105
3:5-6 ...............................109
3:7...................................114
3:7-8 ...............................119
3:8............................117,122
3:10...................................87
3:12..........................121,124
3:12-14 .................21,87,119
3:13..........................125,127
3:14......................... 127-129
4:11-12 ..............................19
4:15.................................131
4:19...................................45

MGA TAGA-COLOSAS
1:18.................................133
1:25-26 ...........................133
1:25-29 .............................86
1:29...................................90
2:5-8 .................................92
2:6-7 .................................51
2:16-21 .............................40
4:5.....................................90
4:6.....................................92

1 MGA TAGA-TESALONICA
1:1...................................132
3:13.................................135
4:14-17 ........................16,57
4:16-18 ...........................133

2 MGA TAGA-TESALONICA
1:1...................................132

1 TIMOTEO
1:12-15 ...........................112
4:1.....................................27
5:15...................................34
6:8-9 .................................19
6:15.................................131

2 TIMOTEO
2:3.....................................71
4:7...................................123
4:7-8 .................................21
4:8...................................128

MGA HEBREOHANON
1:13.........................6,16,135
2:10...................................12
4:15.................................104
5:6-10 .............................133
6:6.....................................27
7—13 ..............................134
9:7-9 .................................15
10............................67,68,93
10:19-20 ...........................15
10:32.......................22,25,28
10:32-33 ...........................35
10:32-39 ......................21,22
10:33.................................32
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10:34.......................35,37,40
10:35..................41,46,60,86
10:36............................47,52
10:37.......................53,56,57
10:38.......................57,60,63
10:39................. 64,67-69,94
11 ............................67,68,98
11:1 ..............................68,71
11:1-3 ......................21,67,93
11:2 ..............................72,74
11:3 ....................73,74,77,78
11:4-38 ..............................94
11:9-10 ..............................87
11:13 ............................21,87
12......................................93
12:1..............................94,98
12:1-2 ...............................92
12:1-3 ..........................21,92
12:2.......................98,99,102
12:2-3 ...............................87
12:3...................102,104,105
12:4-15 ...........................106
12:6...................................61
13:7...................................86
13:10.................................88
13:17.................................86

SANTIAGO
1:8.....................................86
1:25...................................87
2:12-13 .............................87
4:6................................18,88

1 PEDRO
1:18-19 .............................58
3:20...................................78
5:6-7 .................................20
5:8.......................................7

2 PEDRO
1:3.....................................90
1:12-21 ........................69,85
3:13.................................135

1 JUAN
1:9.....................................23
2:2.......................................6
2:16.....................................7
3:8.......................................6
5:16...................................65

PINADAYAG
1:6...................................131
2—3 ................................132
2:4...................................105
5:10.................................135
6:2-4 ...................................1
19:7.................................132
19:7-14 ...........................135
19:16...............................131
21—22 ............................135
21:4...................................21
21:9.................................132
22:16...............................131
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SUKARANON NGA MGA LIBRO NI R. B. THIEME, JR.
GIREKOMENDAR NGA HAN-AY 

Ang Plano sa Dios
Ang Trinidad

Merkado sa Ulipon sa Sala
Ang Babag

Rebound ug Padayon sa Pag-abante!
Paghikling sa Sala

Ang Pagtoo-Pahulay nga Kinabuhi
Dios nga Balaang Espiritu batok Ang Kinaiyang Makasasala

Kusog sa Panghunahuna
Hetenismo

Divine nga Paggiya
Pag-ampo
Pagsaksi

Ang Mawaldason nga Anak

SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

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

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

HOUSTON, TEXAS 77056-8829 
www rbthieme org 

713-621-3740 




