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Pasiuna
______________________

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

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

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

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

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

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



ANG PULONG SA DIOS maoy buhi ug gamhanan, mashait 
kay sa bisan unsang duhay-sulab nga espada, naglagbas 
bisan ngadto sa nagbahing nagpabulag sa kalag ug sa 
espiritu, ug sa mga lutahan ug sa kinauyokan, ug maoy 
usa ka kritiko sa mga hunahuna ug mga tinguha sa 
kasingkasing.  (Mga Hebreohanon 4:12)

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

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



INTRODUKSIYON

SI APOSTOL PABLO, labaw sa tanang katawhan, sa kompletong 
nakasabut sa kamahinungdanon sa rebound, paghingalan sa 
mga sala sa pribado ngadto sa Dios nga Amahan.  Sa dihang 
ang rebound maoy gisalikway ang karnalidad gipalungtad ug 
ang espirituhanong kinabuhi nagagun-ob-sa-kaugalingon.  Kon 
walay rebound ang Balaang Espiritu maoy gipaguul ug gipalong; 
ang Kristohanong paagi sa kinabuhi mabungkag.
 Diha sa 2 Mga Taga-Corinto 7:5 si Pablo mibiya sa iyang 
istasyon didto sa Troy; siya maoy AWOL (absent without leave).  
Siya sa emosyonal nga nasakit.

Kay bisan pa sa dihang kami [Pablo, Silas, 
Timoteo] miabut ngadto sa Macedonia ang 
among unud walay pahulay, apan kami maoy 
nasakit [ubus sa kabug-aton] sa matag dapit 
[diha sa matag paagi]: mga away sa gawas 
[kalisdanan], mga kahadlok sa sulud [emosyonal 
nga pagkadili-makatarunganon].  (2 Mga Taga-
Corinto 7:5)1 

1. Ang tanang mga Kasulatan niini nga libro maoy gikutlo gikan sa New American 
Standard Bible (NASB).  Ang sinanggaang komentaryo nagapadayag sa pagpalapad sa 
NASB nga paghubad nga gitudlo diha sa klase sa Bibliya nga mga pakigpulong (anaa sa 
[English] MP3 CD gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas).



Ang mga Taga-Corinto nalunod pa diha sa karnalidad.2 
Nagsupak diha sa kasuko ug pagkawaypaglaum tungud sa 
mga kalamboan sa Corinto, si Pablo usab nahimong karnal 
(1 Mga Taga-Corinto 3:1-3).  Si Pablo nagahulagway sa iyang 
kabalaka niini nga paagi—“kini nga lawas, kini nga unud, sa 
amoa walay pahulay apan kami maoy ubus sa kabug-aton” o 
“nabug-atan diha sa matag paagi”—mga away diha sa gawas, 
mga kahadlok diha sa sulud.  Si Pablo nagakuput sa kahadlok 
ug kabug-aton.
 Adunay usa ka prinsipyo nga kita magkuha gikan niini nga 
yugto: Ang matag magtotoo maoy kapasanginlan para sa iyang 
kaugalingong pagkamakasasala ubus sa balaod sa kinabubut-
ong responsibilidad.  Sa ingon niini, sa dihang ang Dios naga-
sugod sa bisan asa sa tulo ka mga ang-ang sa divine nga 
disiplina diha sa karnal nga magtotoo (pasidaan, gipakusog, o 
pagkamatay nga disiplina),3 kini maoy uban sa usa ka tinguha 
para sa magtotoo sa pagbawi og fellowship nga naggamit sa 
rebound teknik.  Sa dihang ang magtotoo nagadumili sa o 
nagapakyas sa pag-ila sa iyang karnalidad, siya kinahanglang 
masakitan sa dili pa siya makabawi.  Diha sa karnalidad 
siya maoy anaa sa usa ka posisyon sa kahuyang.  Gikan sa 
kahuyang nagagumikan ang kahadlok, usa ka matinguhaog-
daotang kahadlok nga karon misulud sa kahiladman pulos ni 
Pablo ug sa mga Taga-Corinto.
 Kon walay rebound si bisan kinsang magtotoo mahimong 
maulipon pinaagi sa kahadlok.

2. Ang karnalidad mao ang absolutong kahimtang sa pagkawalay fellowship uban sa Dios 
tungud sa wamasugid nga sala diha sa kinabuhi.  Diha sa karnalidad ang magtotoo nawad-
an sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug ang kinaiyang makasasala ang nagakontrolar sa 
kinabuhi.
3. R. B. Thieme, Jr., Rebound and Keep Moving!  (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible 
Ministries, 1993), 25-26.  Sa umaabot, mga sangang-reperensiya ngadto sa akong mga 
libro magkutlo lamang sa tagsulat, titulo, petsa sa publikasyon (diha sa unang reperensiya), 
ug panid (mga panid).
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1. Modugang ang mga butang nga ikaw magtahan ngadto 
sa kahadlok, modugang ang mga butang nga ikaw 
mahadlok.

2. Modugang ang mga butang nga ikaw mahadlok, 
modugang nga ikaw magpadako sa gahum sa kahadlok 
diha sa imong kinabuhi.

3. Modugang nga ikaw magpadako sa gahum sa kahadlok 
diha sa imong kinabuhi, masdako ang imong kapasidad 
para sa kahadlok.

4. Masdako ang imong kapasidad para sa kahadlok, 
masdako ang kabug-aton nga hinungdan diha sa imong 
kalag.

5. Masdako ang kabug-aton nga hinungdan diha sa imong 
kalag, modugang nga ikaw magpunting diha sa problema 
ug sa minos ikaw magpunting sa kasulbaran.

 Si Pablo, karon nalunang diha sa tawhanong panglantaw ug 
tawhanong mga kasulbaran, usa ka piniriso sa kahadlok.  Kining 
malig-on nga karnalidad magpadayon hangtod nga si Titus 
miabut sa Macedonia (2 Mga Taga-Corinto 7:6-7).  Niadtong 
panahona si Pablo mirebound na ug maoy nadasig.

Apan ang Dios, kinsa nagalipay sa masulub-on [ang 
karnal nga magtotoo kinsa nagapaubus sa iyang-
kaugalingon pinaagi og paggamit sa grasyang 
pagsangkap sa Dios sa rebound], milipay [midasig] 
kanamo pinaagi sa pag-abut ni Titus; ug dili lamang 
pinaagi sa iyang pag-abut, apan usab pinaagi sa 
kahamugaway uban nga siya [Titus] maoy nalipay 
diha [mahitungud] kaninyo, samtang siya mibalita 
ngari kanamo sa inyong paghandum, inyong 
pagbangutan, inyong kainit para kanako; aron 
nga ako masadya sa labaw pa [tungud kay ang 
awtoridad ni Pablo taliwala sa mga Taga-Corinto 
maoy napabalik].  (2 Mga Taga-Corinto 7:6-7)
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DIVINE NGA MGA KASULBARAN BATOK 
TAWHANONG MGA KASULBARAN

Kon kita mosugid [homologeo] sa atong mga sala, 
Siya matinumanon [pistos] ug matarong [dikaios] 
sa pagpasaylo [aphiemi] kanato sa atong mga sala 
ug sa paghinlo [katharizo] kanato gikan sa tanang 
dipagkamatarong.  (1 Juan 1:9)

 Ang rebound mao ang divine nga kasulbaran para sa 
pagbawi sa fellowship uban sa Dios ug pagpildi sa kahadlok 
diha sa kinabuhi.  Sama sa pagtoo diha ni Kristo para sa 
kaluwasan nga natuman diha sa kahimtang sa espirituhanong 
kamatayon,4 sa ingon niini ang rebound para sa pagbawi sa 

4. Tungud sa orihinal nga sala ni Adan ang matag tawhanong linalang maoy natawo sa 
espirituhanon nga patay, nahimulag gikan sa Dios ug dimakahimo sa pagtagbaw sa Iyang 
perpektong pagkamatarong.  Bugtong pinaagi sa pagtoo diha ni Kristo ang usa ka tawo 
mahimong matawo-pag-usab ug mahimong sa espirituhanong buhi.
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pagpuno sa Balaang Espiritu maoy natuman diha sa kahimtang 
sa karnalidad. Diha sa matag hitabo ang Dios nagahimo sa 
tanang buhat.  Kana mao ang grasya. 
 Dimaihap nga mga magtotoo ang napakyas sa pagsabut ug 
pagsalig diha sa grasya sa Dios.  Sa dihang sila magsalikway 
sa grasya sa Dios diha sa rebound ug magpadayon diha sa 
karnalidad, ang ilang pagtagad makuha lamang pinaagi sa kasa-
kit ug pag-antos sa divine nga disiplina.  Ang Dios nagadisiplina 
sa magtotoo sama sa usa ka amahan nga nagadisiplina sa usa 
ka anak.  Siya nagahigugma ug nagatinguha lamang sa labing 
maayo para sa matag magtotoo.  Ang divine nga disiplina 
nagapasidaan sa mga magtotoo ngadto sa kakawang sa 
tawhanong mga kasulbaran.  Ang tawhanong mga kasulbaran 
dili mga kasulbaran!  Ang divine nga mga kasulbaran mao ang 
bugtong mga kasulbaran!
 Ang magtotoo kinsa nagadawat og divine nga disiplina 
sa katapusan mahimong mapadasig pinaagi sa kasakit ug 
pag-agulo diin, sa waysuwerte, siya wala nadasig pinaagi sa 
grasya.  Homologeo, “sa pagsugid” o “sa paghingalan,” maoy 
usa ka wala-ang-merito nga grasyang kalihukan.  Unsaon nato 
pagkahibalo nga kini maoy usa ka grasyang kalihukan?  Sa 
higayon nga kita moabut ngadto sa punto X, ang divine nga 
kasulbaran, kita morebound pinaagi sa paghingalan sa atong 
mga sala ug ang Dios nagaatiman. 
 Ang atong responsibilidad mao ang sa yanong pag-ila 
sa mga sala ngadto sa Dios.  Kita dili gayud mahitakus o 
angayan sa kahibulungang pagbawi sa fellowship nga ang Dios 
nagasangkap para kanato.  Ang pagbawi dili pinasikad og unsay 
atong gibati, kini dili pinasikad og unsay atong paghingutas, 
kini dili emosyon (metamelomai, “pagmahay”—2 Mga Taga-
Corinto 7:8), kini dili sa pagsubo (lupeo—2 Mga Taga-Corinto 
7:8), kini dili “diosnong paagi” o “diosnong kaguul” (sayup nga 
mga paghubad sa lupeo dugangan og kata Theon—2 Mga 
Taga-Corinto 7:9-10, KJV).  Kining tanan maoy emosyonal 
nga mga gimik, mga tilimad-on nga ang mga magtotoo wala 
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makasabut sa grasya sa Dios.  Ang magtotoo kinsa nagasulay 
sa pagbawi pinaagi sa emosyon ug pagbasol mao ang 
magtotoo kinsa nasayup pagbutang sa yawi sa espirituhanong 
kinabuhi.  Hinoon, siya nagapuli sa emosyonal nga tawhanong 
penitensiya—“diosnong kaguul”—para sa kahibulungang plano 
sa Dios sa pagbawi.
 Duha ka mga pungan diha sa 1 Juan 1:9 maghulagway 
sa grasya sa Dios diha sa rebound—“matinumanon ug 
matarong.” Ang Griyegong pulong pistos nagakahulugan og 
“matinumanon.” Ang pagkamatinumanon sa Dios sa kanunay 
nagapasaylo ug nagahinlo sa magtotoo kinsa nagahingalan 
sa iyang mga sala ngadto sa Amahan.  Ang Dios sa kanunay 
nagahatag sa mao gihapon nga grasya, bisan pa sa dihang 
kita maghingalan niadto nga sala sa 1,385 ka higayon.  Siya dili 
gayud kapoyon sa pagpasaylo kanato tungud kay kadto nga 
mga sala gihukman na didto sa krus.
 Dikaios nagakahulugan og “pagkamatarong”—ang perpek-
tong pagkamatarong sa Dios.  Ang Iyang pagkamatarong 
wala gayud nakompromiso pinaagi sa pagpasaylo sa atong 
mga sala.  Walay sapayan unsa kita kadaotan, ang Dios wala 
gayud nagakompromiso sa Iyang pagkamatarong pinaagi sa 
pagpasaylo kanato.  Ngano?  Ang atong mga sala human na 
gihukman didto sa krus.  Kita magdawat sa impyutasyon sa 
perpektong pagkamatarong sa takna nga kita magpadayag og 
pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.  Wala kitay mahimo nga 
nagapapha nianang mahukmanon, forensic nga pagkamata-
rong diri kanato (1 Mga Taga-Corinto 1:30).
 Hinumdumi ang usa ka sukaranong prinsipyo: Sa eternidad 
nga milabay, ang Dios mihiklin sa matag problema diha sa 
tawhanong kasaysayan ug ang Dios misangkap sa kasulbaran 
sa matag problema diha sa tawhanong kasaysayan.  Ang 
tanang mga kasulbaran para sa magtotoo gisulud diha sa 
napulo ka pangsulbad-sa-problema nga kahimanan.  Walay 
magtotoo sa bisan kanus-a nga adunay usa ka problema nga 
wala masulbad pinaagi sa napulo ka pangsulbad-sa-problema 
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nga kahimanan.5 Ang unang pangsulbad-sa-problema nga 
himan ug ganghaan ngadto sa laing siyam ka kahimanan mao 
ang rebound.
 Unang Juan 1:9 maoy usa ka pamahayag mahitungud sa 
karakter sa Dios sa dihang Siya nagaharong sa tanan natong 
mga sala.  Siya ba nakugang?  Siya ba nagabiaybiay kanato?  
Sa wayduhaduha wala!  Siya human nang miatiman sa matag 
sala nga kita sa bisan kanus-a mobuhat—Siya midala sa tanan 
natong mga sala ngadto sa hukmanan ibabaw sa krus.  Sa 
pag-atiman sa atong mga sala ang Dios nagatan-aw lamang 
sa pagkamatarong ni Kristo, Iyang mapulihong sakripisyo nga 
nagapala adtong mga kalapasan.  Ang Iyang buhat didto sa krus 
mao ang basihan para sa kaluwasan—“Pagtoo diha ni Ginoong 
Jesus, ug ikaw maluwas” (Mga Buhat 16:31).  Sa nagkauyon, 
ang buhat ni Kristo didto sa krus mao usab ang basihan para sa 
pagpasaylo sa mga sala sa magtotoo diha sa rebound.
 Unsa ang mahimo sa Dios para sa karnal nga magtotoo, 
diha sa matag hitabo, sa dihang ang usa ka sala maoy giila?  
Una sa tanan, ang Dios “nagapasaylo” (aphiemi) sa atong mga 
sala.  Ikaduha, ang Dios “nagaputli” (katharizo) gikan sa tanang 
kadaotan.  Ang grasya sa Dios ang nagahimo niining tanan!  
Sama nga Siya nagasangkap sa katloag-siyam ka dimabakwi 
nga mga absoluto dugangan og usa sa takna nga kita magtoo 
ni Kristo, Siya usab nagapahiuli sa pagpuno sa Balaang Espiritu 
ug fellowship uban sa Iyang-kaugalingon sa takna nga ang usa 
ka karnal nga magtotoo nagarebound.6 
 Kita sa makadiyut mawad-an sa atong espirituwalidad—kita 
sa madali makabawi sa atong espirituwalidad.  Kita mapakyas 

5. Ang napulo ka pangsulbad-sa-problema nga kahimanan mao ang rebound, ang 
pagpuno sa Balaang Espiritu, ang pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay, pagkasinati sa 
grasya, pagkasinati sa doktrina, usa ka personal nga kasigurohan sa dadangatan, personal 
nga gugma para sa Dios nga Amahan, dipersonal nga gugma para sa tanang katawhan, 
pag-ambit sa kalipay sa Dios, ug pagpuyo uban ni Kristo.  Tan-awa sa Thieme, Freedom 
through Military Victory (2003), 69-77. 
6. Tan-awa sa Pakapin sa Basahon A.
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sa atong espirituhanong kinabuhi, apan kita dili gayud 
makawagtang sa atong kaluwasan.  Unsa ang mawagtang 
nato pinaagi sa karnalidad mao ang waykatapusang mga ganti 
sa langit ug temporal nga mga panalangin sa panahon (2 Mga 
Taga-Corinto 7:9b; cf. 1 Mga Taga-Corinto 3:15; Mga Taga-
Filipos 3:18-19; 2 Juan 8).
 Bisan pa sa iyang espirituhanong pagkahamtong, si Apostol 
Pablo milit-ag sa iyang-kaugalingon diha sa kasakit ug mga 
emosyon.  Siya miantos og pag-agulo didto sa Troy, unya 
sa ulahi didto sa Macedonia.  Unsa ang nasinati ni Pablo, 
ang mga Taga-Corinto usab nakasinati.  Ang pag-agulo ni 
Pablo gipadayag diha sa Griyegong punglihok metamelomai 
nga gigamit sa makaduha diha sa 2 Mga Taga-Corinto 7:8.  
Metamelomai mao ang pagmahay, kaguul, pagbasol para 
sa mga sala, sa desperadong nagbasol para sa kadaotan.  
Metamelomai sa higpit nga emosyonal, usa ka penitensiya nga 
dimagkauyon sa grasya sa Dios.  Sama sa mga Taga-Corinto, 
si Pablo mitugot sa iyang mga pagbati sa pagpuli sa iyang 
kahibalo sa matinumanong pagsangkap sa Dios sa rebound.
 Ang usa ka magtotoo mahimong magbasol para sa iyang 
mga sala apan ang iyang mga pagbati magdala og walay 
merito sa Dios.  Ang emosyon dili gayud usa ka sumbanan para 
sa espirituhanong kinabuhi.  Ang emosyon mahimong usa ka 
mapasalamatong tubag ngadto sa matahum nga pag-amuma 
sa Dios ug pagsangkap, apan ang emosyon walay bili diha sa 
kapasayloan sa Dios.
 Ang kasulbaran mao ang homologeo, ang wala-ang-
merito nga lihok sa paghingalan sa imong kaugalingong mga 
sala ngadto sa Dios nga Amahan.  Sa pagsal-ot sa imong 
mga pagbati ngadto sa paagi sa Dios sa rebound maoy 
pagkaarogante.  Sa dihadiha nga ikaw magsandig sa mga 
emosyon, ikaw magpasanay sa pagkaarogante.  Bugtong 
og unsa ang Dios nagahunahuna mahitungud sa imong mga 
sala maoy importante, dili og unsa ang imong mabati.  Siya 
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nagatamay sa atong mga sala.  Bisan pa, Siya matinumanon 
ug matarong sa pagpasaylo kanila pinasikad sa buhat ni Jesu-
Kristo.  Ikaw dili makatabang sa Dios—kana maoy supak-sa-
grasya ug legalismo.
 Sa dihang ako unang miabut sa Berachah Church niadtong 
1950, ako mitudlo sa rebound.  Pipila ka katawhan mibatok niini 
nga konsepto sa grasya.  Sila gustong motabang sa Dios—sa 
pagpahitarong sa kapasayloan sa Dios kanila.  Ang rebound 
gibatokan pa, apan ang mensahe mao gihapon: Ang rebound 
nagaresulta diha sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug nagapa-
hiuli sa espirituhanong kinabuhi.  Ikaw dili gayud makabawi sa 
pagpuno sa Espiritu pinaagi sa pagbasol para sa imong mga 
sala.  Kon ikaw kinahanglang masakitan o disiplinahon mai-
ngon nga usa ka pangpadasig para sa rebound, nan ang balaod 
sa kinabubut-ong responsibilidad nagapuli.

Kay sila magpugas sa hangin, 
Ug sila mag-ani sa alimpulos.  (Hosea 8:7a)

Ayaw pailad, ang Dios dili mabugalbugalan; kay 
bisan unsa nga ang usa ka tawo nagapugas, kini 
siya usab moani.  Kay ang usa kinsa nagapugas 
ngadto sa iyang kaugalingong unud gikan sa unud 
moani og pagkadunot.  (Mga Taga-Galacia 6:7-8a, 
mga italiko gidugang)

 Ikaw maghukum, “Ako kinahanglang motabang sa Dios sa 
pagbawi—ako mibati og pagbasol para sa akong mga sala!  
Akong gimahayan og unsay akong nahimo; ako nangayog 
pasaylo ngadto sa Dios!” Kini nahimo nga imong sumbanan 
para sa kapasayloan sa Dios.  Unsa ka pagkaarogante, unsa 
ka legalismo!  Unsa kamapangahason nga ikaw adunay dako-
kaayong garbo sa kaugalingon sa pagsulay sa pagsuborno sa 
Dios uban sa imong maloloy-on nga kaguul!  Ang Dios dili gayud 
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mangayo para sa usa ka pagbasol o mga pagmahay.  Siya 
nagaingon lamang, “Hinganli ang imong mga sala!” Ikaw walay 
mabuhat mahitungud sa imong milabay nga mga kapakyasan, 
apan pinaagi sa rebound ikaw makahimo og usa ka butang 
mahitungud sa imong kaugmaon, imong espirituhanong 
kinabuhi.
 Ikaw makahimo og sayup nga mga desisyon, ikaw makasala, 
ug ikaw masakitan.  Ikaw mahisalaag sa grasya sa Dios.  Ikaw 
kinahanglang mobalik ngadto sa sinugdanang hugna.  Ikaw ba 
nasayod og unsay sinugdanang hugna?

Kon kita mosugid sa atong mga sala Siya 
matinumanon [Siya sa kanunay magbuhat niini—
dili gayud maglagot] ug absolutong pagkamatarong 
sa pagpasaylo kanato sa mga sala nga kita 
maghingalan ug sa pagputli kanato gikan sa 
tanang pagkadaotan.  (1 Juan 1:9, gikorihian nga 
paghubad)

Sa dihang ikaw mogawas sa fellowship ug ikaw magsalig diha 
sa gitawag-og diosnong kaguul para sa pagbawi, ikaw usa ka 
pildiro.
 Ikaw makakita sa mao ra nga matang sa problema karon 
diha sa pagkaginoo nga kaluwasan—pagtoo dugangan og 
buluhaton.  Maingon nga usa ka sa espirituhanong patay 
nga tawo ikaw dili gayud makahimo ni Kristo nga ‘Ginoo,’ o 
makaangkon sa pag-uyon sa Dios pinaagi sa pagbuhat og 
usa ka pahinungud, paglakaw sa usa ka pasilyo, pagsaka sa 
imong mga kamut, paglukso lahus sa usa ka sikolohiya nga 
kaliring.  Ikaw dili gayud makaagda ni Kristo sa sulud sa imong 
kasingkasing o sa sulud sa imong kinabuhi.  Sa dihang ikaw 
mag-agda ni Kristo sa sulud sa imong espirituhanong patay 
nga kasingkasing, ikaw nag-agda Kaniya sa sulud sa usa ka 
kanal; ikaw nag-agda Kaniya sa sulud sa usa ka lubnganan.  
Hinoon, ang Dios nagatawag kanimo sa pag-ambit sa Iyang 
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waykatapusang kinabuhi pinaagi sa pagtoo diha sa Ebanghelyo 
ni Jesu-Kristo.  Bugtong ang Balaang Espiritu ang makahimo 
ni Kristo nga imong Ginoo sa takna nga ikaw magpadayag sa 
wala-ang-merito nga pagtoo diha ni Kristo lamang.
 Sa ingon usab, bugtong ang pagpuno sa Balaang Espiritu 
ang nagahimo sa magtotoo nga espirituwal.  Kon walay rebound 
ang Balaang Espiritu maoy gipaguul ug gipalong pinaagi sa 
karnalidad.  Dili ikatingala nga ang mga magtotoo adunay diyutay 
kaayo nga impresyon sa tawo para ni Kristo.  Politikanhong 
aktibismo ug tig-a nga moralidad mao ang bugtong impresyon 
sa daghang mga dimagtotoo sa Kristiyanismo.  Aktibismo ug 
moralidad dili maoy espirituwalidad.  Ang espirituwalidad maoy 
ibabaw sa usa ka hataas pa nga ang-ang ug gikuha gikan sa 
pagpuno sa Espiritu.  Ang magtotoo kinsa nagapuli sa tawhanong 
moralidad ug politikanhong aktibismo para sa kaligdong sa 
espirituhanong kinabuhi nagawala sa iyang impresyon sa tawo 
para ni Kristo dinhi sa kalibutan sa yawa.
 Samtang ang usa ka magtotoo nagatubo diha sa hut-ong 
sa Kristohanong kaligdong, siya nagaugmad og usa ka pag-
ila sa responsibilidad.  Kana nga pag-ila sa responsibilidad 
dili pinasikad diha sa usa ka emosyonal nga pagkasad-an 
nga sayup, apan diha sa divine nga panglantaw gikan sa 
nametabolismo nga doktrina.  Mao nga, ang magtotoo dili na 
madala sa lumalabayng emosyonal nga kalooy samtang siya 
nagatan-aw sa telebisyon nga mga balita sa waysuwerte, 
gigutum nga katawhan sa tibuuk kalibutan.  Ang maong 
mainitong simpatiya mawala sa dihang ang makadiyut nga 
emosyon makalma.  
 Hinoon, ang kalooy sa usa ka magtotoo nga may kaligdong 
maoy permanente, usa ka mas halangdon kaayo nga impatiya 
kay sa anaa diha sa makilabong emosyonal nga mga pag-ulbo.  
Kining tinuud nga kalooy nagabutang sa tawhanong trahedya 
diha sa panglantaw.  Kita nagpuyo dinhi sa usa ka nahisalaag 
ug himatyong kalibutan nga diin ang Ebanghelyo ug doktrina sa 
Bibliya kinahanglang mauna og pagtagad.  
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 Ang maligdong nga magtotoo makaamgo nga ang mga 
kasulbaran sa alaot nga tawhanong mga kondisyon dinhi 
sa kalibutan ni Satanas dili ang politikanhong aktibismo, dili 
ang maayog-katuyoan nga kalooy, apan ang espirituhanong 
pagkahimugso-pag-usab ug pagtubo.  Gutum, kanihit sa 
pagkaon, pagkagutum, ug gubat maoy anaa hangtod ang 
Ginoo mobalik.  Bugtong ang Ebanghelyo ug doktrina sa Bibliya 
ang makaayo sa kagul-anan sa tawhanong mga panghitabo.  
Kadtong kinsa magdawat sa Ebanghelyo sa pagtoo lamang 
diha ni Kristo lamang maggugol sa eternidad uban ang wala 
nay kasakit, kaguul, o mga luha (Pinadayag 21:4).  Para adtong 
mga magtotoo kinsa magtubo sa espirituhanon, kalinaw, 
kalipay, ug katagbawan ang magpaila sa ilang mga kinabuhi.  
Ang panghitabo dili ang makaut-ut nga isyu.  
 Mga magtotoo kinsa magsalikway sa rebound magsalikway 
sa bugtong paagi sa pag-angkon ug pagpadayon sa espirituha-
nong buylo.  Sila mag-ingon, “Ako dili lamang morebound; ako 
kinahanglang mobati og pagbasol.  Ako wala mobati nga na-
pasaylo gawas kon ako magmahay sa akong mga sala.” Apan 
unsa ang imong nabati maoy dimahinungdanon! 
 Ang isyu dili ang imong mga pagbati; ang isyu mao ang 
krus diin ang imong mga sala gihukman.  Ang isyu mao ang 
pagkamatarong sa Dios nga Amahan.  Dimaihap nga mga 
milenyong miagi ang Dios nga Amahan mipahiklin sa matag 
problema diha sa tawhanong kasaysayan ug misangkap sa usa 
ka kasulbaran pinasikad diha sa grasya.  Wala gayuy usa ka 
divine nga kasulbaran nga dili pinasikad diha sa grasya.
 Ang mga dimagtotoo adunay kagawasan pag-angkon ngad-
to sa divine nga mga kasulbaran pinaagi sa mga balaod sa 
divine nga katukuran, ang upat ka divine nga mga institusyon 
nga may kalabutan sa mga tawo ug mga nasod.  Kini nga mga 
institusyon mao ang matag-usa, kaminyoon, pamilya, ug ang 
nasudnong linalang.  Para sa magtotoo—ang anak sa Dios; 
ang pari nga gipuy-an sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug 
Dios nga Balaang Espiritu, ang embahador para ni Kristo—ang 
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divine nga mga institusyon maoy usa lamang ka aspeto diha 
sa usa ka dimaihap sa makahuluganong mga prinsipyo ug mga 
doktrina nga tiunay diha sa Kristohanong kinabuhi.  Ang kalig-
dong sa espirituhanong kinabuhi nagalakip sa mga prinsipyo sa 
divine nga katukuran.7

 Ang magtotoo adunay kagawasan pag-angkon ngadto sa 
tanang divine nga mga bahandi—ang pagpuno sa Balaang 
Espiritu, doktrina sa Bibliya, napulo ka pangsulbad-sa-problema 
nga kahimanan.  Ang kalihukan sa espirituhanong kinabuhi 
nagaagad diha sa pagpuno sa Balaang Espiritu, ang bantugang 
tigpaangay.  Ang pagpuno sa Balaang Espiritu nagabalhin bisan 
pa ang kinaubsan nga tawhanong IQ ngadto sa espirituhanong 
IQ.  Ang matag magtotoo karon adunay pareho nga higayon 
ug pareho nga pribilihiyo sa pag-ila ug pagsabut sa doktrina 
sa Bibliya.  Uban sa espirituhanong IQ ang magtotoo maoy 
makahimo sa pagsabut ug pagmetabolismo sa doktrina ug 
pagporma sa pangsulbad-sa-problema nga kahimanan diha sa 
kalag.
 Ang nametabolismo nga doktrina usab nagasangkap og 
usa ka salamin diha sa kalag para sa waypihig nga pagtantiya-
sa-kaugalingon.  Sa dihang ang magtotoo makasala ug 
mapakyas, siya makatan-aw ngadto sa salamin sa iyang kalag.  
Ang masdali nga ang magtotoo nagatan-aw sa iyang hulagway 
diha sa salamin sa divine nga panglantaw, sa dili madugay siya 
nagarebound ug nagalikay sa kasakit ug disiplina.
 Hangtod nga ikaw makasabut sa grasya diha sa rebound, 
ikaw makaangkon og usa ka emosyonal nga duogduog.  Ikaw 
mahimong sa emosyonal nga napuga gikan sa tanang mga 
pagsulay sa pagtabang sa Dios para mapasaylo ang imong mga 
sala.  Ang mga duogduog namugna gikan sa usa ka kakulang 
sa pagkasinati sa grasya; gikan sa mga magtotoo kinsa wala 
makasabut og unsa ang mahimo ug matuman sa Dios.

7. Thieme, Freedom through Military Victory, 4-20.
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Ikaw kinahanglang mag-ila nga ang divine nga mga kasul-
baran mao ang bugtong mga kasulbaran; ang tawhanong mga 
kasulbaran dili mga kasulbaran.  Diha sa espirituhanong ka-
matayon ang divine nga kasulbaran mao ang pagtoo lamang 
diha ni Kristo lamang.  Bisan unsang butang nga ikaw magdu-
gang ngadto sa pagtoo maoy usa ka tawhanong kasulbaran ug 
ang kaluwasan dili imo.  Ang pagtoo nga giubanan pinaagi sa 
tawhanong mga buhat maoy waypulus.  Ang bugtong pagtoo 
nga balido maoy pagtoo nga walay mga buhat.  Unya, ang Dios 
nagapuli ug nagasangkap sa katloag-siyam ka dimabakwi nga 
mga absoluto dugangan og usa.  Kanang usa mao ang pag-
puno sa Balaang Espiritu—espirituwalidad.  Ang espirituwali-
dad makuha pinaagi sa maloloy-ong pagbulig sa pagsangkap 
sa Dios sa kaluwasan.  Ang espirituwalidad maoy mapadayon 
pinaagi sa maloloy-ong pagbulig sa pagsangkap sa Dios sa 
rebound.  Ang espirituwalidad nagatugyan og espirituhanong 
kagawasan, ang gahum sa pagbuut sa kaugalingong dadanga-
tan sa tawo diha sa Kristohanong kinabuhi.

ESPIRITUHANONG KAGAWASAN

 Ang Dios nagahatag sa matag magtotoo og usa ka sistema 
sa kagawasan pinasikad diha sa nametabolismong doktrina nga 
nagliyok lahus sa pito ka mga kompartamento sa nagpaliyok sa 
panghunahuna.8 Uban niining espirituhanong kagawasan kita 
mahimong makatuman sa Iyang plano.  Ang Dios nagasangkap 
sa panahon ug mga paagi sa pagtuman sa Iyang plano.  Sa 
dihang ang magtotoo nagapalungtad sa espirituhanong kaga-
wasan diha sa iyang kinabuhi, siya nagasibog ngadto sa hut-

8. Ang pito ka mga kompartamento sa nagpaliyok sa panghunahuna naglangkob sa usa 
ka pakisayran sa pangisip, usa ka sentro sa panumduman, tipiganan sa bokabularyo, ang 
konsensiya, usa ka pagbuylo nga kompartamento, ug usa ka kaalam nga kompartamento.  
Tan-awa sa Thieme, Reversionism (2000), 7-8.   
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ong sa kaligdong.
 Kon ang imong kalipay nagaagad diha sa katawhan, kon 
ang imong kalipay nagaagad diha sa imong gugma sa kinabuhi, 
kon ang imong kalipay nagaagad diha sa pag-uyon, ikaw dili 
gawasnon.  Kon ang pihong katawhan makapasilo kanimo, 
ikaw dili gawasnon.  Ikaw maoy usa ka ulipon ngadto sa bisan 
unsa nga makadaot sa imong kalinaw sa hunahuna.  Ikaw 
wala mahibalo sa espirituhanong kagawasan o tinuud nga 
katagbawan.
 Si Pablo maoy usa ka ulipon ngadto sa kahadlok, kabalaka, 
ug kahingawa sa ingon nga kita miila diha sa 2 Mga Taga-Corinto 
7:5.  Ang iyang kahadlok mihimo kaniya nga dimalipayon.  
Pangutan-a ang imong-kaugalingon, Kinsa ang nagahimo 
kanako nga dimalipayon?  Unsa ang nagahimo kanako nga 
dimalipayon?  Kinsa ang nagahimo sa mga butang sa pagpa-
sakit kanako?  Unsa ang nagahatag kanako sa ‘kasubo’?  Kon 
ang imong kalipay nagasalig diha sa katawhan o panghitabo, 
kana maoy kaulipnan.  Sa dihang ikaw adunay usa ka kalipay 
nga wala magsalig diha sa katawhan o panghitabo, apan hinoon 
ang imong kaayohan maoy pinasikad sa doktrina sa Bibliya 
diha sa kalag, ikaw nakig-ambit sa kalipay sa Dios.  Ang Dios 
wala gayud nahimong dimalipayon.
 Sa eternidad nga milabay, si Lucifer, ang kinatas-an nga 
anghelanong linalang nga gibuhat sa Dios, mialsa batok Kaniya.  
Si Satanas, sa ingon nga siya karon gitawag, mihaylo sa usa-
sa-tulo ka anghelanong mga binuhat sa pagkuyog og aklas.  
Bisan pa niana, ang Dios wala mahimong dimalipayon.  Ang 
pagbiya ug pagkawala adtong mga hawud-nga-mga-binuhat 
wala makahimo sa Dios nga dimalipayon.
 Sa dihang si Adan nakasala ug namatay sa espirituhanon, 
ang Dios wala gayud maminghoy.  Ang Dios adunay waykata-
pusan, waykinutuban, perpektong kalipay nga wala nagasalig 
diha sa katawhan o panghitabo.  Kini nga susamang matahum 
nga kalipay mahimong maimo.  Apan, ikaw dili gayud makakab-
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ot sa Iyang kalipay kon ikaw maglihok diha sa kamausab-
usabon, mining-kamanggiloy-on, emosyonal nga mga salusalo 
imbis kay sa doktrina sa Bibliya.
 Ang dimalalis nga kamatuuran ug labing matuud nga 
kalooy maoy pinasikad lamang diha sa doktrina sa Bibliya 
nga nagpuyo diha sa kalag.  Kana nga kalooy nagadasig 
sa katawhan sa pagsaksi para ni Jesu-Kristo.  Kana nga 
kalooy nagaagda og halangdong mga pagkamaloloy-on.  Ang 
tinuud nga Kristohanong kalooy nagapadayag sa divine nga 
naimpluwensiyang katagbawan ug kalipay diha sa imong kalag 
ngadto sa usa ka nahisalaag ug himatyong kalibutan.
 Sumala sa 2 Mga Taga-Corinto 7:5-6 si Pablo maoy 
“napalipay,” siya nahibalik diha sa fellowship sa panahon nga si 
Titus miabut didto sa Macedonia.  Isip usa ka natawo-pag-usab 
nga magtotoo diha sa hamtong nga ang-ang sa espirituhanong 
kinabuhi, si Pablo mibawi sa iyang fellowship uban sa 
Dios pinaagi sa rebound teknik.  Ang iyang kahamugaway 
naggumikan sa iyang pagsalig diha sa pagkamatinumanon sa 
Dios.  Siya maoy, busa, andam sa bisan hain sa usa ka maayo o 
dimaayo nga balita gikan ni Titus mahatungud sa Taga-Corinto 
nga problema.
 Ang matang sa balita dili mao ang isyu.  Hinoon, ang isyu 
mao gihapong kahimtanga sa espirituwalidad ni Pablo human 
siya misugid sa iyang kahadlok ug kalisang ngadto sa Ginoo.  
Human sa rebound ang Dios mipuli ug misulbad sa kahingawa 
nga problema ni Pablo. 
 Ang Dios matinumanon.  Ang Dios matarong.  Ang Dios 
mipasaylo sa mga sala ni Pablo.  Ang Dios miputli ni Pablo gikan 
sa tanang dipagkamatarong.  Sa punto sa pagkaputli si Pablo 
pag-usab napuno sa Balaang Espiritu, nahibalik ngadto sa 
fellowship uban sa Dios, ug mipadayon sa iyang espirituhanong 
kinabuhi.  Si Pablo mikalma ug andam para sa bisan unsang 
butang sa panahon nga si Titus miabut.  Ang balita gikan ni 
Titus maoy maayo kaayo ug si Pablo “nasadya” (2 Mga Taga-
Corinto 7:7).  Kini makapaikag sa pag-ila nga samtang si Pablo 
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gawas sa fellowship didto sa Troy ug Macedonia, ug ang mga 
Taga-Corinto usab karnal, si Titus mipabiling espirituhanon. 

ANG KABUANG SA EMOSYONALISMO

Kay bisan pa og ako ang hinungdan sa inyong 
kaguul [lupeo, grabeng panghunahuna nga 
pag-agulo] pinaagi sa akong sulat, ako wala 
magmahay niini; bisan pa og ako mimahay niini 
[metamelomai, hilabihang emosyonal nga pag-
agulo]—kay ako nakakita nga ang sulat ang 
hinungdan sa inyong kaguul [lupeo], bisan pa sa 
makadiyut lamang—ako karon magsadya [human 
si Pablo migamit sa rebound], dili tungud kay kamo 
maoy nahimong magul-anon [lupeo], apan tungud 
kay kamo nahimong magul-anon [lupeo] ngadto 
sa punto sa paghinulsul [metanoia, “pag-usab sa 
hunahuna” nga midala kanila ngadto sa rebound]; 
kay kamo nahimong magul-anon [lupeo] sumala sa 
kabubut-on sa Dios [kata Theon, lahig kahulugang 
paggamit nga nagpasabut og “ingon nga ang Dios 
magtugot niini”], aron nga kamo mamahimong dili 
makasinati og pagkawala [nga daw usa ka napildi 
nga magtotoo] diha sa bisan unsang butang pinaagi 
[tungud] kanamo.  Kay ang kaguul [pag-agulo sa 
divine nga disiplina] kana maoy sumala sa kabubut-
on sa Dios [ingon nga ang Dios magtugot niini] 
nagamugna sa usa ka paghinulsul [pag-usab sa 
hunahuna, ang pangpadasig sa pagrebound] nga 
walay pagmahay [ametameletos, nga walay bisan 
unsang emosyonal nga pagbasol], nagdala ngadto 
sa kaluwasan [pagpalingkawas gikan sa pag-
agulo]; apan ang kaguul sa kalibutan nagamugna 
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og kamatayon [sala ngadto sa kamatayon].  (2 
Mga Taga-Corinto 7:8-10)

 Ubus sa pagpuno sa Balaang Espiritu, si Titus mihatud 
sa usa ka karong panahona nawala nga sulat gikan ni Pablo 
ngadto sa mga Taga-Corinto.  Ang epistola maoy usa ka grabe 
nga pamadlong.  Kini ang nakaingon sa mga Taga-Corinto 
og grabeng panghunahuna nga pag-agulo ug panghingutas 
(lupeo).  Si Pablo mitupong sa ilang panghingutas sulud sa usa 
ka mubong panahon uban sa iyang kaugalingong emosyonal 
nga kasakit (2 Mga Taga-Corinto 7:8).  Sa dihang si Pablo 
miila sa iyang emosyonal nga kabuang ug nakaamgo nga ang 
mga Taga-Corinto mitubag sa positibo ngadto sa iyang sulat, 
siya mihunong sa pagpadayag sa pagbati, mirebound, ug 
misadya (2 Mga Taga-Corinto 7:9).  Ang pag-agulo nga ang 
mga Taga-Corinto miantos gikan sa sulat usab midala kanila 
“ngadto sa punto sa paghinulsul,” metanoia, “usa ka pag-usab 
sa panghunahuna” nga misugyot og rebound.  Kang Pablo nga 
madaugong pagsadya nahitabo dili tungud kay ang mga Taga-
Corinto “nahimong magul-anon,” apan tungud kay ang ilang 
kaguul ug pag-agulo ang hinungdan sa pag-usab diha sa ilang 
panghunahuna.
 Ang lupeo, “kaguul,” adunay pipila ka mga kahulugan diha sa 
passive voice: “aron mahimong mabalaka, aron magbasol, aron 
maguul, aron masakitan, aron magmasulub-on, aron mainsulto, 
aron maglagot, aron masilo, aron diha sa panghunahuna nga 
kasakit o pag-agulo.” Ang passive nagapahayag nga ang karnal 
nga mga Taga-Corinto diha sa mga bersikulo 8-9 maoy gipalihok 
pinaagi sa divine nga mga balaod gikan sa Korte Suprema sa 
Langit.  Duha ka mga balaod maoy magamit: ang una mao ang 
balaod sa kinabubut-ong responsibilidad ug ang ikaduha, ang 
balaod sa divine nga disiplina.
 Ang karnal nga mga Kristohanon sa Corinto maoy nahasol 
pinaagi sa nawala nga sulat ni Pablo nga gihatud ni Titus.  
Si Titus maoy miatubang sa masukulong mga Taga-Corinto 
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nga puno sa mananaway og tinoohang pagkaarogante ug 
daotang panganti.  Sila maoy masilagon kaniya sa kinaunhan, 
apan pinaagi sa doktrina nga pagpanudlo ug katin-awan siya 
sa katapusan mitul-id kanila.  Sila nakakita sa isyu sa tin-
aw ug misangko ngadto sa rebound ug misugod ngadto sa 
espirituhanong pag-abante.

Ako karon masadya, dili tungud kay kamo nabalaka 
[lupeo], apan tungud kay kamo maoy diha sa 
kasakit [lupeo] ngadto sa punto sa paghinulsul 
[metanoia].  (2 Mga Taga-Corinto 7:9a, gikorihiang 
paghubad)           

 Ang unang pagpakita sa lupeo diha sa 2 Mga Taga-Corinto 
7:9a nagapaila og hingpit nga emosyonal nga pag-agulo.  Ang 
ikaduhang paggamit sa punglihok nga lupeo nagasunud sa 
adversative particle “apan” ug nagasugod sa usa ka kalainan 
uban ang emosyonal nga kasub-anan sa unang lupeo.  Ang 
metanoia nagaila sa kalainan sa nagtugaw nga kabalaka 
sa unang pamulong gikan sa nagpadasig nga kabalaka sa 
ikaduhang pamulong.  Ang metanoia wala nagapaila og usa ka 
kusganong lihok pinasikad sa emosyon.

ANG KAUSABAN SA PANGHUNAHUNA 

 “Paghinulsul,” metanoia, maoy usa ka dako kaayong 
wahisabti nga termino.  Daghang katawhan naghunahuna nga 
ang paghinulsul nagakahulugan og pagbasol para sa mga 
sala, usa ka emosyonal nga pagbiya sa sala.  Unsa man ang 
paghinulsul sa tinuud nga kahulugan?  Kini nagakahulugan og 
“pag-usab sa hunahuna”—mahinuktukong panghunahuna, dili 
pungtanong pagpadayag sa pagbati. 
 Mahinuktukong panghunahuna nagabiya sa emosyon isip 
kabahin sa kasulbaran.  Unsaon nato pagkahibalo niana?  
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Tungud kay ang 2 Mga Taga-Corinto 7:10 nagabiya sa emosyon: 
“paghinulsul nga walay pagmahay [emosyon].” Ang emosyonal 
nga tubag mao ang gigikanan sa dimaihap nga mga sala.  Ang 
emosyonalismo sa tinuud nagalihok isip usa ka nagdasig nga 
ahente nga nagatrangka sa pagkaarogante ug emosyonal nga 
mga dinugtongdugtong sa mga sala.9 
 Ang karnal nga magtotoo sulud sa usa ka emosyonal 
nga kahimtang dili makahunahuna sa tukma.  Busa, ang 
emosyonal nga kahilig kinahanglang isalikway kon ang 
magtotoo magsugod og paghunahuna sa husto.  Sa dihang 
ang magtotoo nagapadaplin sa emosyonal nga kalihukan, siya 
unya makahinumdum og unsay tinago diha sa mga kahilitan 
sa iyang hunahuna.  Kon siya gitudloan sa rebound, siya 
makahinumdum sa divine nga paagi sa pagbawi sa pagpuno 
sa Balaang Espiritu, pagpahibalik sa fellowship uban sa Dios, 
ug pagpadayon sa espirituhanong kinabuhi.
 Ang mga Taga-Corinto kinahanglang mag-agwanta sa pang-
hunahunang panghingutas sa paglupig sa ilang emosyonal nga 
mga tubag.  Sila kinahanglang maghunahuna, dili magpadayag 
sa pagbati.  Sila kinahanglang mangita sa mga kahilitan sa ilang 
mga hunahuna para sa divine nga kasulbaran—ang doktrina sa 
rebound.
 Kon ang karnal nga magtotoo dili magrebound, siya 
“makasinati og pagkawala” didto sa paghukum nga lingkoranan 
ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 3:15; 2 Mga Taga-Corinto 5:10).  
Siya mawad-an sa iyang waykatapusang mga ganti apan dili 
gayud sa iyang waykatapusang kaluwasan.  Busa, ang mga 
Taga-Corinto kinahanglang mag-usab sa ilang mga hunahuna.  
Ang di-emosyonal nga panghunahuna nagadasig sa ilang 
pag-usab sa hunahuna.  Usa ka pag-usab sa panghunahuna 

9. Ang pagkaarogante ug emosyonal nga mga dinugtongdugtong nga mga sala 
maglakip sa pangabubho, kapait, pagkamapahimaslon, pagkadimapuypuy, panimalus nga 
pangpadasig, panimalus nga paagi sa buhat, kalooy-sa-kaugalingon, pagkamapahitas-on, 
hilabihang ambisyon ug kompetensiya, pakaulaw, tabitabi, pagdaot sa dungog. 
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nagaresulta diha sa ilang pagdawat sa divine nga kasulbaran 
sa rebound.  
 Apan, ang emosyonal nga basura diha sa kalag kinahang-
lang paphaon.  Mga gumonhap, depensang mga mekanismo, 
pagdumili—tanan nga sa sikolohiyang basura kinahanglang 
mahanaw!  Kana mao ang hinungdan para sa “paghinulsul,” 
metanoia, gipaila diha sa usa ka pangdugtongang pulongan.  
Metanoia mao ang resulta sa pagpapha sa tanang basura sa 
emosyonal nga kalihukan.  Ang basura nagalakip sa pagbatig 
pagbasol para sa imong mga sala, pagsagubang sa peniten-
siya, pagpakilooy sa Dios para sa kapasayloan, paghingutas, 
pagbatig sad-an aron makabalik diha sa fellowship.  Tanan ni-
ining bakak nga mga prinsipyo magpugong sa rebound.  Ang 
rebound wala nagakinahanglan sa emosyonal nga kalihukan.  
 Kon ikaw magdugang og emosyon, pagmahay, penitensiya, 
pagkasad-an, ikaw wala makabawi sa imong fellowship uban 
sa Dios.  Ikaw wala napuno sa Espiritu.  Ikaw nagapabilin 
diha sa usa ka kahimtang sa karnalidad, karon lamang ikaw 
maoy mas daotan kay sa kanhiay nga ikaw.  Ang divine nga 
kasulbaran mao ang sa yano nga “paghingalan” o “pag-angkon” 
sa imong mga sala ngadto sa Dios diha sa praybasi sa imong 
kaugalingong kalag.
 Ang pagkaarogante adtong kinsa magtoo nga sila kina-
hanglang maghimo sa usa ka butang, magbati sa usa ka butang, 
o magbiya sa usa ka butang sa pagpatuman og usa ka divine 
nga kasulbaran maoy makalilisang.  Pipila ka mga magtotoo 
maoy magbarog didto sa paghukum nga lingkoranan ni Kristo 
diha sa usa ka lawas sa pagkabanhaw nga anaa sa usa ka 
kahimtang sa kaulaw.  Ngano?  Tungud kay sila wala gayud 
makasabut niini pinaagi sa ilang mga ulo nga ikaw magbuhat 
lamang sa usa ka butang sa usa ka paagi—ang paagi sa Dios!
 Ang mga Taga-Corinto gitudloan sa kasulbaran sa Dios sa 
sala.  Ang rebound nga mga tugon maoy gihatag pinaagi ni 
Pablo diha sa 1 Mga Taga-Corinto.
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Kay siya kinsa nagakaon ug nagainum [diha sa 
lamesa sa komunyon], nagakaon ug nagainum 
sa paghukum ngadto sa iyang kaugalingon, 
kon siya wala nagahukum sa lawas sa husto 
[pinaagi sa rebound].  Tungud niini nga hinungdan 
daghan diha kaninyo maoy maluya ug masakit, 
ug pipila ang matulog.  Apan kon kita mihukum 
sa atong kaugalingon sa husto [rebound], kita 
dili kinahanglang hukman.  (1 Mga Taga-Corinto 
11:29-31) 

Apan ang mga Taga-Corinto sa gihapon nagbuhat sa mga 
butang sa ilang paagi—unsay mao rag husto ngadto kanila.  Ang 
tawhanong mga paagi dili gayud mga paagi sa Dios.  Tungud 
sa ilang pagpadayon sa karnalidad, ang Taga-Corinto nga mga 
magtotoo maoy mga napildi.  Ang Dios kinahanglang mokuha 
sa pagtagad niining karnal, napildi nga mga magtotoo.

DIOSNONG KAGUUL

Kay kamo nahimong magul-anon [lupeo] sumala 
sa kabubut-on sa Dios [kata Theon], aron nga 
kamo mamahimong dili makasinati og pagkawala 
diha sa bisan unsang butang pinaagi kanamo.  (2 
Mga Taga-Corinto 7:9b)

 Ang ikatulong paggamit sa lupeo diha sa bersikulo 9 maoy 
diha sa aorist passive tense, nga nagapadayag sa dikaduhadu-
haang di-emosyonal nga sulud sa pulong “magul-anon.” Kini 
maoy katuyoan sa Dios para sa mga Taga-Corinto sa pagbati 
og kasakit, dili sa pagpuga og usa ka mabinationg  pagbasol 
gikan kanila apan sa pag-sugyot og rebound.  Ang kasakit ang 
hinungdan sa waypihig nga pag-usisa-sa-kaugalingon nga mi-
dala diha sa usa ka pag-usab sa panghunahuna nga miresulta 
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diha sa usa ka desisyon.  Ang karnal nga mga Taga-Corinto 
mipili sa pag-ila sa ilang mga kapakyasan ug mga sala ngad-
to sa Amahan.  Kana nga desisyon mao ang kasulbaran, ang 
bugtong kasulbaran.  Ang divine nga disiplina mipugos niining 
mga magtotoo sa pagtuman sa grasya sa Dios nga paagi sa 
rebound.
 Lupeo maoy gisundan pinaagi sa pangdugtongang 
pulongan, kata Theon.  Ako gusto nga kamo makamatikud nga 
ang Theon mao ang accusative case sa tukmang pungan para 
sa “Dios.” Kini nga pungan dili gayud usa ka pungway aron 
hubaron og “diosnon.” Sa paghimo og usa ka pungway nga 
gikan sa tukmang ngalan sa Dios maoy pagtolon-ang supak ug 
pasipala.  Theon dili gayud usa ka pungway.
 Unsa man ang pangdugtongang kata dugangan og 
accusative sa Theon nagakahulugan?  Kata Theon sa tinuud 
mahimong hubaron sa tulo ka mga paagi:

1. Usa ka literal nga paghubad mao ang “sumala sa Dios” 
nga sa tinuud nagakahulugan og “sumala sa kabubut-on 
sa Dios.” Adunay usa ka problema niini nga paghubad.  
Ang magtotoo maoy anaa sa usa ka estado sa karnali-
dad, “gawas sa fellowship.” Ang kabubut-on sa Dios dili 
mahimong mauban sa karnalidad.

2. “Pinasubay sa Dios” usab maoy usa ka tinuud nga 
paghubad.  Ang pulongan sa literal nagakahulugan og 
“pinasubay sa mga sukaranan sa Dios.” “Mga sukaranan 
sa Dios” nagatanyag og mao gihapong problema ma-
ingon sa naunang paghubad, “sa kabubut-on sa Dios.” 
Ang karnalidad dili na mahiuyon uban sa mga sumbanan 
ug mga sukaranan sa Dios kay sa kini uban sa kabubut-on 
sa Dios.  Ang mga sumbanan ug mga sukaranan sa Dios 
diha sa magtotoo may kalabutan sa pagpuno sa Espiritu.  
Ang mga sumbanan ug mga sukaranan sa Dios may 
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kalabutan sa espirituhanong kinabuhi—fellowship uban 
sa Dios.  Kini nga mga sukaranan maoy dimagkasabut 
sa karnalidad.

 Kining unang duha ka mga pulongan kasagaran mahimong 
igo isip mga paghubad, gawas kon kita maghisgot sa usa ka 
magtotoo nga anaa sa karnalidad.  Walay karnal nga magtotoo 
nga anaa sa kabubut-on sa Dios o naglihok ubus sa mga 
sumbanan ug mga sukaranan sa Dios.

3. Ang ikatulong literal nga paghubad mao ang “diha sa 
basihan sa Dios.” “Diha sa basihan sa” maoy usa ka 
disagad nga pagpahayag sa pangdugtongan nga kata.  
Kini nga paggamit sa makadaghan nagatimaan og usa ka 
kombinasyon sa mga sumbanan ug katuyoan: “pinasubay 
sa” ug “tungud sa.” Ang mao gihapong problema anaa.  
Ang karnalidad dili gayud subay sa kabubut-on, mga 
sukaranan, ug katuyoan sa Dios.

 Ang tulo ka nag-unang mga paghubad maoy tanan tinuud 
sa dihang ang magtotoo anaa sa fellowship.  Apan ang 2 Mga 
Taga-Corinto 7:9 nagahulagway sa mga magtotoo nga gawas 
sa fellowship.  Nan unsa nga paghubad ang nagapabilin?  Ang 
idyom, “ingon nga ang Dios nagatugot niini.”10

 Unsa ang “ingon nga ang Dios nagatugot niini” nagapasabut?  
Ang idyom sa yano nagatino sa divine nga katuyoan sa pag-
aghat sa panghunahuna diha sa karnal nga magtotoo ug sa 
pagpadaplin sa emosyon.  Ang panghunahuna nagadala sa 
magtotoo ngadto sa usa ka desisyon mahitungud sa rebound, 
ang paagi sa Dios sa pag-atiman sa karnalidad.  

10. William F. Arndt and Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament 
(Chicago: University of Chicago Press, 1979), 481.
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Ako karon magsadya, dili tungud kay kamo 
nabalaka, diha sa kasakit, pag-agulo, kaguul ug 
kasub-anan, apan tungud kay kamo nabalaka nga 
nagresulta diha sa usa ka pag-usab sa hunahuna; 
nagresulta diha sa panghunahuna nga midala 
ngadto sa usa ka desisyon sa pagrebound, kay 
kamo nabalaka ingon nga ang Dios nagatugot niini.  
(2 Mga Taga-Corinto 7:9a, gikorihiang paghubad) 

Kini nga paghubad nagalikay og pasipala sa paghimo og usa 
ka pungway gikan sa tukmang pungan para sa Dios. “Ingon 
nga ang Dios nagatugot niini” mao ang hustong paghubad sa 
kata Theon diha sa 2 Mga Taga-Corinto 7:9 ug 7:10.
 Ang King James Version sa 2 Mga Taga-Corinto 7:9 maoy 
gihubad og, “human sa usa ka diosnong paagi,” ug bersikulo 
10 maoy gihubad og “diosnong kaguul.” Ang New International 
Version nagahubad sa pulongan sa husto diha sa 7:9, “ingon 
nga ang Dios mituyo,” apan sa ditukma diha sa 7:10, “diosnong 
kaguul.” Tulo niining mga paghubad maoy mapasipad-anon.  
Ang Theon kinahanglan sa kanunay hubaron isip usa ka 
pungan.
 Metanoia maoy usa ka pag-usab sa panghunahuna nga 
nagaresulta diha sa usa ka pag-usab sa hunahuna.  Ang pag-
usab sa hunahuna dili ang kasulbaran apan nagadala ngadto 
sa kasulbaran, ang desisyon sa pagrebound.  Ang magtotoo 
nagausab sa iyang hunahuna pinaagi sa pagsalikway sa tanang 
emosyonalismo nga walay kalabutan diha sa kapasayloan ug 
paghinlo sa Dios. 
 Ikaw kinahanglang makasabut nga ang emosyon walay 
salabutan para sa paghibalo.  Ang emosyon maoy usa 
ka tigtubag, dili usa ka tighunahuna.  Ikaw kinahanglang 
magpadaplin sa emosyon isip usa ka espirituhanong sumbanan.  
Ikaw kinahanglang magsugod sa paghunahuna sumala sa 
doktrina sa Bibliya!
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 Ang emosyon dili sukdanan sa kaluwasan—ikaw dili gayud 
maluwas tungud kay ikaw mibati nga naluwas.  Human sa 
kaluwasan ikaw wala nahibalik ngadto sa fellowship tungud kay 
ikaw mibati og nahibalik o mibati og napasaylo.  Adunay usa 
lamang ka paagi sa pagbawi sa fellowship uban sa Dios human 
ikaw makasala ug kana mao ang paagi sa Dios.  Ang paagi sa 
Dios mao ang paghingalan sa imong mga sala ngadto Kaniya.  
Ang Dios nagapuli gikan didto.
 Ang karnal nga magtotoo mawad-an og fellowship uban sa 
Dios ug sa gahum sa Espiritu para sa pagpuyo sa espirituha-
nong kinabuhi hangtod nga siya nagarebound.  Didto sa pag-
hukum nga lingkoranan ni Kristo ang sa makanunayong karnal, 
napildi nga magtotoo nagabati og kaulaw sa dihang siya maoy 
gitantiya (2 Mga Taga-Corinto 5:10; cf. 1 Mga Taga-Corinto 3:12-
15; Mga Taga-Filipos 1:20; 1 Juan 2:28).  Siya dili makadawat 
sa masdako nga mga panalangin nga gigahin para kaniya sa 
Dios didto sa eternidad nga milabay apan dili gayud mahimong 
itugyan ngadto kaniya.  Unsa nga trahedya!
 “Ako karon magsadya” maoy tinuud nga emosyon ni 
Pablo human ang paspas nga paggamit sa rebound.  Siya 
nagapadayon sa iyang espirituhanong kinabuhi uban sa dakong 
katagbawan.  Sa dihang si Titus miabut gikan sa Corinto uban 
ang usa ka maayong balita, si Pablo anaa na sa fellowship, ug, 
busa, siya nagsadya na. 

ANG MGA BALAOD SA KINABUBUT-ONG 
RESPONSIBILIDAD UG DIVINE NGA DISIPLINA

Ako karon magsadya, dili tungud kay kamo 
nabalaka apan tungud kay kamo nabalaka nga 
nagresulta diha sa panghunahuna nga midala 
ngadto sa desisyon [ang desisyon mao ang divine 
nga kasulbaran], kay kamo nabalaka ingon nga ang 
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Dios magtugot niini, aron nga kamo mamahimong 
dili makasinati og pagkawala diha sa bisan unsang 
butang pinaagi kanamo.  (2 Mga Taga-Corinto 7:9, 
gikorihiang paghubad)

 Si Pablo nagadugang og usa ka kabihayag sa katapusan sa 
bersikulo 9, “aron nga kamo mamahimong dili makasinati og 
pagkawala diha sa bisan unsang butang pinaagi kanamo,” hain 
nagasugyot nga ang karnal nga mga Taga-Corinto “makasinati 
og pagkawala” apan dili tungud ni Pablo.  Sila makasinati gikan 
sa ilang kaugalingong daotang mga desisyon, ang balaod sa 
kinabubut-ong responsibilidad, ug gikan sa kabalaka “ingon nga 
ang Dios magtugot niini,” ang balaod sa divine nga disiplina.
 Unsa ang balaod sa kinabubut-ong responsibilidad?  Ang 
Kasulatan nagasaysay sa balaod:

Kay sila magpugas sa hangin, 
Ug sila mag-ani sa alimpulos.  (Hosea 8:7a)

Sa mastaas nga ikaw magpuyo gawas sa fellowship, masdako 
ang imong kagul-anan ug kasakit nga mahimo.

Siya kinsa nagapugas og pagkadaotan mag-ani og 
kakawang [kasamok].  Mga Proberbio 22:8a)

Ayaw pailad, ang Dios dili mabugalbugalan; kay 
bisan unsa nga ang usa ka tawo nagapugas, kini 
siya usab mag-ani.  (Mga Taga-Galacia 6:7)

Si Pablo misulat ngadto sa mga Taga-Colosas sa epekto sa duha 
ka mga balaod ingon nga sila maglihok diha sa kombinasyon.

Kay siya kinsa nagabuhat og sayup [kinabubut-ong 
responsibilidad] magdawat sa mga sangputanan 
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sa sayup nga siya mihimo [divine nga disiplina], ug 
kana walay pagkamapihigon.  (Mga Taga-Colosas 
3:25)

 Sa dihang ikaw maggawas sa fellowship ug mapakyas sa 
pagrebound, ikaw magpalungtad og karnalidad sa waytagal.  
Ikaw mahimong mapabalik diha sa usa lamang ka paagi gikan 
sa usa ka kahimtang sa karnalidad ug emosyonal nga pag-alsa.  
Ang mga sangputanan, “ingon nga ang Dios magtugot niini,” 
mahimong ngadto sa nagkadako nga kamiserable.  Ang Dios 
nagagamit sa balaod sa kinabubut-ong responsibilidad ug sa 
balaod sa divine nga disiplina sa pagpahinumdum kanimo sa 
espirituhanong mga unang pagtagad.  Siya nagatugot kanimo 
sa paglunang diha sa kasakit sa imong kaugalingong paghimo, 
ug kon kana dili makapahinumdum kanimo sa pagrebound nan 
Siya nagagamit sa divine nga disiplina sa pagpadali sa imong 
pagbawi.  Ang hustisya sa Dios makapasakit kanimo!  Apan 
hinumdumi, ang Iyang mga balaod maoy nahiangay sa Iyang 
perpektong pagkamatarong.
 Sa usa ka punto ikaw kinahanglang mag-ila sa katinuuran.  
Ikaw kinahanglang makaamgo sa mga sangputanan sa imong 
sala.  Ayaw ipasangil ang kasakit gikan sa imong sala diha sa 
laing tawo.  Ang labing-dako nga paglimbong-sa-kaugalingon 
dili gayud ang  pagpangako para sa imong kaugalingong mga 
hunahuna, mga desisyon, ug mga lihok.  Ikaw sa kanunay 
magbuhat sa mga butang tungud kay ikaw nagahukum sa 
pagbuhat kanila.  Bugtong sa dihang ikaw magbalit-ad sa sayup 
nga mga desisyon ikaw makabalit-ad sa kabug-aton.  Ang hilig-
pagbalit-ad nga desisyon mao ang homologeo, paghingalan sa 
imong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan (1 Juan 1:9).
 Pag-ampo para sa kapasayloan sa imong mga sala dili ang 
paagi sa pagbawi og fellowship uban sa Dios.

Sa kasagaran ang pag-ampo para sa kapasay-
loan maoy gipulihan; apan ang pag-ampo para 
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sa kapasayloan dili usa ka pagpahiayon ngadto 
sa Kahayag nga mao ang Dios.  Pag-ampo para 
sa kapasayloan sa tinuud nagahunahuna nga ang 
Dios sa Iyang-kaugalingon kinahanglang mag-
usab diha sa Iyang panghunahuna ngadto sa usa 
kinsa nakasala.11

Kon ikaw mag-ampo lamang para sa kapasayloan sa imong 
mga sala, ikaw wala mapasaylo.  Ang bugtong epektibong pag-
ampo diha sa karnalidad mao ang usa nga nagahingalan sa 
imong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan.
 Ikaw mahimong mobati sa wayhunong nga pagbasol ug 
pagkasad-an ug ikaw wala mapasaylo.  Ikaw makapangayo 
og pasaylo, ikaw makasulay sa paghimo og pagbugti ngadto 
sa Dios, ikaw makasagubang sa tanang penitensiya diha sa 
kalibutan ug ikaw wala mapasaylo.  Kana dili mao ang paagi 
sa Dios.  Kon ikaw dili mouyon sa paagi sa Dios, ang kapilian 
mao ang pag-antos ubus sa balaod sa kinabubut-ong respon-
sibilidad ug divine nga disiplina, “ingon nga ang Dios magtugot 
niini.” Ikaw moani og unsay imong gipugas.
 Ang divine nga disiplina ipahamtang diha sa tulo ka mga 
ang-ang.  Una mao ang pasidaang disiplina, “Tan-aw ug pami-
naw, Ako magbarog sa pultahan ug magtuktuk” (Pinadayag 
3:20a).  Pagtuktuk maoy pasidaan sa Dios.  “Kon si bisan 
kinsa … nagaabli sa pultahan” maoy gitumong ngadto sa mga 
magtotoo lamang.  Unsay ipasabut og “nagaabli sa pultahan”?  
Hinganli ang imong mga sala ngadto sa Dios.  Unsa ang 
mahitabo sa sunud? “Ako mosulud ngadto kaniya ug mokaon 
uban kaniya, ug siya uban Kanako” (Pinadayag 3:20b).  Ang 
fellowship maoy nahibalik!  Kon ang magtotoo nagabaliwala sa 
pasidaang disiplina ug nagapabilin sa pultahan nga sirado, siya 
unya nagabalhin ngadto sa ikaduhang ang-ang sa divine nga 

11. L. S. Chafer, Systematic Theology, 8 vols. (Dallas: Dallas Seminary Press, 1948), 
6:240.
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disiplina nga gitawag og gipakusog nga disiplina, usa ka labi 
pang makusog nga matang sa pasidaang disiplina.
 Ang mga magtotoo kinsa maoy gawas sa fellowship ug 
ignorante sa doktrina nagpuyo diha og unsay ilang nabati, 
diha sa ilang mga emosyon.  Ang mga pagbati maoy sa tag-
hunahuna ug disalabutanon.  Ang maong mga magtotoo buta 
sa espirituhanon.  Ang usa ka sa lawasnong buta nga tawo 
kinahanglang maghikaphikap sa iyang paglakaw latas sa 
kinabuhi.  Sa ingon usab, ang usa ka sa espirituhanong buta nga 
tawo nagahikaphikap sa iyang paglakaw latas sa Kristohanong 
kinabuhi.  Ug kon ikaw naghikaphikap sa imong paglakaw latas 
sa kinabuhi, ikaw nagtugot niini!
 Ang espirituhanong pagkabuta maoy usa ka makuyaw nga 
kondisyon nga mahimong magdala ngadto sa ikatulong ang-
ang sa disiplina, usa ka masulub-ong pagbiya gikan sa kinabuhi 
ubus sa sala ngadto sa kamatayon (1 Juan 5:16-17).  Ang napildi 
nga magtotoo moadto sa langit bisan pa niana ug wadiha gikan 
sa lawas ug mag-atubang sa Ginoo.  Siya maanaa sa usa ka 
lugar nga “wala nay kaguul, wala nay mga luha, wala nay pag-
antos” (Pinadayag 21:4, gikorihiang paghubad).  Ngano man 
nga wala nay kaguul, wala nay mga luha, wala nay pag-antos?  
Kini dili ba mao ang napildi nga mga magtotoo?  Oo!  Dili ba 
sila mag-antos didto sa langit?  Dili!  Ang katuyoan sa piho nga 
kalibutanong pag-antos mao ang pagdasig og rebound; ang 
rebound wakinahanglana didto sa langit.  
 Bisan kon ikaw usa ka mananaog o usa ka napildi nga 
magtotoo, sa dihang ikaw mamatay ikaw anaa sa usa ka 
lugar sa perpektong kalipay.  Sa dihang ako magdumala sa 
imong lubong nga serbisyo, o ang sebisyo ni bisan kinsang 
magtotoo, ako makasulti uban ang pagkasiguro nga ikaw maoy 
gilibutan sa labing-dakong kalipay didto sa langit.  Ang balaod 
sa kinabubut-ong responsibilidad dili na magamit.  Ang sala 
dili na usa ka hinungdan.  Bisan unsang pag-antos nga ikaw 
nahiagum gikan sa kinabubut-ong responsibilidad ug gikan sa 
divine nga disiplina maoy natapos.
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 Bisan pa, ang pagkadipatas sa kanunay anaa para sa mga 
magtotoo samtang anaa niini nga kinabuhi.  Ang bugtong 
pagkapareho sa kinabuhi mao ang kagawasan sa paggamit sa 
kabubut-on.  Ang nagapadayong positibong kabubut-on ngadto 
sa doktrina sa Bibliya nagaabante sa magtotoo nga mahimong 
usa ka mananaog.  Ang nagapadayong negatibong kabubut-on 
kinuhaan sa rebound nagahimo og usa ka napildi.  Sa ingon, ang 
kagawasan nagabunga og pagkadipatas.  Diin ang kagawasan 
nagahari, mga mananaog ug mga napildi dungan-nga-anaa. 
 Ang Napulo ka mga Kamandoan maoy usa ka kagawasan 
nga kodigo.  Kagun-uban sa kagawasan maoy nahimo pinaagi 
sa paglapas niadto nga kodigo.  “Ikaw dili mangawat” naga-
pamatuud og katungud sa pagpanag-iya og kabtangan (Exo-
do 20:15).  Sa dihang ang usa ka tawo mangawat, sila mao 
ang kaaway sa kagawasan.  Ang Bibliya nagapahayag nga ang 
kabtangan sagrado—“ikaw dili mangawat.” Ang Kasulatan usab 
nagaingon, “ikaw dili [magbuhat] magbuno,” dili “ikaw dili mag-
patay” (Exodo 20:13, KJV).  Ang homisidyo mao ang labing-da-
kong paghikaw sa kagawasan.  Ang kriminal kinsa nakapatay 
kinahanglang patyon.  Basin unyag, ang biktima mahikalimtan.  
Ang Balaod nagabungat og kamatayon para sa usa ka mamu-
muno, sa ingon niini siya dili gayud mohikaw pag-usab sa kaga-
wasan sa laing biktima (Levitico 24:21; Mga Taga-Roma 13:4).
 “Ingon nga ang Dios magtugot niini,” busa, nagapasabut 
sa prinsipyo sa kagawasan ug ang balaod sa kinabubut-ong 
responsibilidad.  Ang matag magtotoo maoy responsable para 
sa iyang mga desisyon pareho dinhi sa kalibutan ug atubangan 
sa paghukum nga lingkoranan ni Kristo (Mga Taga-Roma 
14:10; 2 Mga Taga-Corinto 5:10).  Kadtong kinsa kasagaran 
maggamit sa rebound teknik diha sa kinabuhi magpabilin diha 
sa fellowship uban sa Dios, magtubo ngadto sa espirituhanong 
pagkahamtong, ug dili mobatig kaulaw didto sa paghukum nga 
lingkoranan ni Kristo (Mga Taga-Filipos 1:20).

Kay ang kabalaka ingon nga ang Dios magtugot 
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niini [divine nga disiplina] nagamugna og usa ka 
pag-usab sa panghunahuna nga walay pagmahay, 
nagresulta diha sa pagpalingkawas [rebound]; 
apan ang kabalaka sa kalibutan nagamugna og 
kamatayon.  (2 Mga Taga-Corinto 7:10, gikorihiang 
paghubad)

 “Kabalaka ingon nga ang Dios magtugot niini” nagamugna 
og usa ka pag-usab sa panghunahuna nga nagadala diha sa 
usa ka desisyon.  Unsa man nga desisyon?  Rebound, nga 
nagaresulta diha sa “pagpalingkawas” (soteria).  Unsa man nga 
pagpalingkawas?  Sa dihang ikaw magrebound, ikaw napasaylo 
ug nahinlo.  Ang Dios nagapuli.  Ang Dios nagapasaylo sa imong 
mga sala; ang Dios nagaputli sa tanan nimong pagkadaotan.  

AMETAMELETOS

 Matikdi ang pulongan, “usa ka pag-usab sa panghunahuna 
nga walay pagmahay.” Ang alpha nga unanggikit sa Griyeong 
pulong metamelomai nagatimaan og usa ka negatibo. Ang 
ametameletos nagakahulugan og pagbatig walay pagbasol, 
walay pagmahay—mao nga, ang pulong walay emosyonal nga 
pasabut.  Ang pagpalingkawas sa rebound nagakinahanglan og 
walay emosyonal nga kalihukan.  Kon ikaw magdala og emosyon 
ngadto sa rebound, kini dili kasulbaran.  Ang ametameletos 
nagapapas sa rebound pinaagi sa pagkasad-an, penitensiya, o 
pagbasol para sa mga sala.
 Ang plano sa Dios dili gayud matuman pinaagi sa pagpadayag 
sa pagbati.  Sa dihang ikaw makatuman sa Iyang plano, ikaw 
tingali mobati og pipila ka emosyon samtang ikaw magtubag 
ngadto sa mga katingalahan sa Iyang grasya.  Apan ang 
bantugang kaaway, ang labing daotang pagkaarogante dinhi 
sa kalibutan, mao ang pagtoo nga ikaw kinahanglang mobati 
nga naluwas aron nga maluwas ug nga ikaw kinahanglang 
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mobati og napasaylo aron nga mapasaylo.  Unsa ang imong 
nabati maoy walay sangputanan!  Ang ametameletos, “walay 
emosyon,” nagatampo ngadto niining hinungdanon-kaayo nga 
kahibalo.
 Ingon nga si Dr. Lewis Sperry Chafer sa tin-aw mitudlo, ang 
Dios sa kanunay nagapasaylo ug nagahinlo sa makasasala 
gikan sa sala “waysapayan sa mga emosyon mahatungud sa 
sala nga mahimong magpadayon.”12

Dakong pahimug-at maoy gibutang diha sa 
kamatuuran nga ang usa ka kondisyon nga kab-
oton para sa pagpahiuli sa fellowship uban sa Dios 
mao ang pagsugid sa sala.13

 Ang bersikulo 10 nagapadayag sa balaod sa kinabubut-
ong responsibilidad.  “Kabalaka ingon nga ang Dios magtugot 
niini” mao ang tulo ka mga ang-ang sa divine nga disiplina nga 
gidisenyo sa pagpapha sa emosyon isip usa ka sumbanan 
para sa espirituhanong kinabuhi ug pagkuha og usa ka pag-
usab sa panghunahuna. Usa ka pag-usab sa panghunahuna 
nagapukaw sa rebound ug nagaresulta diha sa pagpahiuli sa 
fellowship uban sa Dios, ang pagbawi sa pagpuno sa Balaang 
Espiritu, ang grasya nga paagi sa pagpadayon sa imong 
espirituhanong kinabuhi.
 Kon ikaw sa kagahig-ulo magpalabi sa pagsalig sa imong 
emosyon, usa ka bakak nga sukaranan para sa espirituhanong 
kinabuhi, nan ang kalibutanong kaguul ug kabug-aton magdala 
og “kamatayon.” Kon ikaw magsalig diha sa pagbati nga 
napasaylo, pagbasol para sa imong mga sala, o usa ka sistema 
sa penitensiya, ikaw dili gayud makabalik ngadto sa fellowship 
ug mahimong mamatay sa sala ngadto sa kamatayon.  Dios 

12. Ibid., 7:91.
13. Ibid., 6:240.
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lamang ang nagapasaylo ug nagaputli.

ANG KASULBARAN SA SALA—REBOUND

 Niini nga pagtoon sa 2 Mga Taga-Corinto 7:5-10 kita 
nakakat-on sa kapakyasan ni Pablo, iyang pag-agulo mius-us, 
ug unya ang iyang pagbawi.  Sa maong panahon, kita mikat-on 
sa gigikanan sa pagkadilimalipayon ni Pablo, ang mga Taga-
Corinto.  Ang kabalaka ni Pablo mahitungud niining karnal 
nga mga magtotoo miugmad ngadto sa usa ka emosyonal 
nga tubag.  Ang epekto maoy gilarawan pinaagi sa Griyegong 
pulong metamelomai, “sa pagkaanaa sa dakong pagmahay, sa 
pagbasol, sa pagsulud ngadto sa pagkasad-an nga tubag.” Kita 
usab mikat-on sa kata dugangan og Theon dugangan og lupe, 
sayup nga gihubad og “diosnong kaguul.” Ang diosnong kaguul 
sa sayup maglambigit sa Dios diha sa emosyonal nga tubag ni 
Pablo ug sa mga Taga-Corinto.
 Ang emosyon dili kinahanglanon para sa rebound nga 
pagbawi.  Sa tinuud, ang emosyon nagapugong sa kalihukan 
sa rebound teknik.  Busa, diha sa mao gihapong yugto adunay 
laing Griyegong mga pulong nga nagpaila ngadto sa magtotoo 
sa divine nga paagi sa pagbawi.
 Ang ametameletos nagapaila sa pagkawadiha sa emosyon, 
ang kahimtang sa hunahuna nga nagapasiugda og rebound.  
Ang metanoia nagakahulugan og usa ka “pag-usab sa 
panghunahuna,” naghinumdum sa doktrina sa Bibliya ug 
naglarawan sa tinuud nga konsepto sa rebound.  Human ikaw 
maghukum sa pagrebound, soteria mao ang “pagpalingkawas.” 
Ikaw maoy gilingkawas gikan sa sala ug gipabalik ngadto sa 
fellowship uban sa Dios.
 Ang rebound isip usa ka pangsulbad-sa-problema nga 
himan dili kadaugan ngadto sa sala.  Ang rebound teknik maoy 
pagbawi gikan sa sala ug karnalidad.  Ang kadaugan ngadto sa 
sala mahitabo gikan sa paagi sa buhat sa espirituhanong mga 
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mekanika sa protokol nga plano sa Dios.  Ang espirituhanong 
mga mekanika naglakip og paggamit sa duha ka gahum nga 
mga kapilian—ang pagpuno sa Balaang Espiritu ug Operasyon 
Z; usab ang tulo ka espirituhanong mga kahanas—ang pagpuno 
sa Balaang Espiritu, Operasyon Z, ug ang tanang pangsulbad-
sa-problema nga kahimanan.14

        

                      

 Kon wala ang pasikaran sa rebound, walay mahimong 

14. Diha sa Operasyon Z ang pagpuno sa Balaang Espiritu ug ang pagtoo nga desisyon 
sa pagdawat sa absolutong kamatuuran sa (gnosis) doktrina nagabalhin sa gnosis 
ngadto sa (epignosis) o nametabolismong doktrina.  Uban sa epignosis kita mag-usab 
sa atong panghunahuna (Mga Taga-Roma 12:2) ug maghan-ay sa pangsulbad-sa-
problema nga kahimanan diha sa atong kalag.  Ang pagpuno sa Balaang Espiritu mao ang 
mahinungdanong-rekisito nga kondisyon para sa pagmetabolismo sa doktrina ug paggamit 
sa pangsulbad-sa-problema nga kahimanan.  Tan-awa sa Thieme, Reversionism. 
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espirituhanong konklusyon.  Unsa man ang pasikaran sa 
rebound?  Kini makit-an diha sa unang katunga sa 1 Juan 1:9.  
Ang pasikaran nagaabut diha sa porma sa usa ka Griyegong 
ikatulong klase nga kondisyon, usa ka labaw pang mahimong 
mahitabo nga umaabot nga kondisyon.  Ang katuyoan sa 
ikatulong klase nga kondisyon mao ang pagsugyot nga ikaw 
adunay usa ka kapilian, niini nga hitabo usa ka kapilian sa 
bisan hain sa duha ang pagpabiling karnal o dili.  “Kon kita mag-
angkon sa atong mga sala,” tingali kita mobuhat ug tingali kita 
dili mobuhat, mao ang pasikaran.  Ang Griyegong punglihok 
homologeo nagakahulugan og “sa pag-angkon, sa paghingalan, 
sa pagsitar” sa imong mga sala.  Ang wala-ang-merito nga 
homologeo mao ang divine nga kasulbaran sa rebound.
 Kon ang pasikaran maoy bakak, nan, natural, ang konklus-
yon maoy bakak.  Kon ikaw magdugang sa bisan unsang 
butang ngadto sa “pagsugid,” homologeo, kini nagawagtang sa 
pagbawi sa fellowship.  Sa ingon usab, diha sa kaluwasan kon 
ikaw magdugang sa bisang unsang butang ngadto sa pagtoo, 
(pistis), kini nagawagtang sa pagtoo para sa kaluwasan.  Pag-
too dugangan og pagkaginoo nga kaluwasan, pagtoo dugangan 
og buluhaton, pagtoo dugangan og bisan unsang butang 
nagadili sa pagtoo.  Rebound dugangan og kaguul, rebound 
duga-ngan og pag-agulo, rebound dugangan og emosyon, re-
bound dugangan og penitensiya magpaibabaw sa tawhanong 
mga sukaranan diha sa divine nga mga paagi ug magdili sa 
rebound.  Ang resulta mao ang walay pagbawi sa fellowship 
uban sa Dios.
 Sa dihang ang magtotoo sa makanunayong nagapakyas 
sa paggamit og rebound, siya anaa sa dalan sa pagkahimong 
usa ka napildi.  Siya dili gayud mawad-an sa iyang kaluwasan, 
bisan pa siya nagapuyo diha sa kahimtang sa wayhunong 
nga karnalidad.  Ang kaibog nga mga sundanan sa kinaiyang 
makasasala magmando sa iyang kinabuhi.  Uban sa kinaiyang 
makasasala nga nagakontrol ang napildi nagaugmad og usa ka 
garboso ug bongga nga panghunahuna.  Diha sa emosyonal 
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nga pag-alsa siya mahimong abubhoan sa adtong anaa sa 
iyang palibot nga utlanan.  Ang pangabubho nagaugmad ngadto 
sa kapait.  Pinaagi sa walay pagpanumbaling sa rebound ang 
kapait nagabalhin ngadto sa kasuko ug pagkadimapuypuy, 
unya pagdumut ug pagkamapahimaslon.  Karon, ang napildi 
nagasugod sa usa ka sundanan sa paglaban-sa-kaugalingon, 
paglimbong-sa-kaugalingon, ug pagkaikag-sa-kaugalingon—
ang tulo ka pagkaaroganteng mga kahanas.  Human ang 
pagkaaroganteng mga kahanas napahimutang ang magtotoo 
nagalihok nga walay kalainan kay sa dimagtotoo.  Siya 
makahimo sa pagkapuno og daotang tinguha, panimalus nga 
pangpadasig, pamiaybiay, pagpakaulaw, kapintas, bisan pa 
pagbuno.  Bisan pa ang labing hamtong nga mga magtotoo 
maoy dali-takdan niining dalan padulong sa kadaot kon siya 
wamanumbaling sa rebound.

DALAN PADULONG SA KADAOT
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 Ang rebound mao ang dalan padulong sa pagpahiuli nga 
matuman diha sa praybasi sa imong pagkapari.  Ang matag 
magtotoo dinhi sa Kapanahonan sa Simbahan maoy usa ka 
pari (1 Pedro 2:5, 9; Pinadayag 1:6; 5:10) ug adunay higayon 
pagduul ngadto sa Dios nga Amahan.  Ang mga sala nga ikaw 
mag-angkon ngadto sa Dios nga Amahan mao gihapong mga 
sala nga Siya miimpyut ngadto ni Ginoong Jesu-Kristo didto sa 
krus.  Si Kristo midawat sa paghukum sa imong mga sala didto 
sa krus.  “Siya kinsa nahibalo nga walay sala maoy gihimong 
makasala isip usa ka puli para kanato” (2 Mga Taga-Corinto 
5:21a, gikorihiang paghubad).  Ang Griyegong pangdugtongan 
(huper) dugangan og genitive plural of advantage gikan sa 
(ego) kinahanglang hubaron og “isip usa ka puli para kanato.” 
Si Jesu-Kristo mao ang imong puli.  Siya mipuli sa imong lugar.  
Siya maoy gihukman para sa imong mga sala; “Siya midala sa 
atong mga sala diha sa Iyang kaugalingong lawas didto sa krus” 
(1 Pedro 2:24a).  Busa, sa dihang kita maggamit sa homologeo, 
sa dihang kita “maghingalan, magsitar, mag-angkon, magsugid, 
mag-ila” sa atong mga sala, kita nag-ila sa mga sala nga 
gihukman didto sa lawak-hukmanan sa paglansang.
 Kon wala ang sukaranong pasikaran sa rebound, walay es-
pirituhanong mga kahanas ang mahitabo.  Kon wala ang tinu-
ud nga konklusyon sa rebound, walay espirituhanong kinabuhi 
nga posible.  Ang konklusyon maoy anaa sa Griyegong ludlis 
sa apodosis sa usa ka ikatulong klase nga kondisyon—“Kon 
ikaw maghingalan sa imong nga sala ngadto sa Dios, ang Dios 
nagapasaylo kanimo.”  
 Duha ka Griyegong mga pulong aphiemi, “pasaylo,” ug 
katharizo, “putli,” naghubit sa mga lihok sa Dios sa dihang kita 
magrebound.  Siya “nagapasaylo kanato sa atong mga sala” 
ug “Siya nagaputli kanato gikan sa tanang pagkadaotan.” Kita 
magpadayon sa fellowship uban Kaniya.  Kita magbuhat sa 
daghan kaayo nga mga butang nga kita wala gani mahibalo 
nga maoy mga sala.  Sa dihang kita maghingalan sa atong 
nahibaloang mga sala, Siya nagaputli kanato gikan adtong kita 
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wala makahinumdum o wala makahibalo nga maoy mga sala.
 Unsay mahitungud sa rebound isip usa ka pangsulbad-sa-
problema nga himan?  Aniay diyutay nga mga prinsipyo nga 
ikaw kinahanglang mahibalo:

1. Ang rebound isip ang unang pangsulbad-sa-problema 
diha sa FLOT nga linya sa kalag mao ang yawi ngadto 
sa pagbawi sa espirituhanong kinabuhi gikan sa sala ug 
karnalidad.15

2. Ang rebound mao ang bugtong pangsulbad-sa-problema 
nga himan nga nagalihok diha sa kahimtang sa karnali-
dad.

3. Ang bugtong rason nga ang rebound makalihok diha sa 
kahimtang sa karnalidad maoy gumikan sa doktrina sa 
malukpanong pagkapari sa magtotoo.

4. Ang malukpanong pagkapari sa magtotoo maoy 
dimabakwi ug dili matandog pinaagi sa karnalidad sa 
magtotoo.

 Tungud kay ang pagkapari dimabakwi, sa dihang ang pari 
maoy gawas sa fellowship pinaagi sa sala, siya bisan pa niana 
nagapaila sa iyang-kaugalingon atubangan sa Dios.  Ang 
magtotoong-pari nagahingalan sa iyang mga sala ngadto sa 
Dios diha sa praybasi sa iyang pagkapari.
 Ang harianong pagkapari sa Kapanahonan sa Simbahan 
maoy kabahin sa parehong higayon para sa magtotoo sa 
paghimo sa protokol nga plano sa Dios.  Busa, ang kalihukan 
sa pagkapari diha sa rebound adunay tulo ka mga resulta:

15. FLOT maoy usa ka sundalonhong sinugpong para sa ‘Forward Line Of Troops.’ Ako 
maggamit sa termino isip usa ka espirituhanong kasugpong para sa divine nga depensang 
linya sa pangsulbad-sa-problema nga kahimanan nga giporma gikan sa doktrina sa Bibiya 
diha sa kalag.  Kini maoy panalipud sa Dios para sa magtotoo batok sa pagsulong pinaagi 
sa tanang malimbungong mga kaaway sa espirituhanong kinabuhi. 
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1. Pagbawi sa pagpuno sa Espiritu;
2. Pagkahiuli sa fellowship uban sa Dios;
3. Pagpadayon sa imong espirituhanong kinabuhi.

 Sa dihang ang emosyon mahimo nga sumbanan para 
sa espirituhanong kinabuhi, ang mga magtotoo mahimong 
makikaugalingon ug magsagup sa kaluwasan pinaagi sa 
mga buhat ug rebound pinaagi sa mga buhat.  Ang magtotoo 
sa katapusan mahimong malambigit diha sa krusado nga 
pagkaarogante ug Kristohanong aktibismo.

Mga punto sa paghinumdum:
1. Rebound dili maoy kadaugan batok sa sala o karnalidad; 

rebound maoy pagbawi gikan sa sala ug karnalidad.
2. Mini-nga-rebound nagapadayon sa karnalidad samtang 

ang tinuud nga rebound adunay upat ka mahinungda-
nong mga resulta diha sa espirituhanong kinabuhi—
kita nakakat-on sa tulo kanila: pagbawi sa pagpuno 
sa Espiritu, pagpahiuli sa fellowship uban sa Dios, ug 
pagpadayon sa espirituhanong kinabuhi.  Ang ikaupat 
mao ang pagkab-ot sa punto sa usa ka espirituhanong 
hamtong, dimakitang bayani.16 

Pagpadayon sa espirituhanong kinabuhi ug sangputanang 
lahutay diha sa grasyang mga mekanika sa espirituhanong 
kinabuhi nagpahimutang sa natad para sa kadaugan batok sa 
sala.
 Ang rebound dili usa ka kadaugan batok sa sala.  Ang 
kadaugan batok sa sala mao ang paagi sa buhat sa upat ka 
espirituhanong mga mekanika sa protokol nga plano sa Dios: 
ang paggamit sa duha ka gahum nga mga kapilian, ang kalihu-

16. Thieme, The Divine Outline of History: Dispensations and the Church (1999), 137-39.  
Ang mini-nga-rebound mao ang bisan unsang sistema supak sa divine nga gipiling paagi sa 
paghingalan sa mga sala ngadto lamang sa Dios nga Amahan.
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kan sa tulo ka espirituhaong mga kahanas, ang pagpakatag sa 
napulo ka pangsulbad-sa-problema nga kahimanan, ug pag-
buhat sa tulo ka mga ang-ang sa hamtong nga espirituhanong 
kinabuhi.  Ang tanan niini matuman ubus sa pagpuno sa Ba-
laang Espiritu isip ang unang gahum nga kapilian, gisundan sa 
ikaduhang gahum nga kapilian, nametabolismong doktrina nga 
nagliyok diha sa pito ka mga kompartamento sa nagpaliyok sa 
panghunahuna.

WALAY PULI PARA SA REBOUND

 Ang pagtoo dili usa ka puli para sa rebound diha sa kinabuhi 
sa magtotoo.  Ang pagtoo sa usa ka nahimugso-pag-usab 
nga tawhanong linalang maoy dikapuslan sa Dios gawas sa 
pagpuno nga ministeryo sa Balaang Espiritu.  Tungud kay ang 
karnal nga magtotoo nagapaguul ug nagapalong sa Espiritu, 
ang maong usa ka magtotoo maoy haw-ang sa kalig-on sa 
pagbawi o sa paghimo sa Kristohanong kinabuhi.  Ang pagtoo 
nga wala ang nagkontrolar nga ministeryo sa Balaang Espiritu 
maoy kakawang, sama sa laing tawhanong kalihukan nga dili 
makaangkon og kapasayloan o sa pag-uyon sa Dios ug walay 
kabahin diha sa espirituhanong kinabuhi.  
 Homologeo, ang paghingalan sa mga sala, mao ang sa di-
vine nga gimando, grasya nga paagi para sa pagpabalik sa kan-
hi kahimtang sa pagpuno sa Balaang Espiritu diha sa kinabuhi 
sa matag magtotoo.  Bugtong sa dihang napuno sa Espiritu 
ang pagtoo mahimong epektibo para sa pagpuyo sa espirituha-
nong kinabuhi.  Ang pagtoo sa usa ka nahimugso-pag-usab 
nga tawo nagalihok lamang ubus sa pagpuno sa Espiritu.
 Ang paggamit sa tawhanong pagtoo nga walay pagpuno sa 
Espiritu maoy usa ka buhat.  Ang usa ka buhat sa pagtoo nga 
nagkulang sa pagpuno sa Espiritu usa lamang ka tawhanong 
paninguha sa pag-alam-alam sa Dios.  Bugtong rebound, ang 
unang divine nga pangsulbad-sa-problema nga himan, ang 
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makalihok nga wala ang pagpuno sa Espiritu nga nagasugod 
sa usa ka pagbawi sa magtotoo gikan sa sala, ang pagpahiuli 
ngadto sa fellowship uban sa Dios, ug ang pagpadayon sa 
espirituhanong kinabuhi.  Hinumdumi kini nga prinsipyo: ang 
Dios dili makabaton og fellowship uban sa mga magtotoo kinsa 
magdugang og tawhanong mga buhat ngadto sa rebound.
 Samtang ang Dios nagahatag sa matag magtotoo og katloag-
siyam ka dimabakwi nga mga absoluto sa takna sa kaluwasan, 
adunay usa ka laing gasa, ang ikakap-atan nga absoluto, ang 
pagpuno sa Balaang Espiritu, nga mahimong mapakgang 
pinaagi sa sala ug kakulang sa rebound o pinaagi sa mini-nga-
rebound.  Sa dihang ang sala nagabutang kanato gawas sa 
fellowship, unsaon nga kita makabawi sa pagpuno sa Balaang 
Espiritu?  Dili pinaagi sa pagtoo!  Pinaagi lamang sa rebound!  
Human lamang sa pagbawi sa pagpuno sa Balaang Espiritu 
ang pagtoo gani makalihok diha sa espirituhanong kinabuhi.
 Atong susihon pag-ayo ang konsepto sa pagtoo.  Didto sa 
eternidad nga milabay ang omniscience sa Dios nahibalo sa 
tanang mahibaloan, naglakip sa tanang mga sala sa tawha-
nong kasaysayan.  Didto sa krus ang waysayup nga pagkatawo 
ni Kristo midawat sa impyutasyon sa ug ang paghukum para sa 
tanan niadtong mga sala.  Ang atong mga sala miadto atuba-
ngan sa Kinatas-ang Hukmanan sa Langit ug maoy giwagtang.
 Kini mao ngano nga si bisan kinsang nagapadayag og pag-
too lamang diha ni Jesu-Kristo mahimong sa waykatapusang 
maluwas.  Apan kini nga nagtoong pagtoo nagagumikan sa usa 
ka espirituhanong patay nga tawo.  Ang maong pagtoo walay 
bili o katinuuran diha sa iyang-kaugalingon.  Ang bili sa pagtoo 
anaa diha sa iyang hingtungdan, si Jesu-Kristo, ug ang kati-
nuuran sa pagtoo anaa lamang pinaagi sa gahum sa Balaang 
Espiritu kinsa nagapahimo sa pagtoo aron nga epektibo para 
sa kaluwasan.  Ang pagtoo maoy wala-ang-merito.  Ang merito 
nahisakup ngadto ni Jesu-Kristo para sa Iyang buhat didto 
sa krus ug ngadto sa Balaang Espiritu kinsa nagamatuud sa 
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pagtoo pinaagi sa Iyang buhat sa komon ug epektibong grasya.
 Parehas nga maoy tinuud sa rebound.  Ang paghingalan sa 
imong mga sala maoy wala-ang-merito.  Ang pagpalingkawas 
mahitabo tungud kay si Jesu-Kristo gihukman na para 
sa tanan natong mga sala didto sa krus.  Sa dihang kita 
maghingalan sa atong mga sala, ang Dios nagapuli.  Iyang 
pagkamatinumanon ug pagkamatarong magpasaylo kanato 
gikan sa tanang pagkadaotan.  Dili atong pagtoo, apan ang 
Iyang pagkamatinumanon nagasiguro sa kapasayloan.  Ang 
atong mga kapakyasan maoy atong kaugalingon, apan ang 
atong pagbawi nagaagad diha sa grasya sa Dios.
 Ang rebound dili gayud usa ka buhat diha sa kabahin sa 
magtotoo.  Ang Dios nagahimo sa tanang buhat.  Walay 
emosyonal nga pagputli, paghingutas, diosnong kaguul, o 
penitensiya ang gikinahanglan sa magtotoo.  Walay usa sa 
wanaglihok nga pagtoo sa karnal nga magtotoo ang makadala 
og kapasayloan.  Kita makabawi sa fellowship pinaagi lamang 
sa paghingalan sa mga sala ngadto sa Dios nga Amahan.  
Kini mao ang sugo sa 1 Juan 1:9.  Sa dihang ang mga sala 
nahinganlan, sunud niana ang pagtoo-pahulay nga kinabuhi 
mahimong maglihok pag-usab ubus sa pagpanudlo sa Balaang 
Espiritu.
 Ang paghingalan sa mga sala matuman pinaagi sa usa ka 
pari; usa ka pari nagapaila sa iyang-kaugalingon atubangan 
sa Dios.  Kinsa ang usa ka pari?  Ang matag magtotoo diha 
ni Jesu-Kristo.  Ikaw maoy usa ka myembro sa pagkapari, 
lahi gikan sa tanang mga pagkapari sa Karaang Testamento.  
Didto sa Israel ang Libitikanhong pagkapari misilbi sa tibuuk 
nasod.  Apan ang matag magtotoo dinhi sa Kapanahonan sa 
Simbahan maoy iyang kaugalingon nga pari, usa ka harianong 
pari.  Sa takna sa kaluwasan ang bawtismo sa Balaang Espiritu 
nagabutang kanato diha sa paghiusa uban ni Kristo, diha sa 
harianong pamilya ug pagkapari sa Dios.
 Kaniadto usa ka pari, sa kanunay usa ka pari.  Adunay 
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duha ka mga matang sa mga pari: usa ka maayong pari ug 
usa ka daotang pari.  Ang usa ka maayong pari maoy napuno 
sa Espiritu.  Ang usa ka daotang pari maoy anaa sa usa ka 
kahimtang sa karnalidad.  Sa dihang ang usa ka pari maoy 
karnal, unsaon nga siya ugaling mahimong espirituhanon pag-
usab?  Rebound!  Bisan pa, gani diha sa karnalidad siya bisan 
pa niana usa ka pari—sama sa Libitikanhong pari sa karaan 
kinsa mahimong dimatarong ug bisan pa niana maghuput sa 
iyang pagkapari nga katungdanan.
 Waysapayan bisan kon usa ka Libitikanhon ang karnal o dili, 
siya misunud sa divine nga mga tugon ingon nga gihubit diha sa 
Balaod ni Moses.  Siya maoy gitugyanan sa pagpangaliya tali 
sa Dios ug sa mga sala sa katawhan.17 Unsa man ang personal 
nga espirituhanong kinabuhi sa pari?  Kita wala makahibalo—
siya mahimo o mahimong wala diha sa usa ka kahimtang sa 
sala.  Apan bisan unsa nga kahimtang sa iyang espirituhanong 
kinabuhi, siya bisan pa niana misunud sa mga tugon diha sa 
pagbuhat sa iyang pagkapari nga mga katungdanan.  Ang 
pagtoo dili mao ang isyu; siya mao lamang sa pagtuman sa 
mga tugon.  Sa dihang siya misunud sa mga tugon, bisan pa 
diha sa karnalidad, ang grasya sa Dios maoy gihimong makita 
ngadto sa tanan ug ang rebound nga paghalad maoy madawat 
ngadto sa Dios.
 Sa dihang ang Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo 
nagahimo og usa ka sala, ang kinaiyang makasasala nagakon-
trolar sa kalag ug ang Balaang Espiritu maoy gipalong ug gipa-
guul.  Ang magtotoo waygahum sa pagpahayag og pagtoo nga 
maoy madawat ngadto sa Dios nga Amahan.  Siya kinahanglan 
sa yanong magsunud sa mga tugon nga gipahimutang pinaagi 
sa 1 Juan 1:9.  Kadtong mga tugon mao ang sa paghingalan o 
sa pagsitar sa mga sala.  Unya, ang Dios nagapuli.
 Ang magtotoo nagagamit sa iyang kabubut-on sa pagsulud 

17. Thieme, Levitical Offerings (2004), 68-80.
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ngadto sa sala.  Sa ingon usab, siya nagagamit sa iyang 
kabubut-on sa pagsunud og divine nga mga tugon sa pagbawi 
sa pagpuno sa Espiritu—aron mahiuli ngadto sa fellowship 
uban sa Dios.  Maingon nga ang Libitikanhong pari misunud 
sa mga sugo sa Balaod ni Moses, nan ang Kapanahonan sa 
Simbahan nga magtotoo kinahanglang magsunud sa Bag-ong 
Testamento nga mga tugon.  Pagtoo lamang para sa pagbawi 
sa fellowship dili kabahin adto nga mga direksiyon.  Sa dihang 
ikaw gawas sa fellowship, ang imong pagtoo dili makalihok.  
Para sa magtotoo, pagtoo mao ang paagi para sa pagkat-on 
ug paggamit sa doktrina sa Bibliya.  Kini nga pagtoo-pahulay 
nga pagbansaybansay nagalihok lamang diha sa gahum sa 
Balaang Espiritu.18 Busa, ang pagbawi sa fellowship uban sa 
Dios pinaagi sa pagtoo dili kabahin sa divine nga gidisenyong 
plano.
 Kon ikaw magsusi pag-ayo sa imong espirituhanong 
kinabuhi sumala sa doktrina sa Bibliya ug magkaplag sa sala 
ug kapakyasan, dawata ang pasangil ug sunda ang mga tugon.  
Unsa man ang mga tugon?  Hinganli ang mga sala nga ikaw 
nakahibalo nga maoy mga sala, ilha sila ngadto sa Dios diha sa 
praybasi sa imong pagkapari—walay paghinulsul, walay mga 
buhat, walay pagtoo, walay emosyon, walay pagpakilooy sa Dios 
para sa kapasayloan, walay “Ako magbuhat og masmaayo, ako 
magsaad.” Kana maoy mga buhat!  Ikaw mibaliwala lamang sa 
mga tugon sa Dios.
 Usa ka malinglahong ataki diha sa rebound ang mitumaw: 
Tungud kay pagtoo mao ang gikinahanglan para sa kaluwasan, 
pagtoo usab ang gikinahanglan para sa rebound.  Kon ikaw ki-
nahanglang magtoo diha ni Kristo para sa kaluwasan, sa ingon 

18. Kaliboan sa mga saad diha sa Bibliya nagapadayag sa wayhunong nga lohistikang 
sustento ug pag-amuma sa magtotoo—ang dilimitadong abilidad sa Dios sa pagtabang 
sa panahon sa panginahanglan.  Ang teknik para sa pag-angkon niining bibliyanhong 
mga saad ug paggamit kanila ngadto sa imong kinabuhi mao ang pagtoo-pahulay nga 
pagbansaybansay.  Tan-awa sa Thieme, The Faith-Rest Life (2004); Christian, at Ease! 
(1993).
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usab ikaw kinahanglang magtoo sa pagbawi sa fellowship.  Dili 
tinuud!  Ang pagpadayag sa pagtoo dili bibliyanhong sugo para 
sa espirituhanong pagbawi gikan sa personal nga sala.  Diha 
sa 1 Juan 1:9 homologeo nagabaod kanimo sa paghingalan 
lamang sa imong mga sala, sa pag-angkon sa imong mga sala, 
sa pag-ila sa imong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan.  
Sa pagsunud og bisan unsa nga laing tugon nagapadayon sa 
karnalidad ug nagaguba sa espirituhanong kinabuhi. 
 Pagsunud sa imong mga tugon!  Unsa pa man ang mas-
yano o magpadayag sa grasya sa Dios nga labaw pa kay sa 
paghingalan sa imong mga sala diha sa praybasi sa imong 
pagkapari?  Ang pag-ila sa mga sala wala magkinahanglan 
og pagtoo.  Ang pagtoo nga walay pagpuno sa Balaang 
Espiritu maoy usa ka haw-ang nga pasundayag og kulang sa 
espirituhanong gahum.
 Diha sa espirituhanong kamatayon ang dimagtotoo adunay 
apan usa ka divine nga kasulbaran—pagtoo diha ni Kristo.  Diha 
sa human-sa-kaluwasan nga karnalidad ang magtotoo aduna 
lamang usa ka divine nga kasulbaran—ang pagsunud sa mga 
tugon ug pagngalan sa tanang nahibaloang mga sala ngadto sa 
Dios.  Dili ba kita makahukum nga tungud kay kini maoy pagtoo 
lamang diha ni Kristo lamang para sa kaluwasan, kini usab 
maoy pagtoo lamang para sa rebound?  Kini mahimong usa ka 
maliputong buyon apan kini dili ang pinaigo nga kasulbaran sa 
Dios ngadto sa personal nga salang problema sa magtotoo.  
 Ang mga dimagtotoo sa espirituhanong patay ug adunay 
usa lamang ka butang nga ang usa ka espirituhanong patay 
nga tawo makahimo para sa kaluwasan.  Siya dili makahimo 
og usa ka saad; siya dili makahimo ni Kristo nga Ginoo; siya dili 
makasagubang og naghingutas nga emosyonal nga kalihukan.  
Siya kinahanglan nga sa yanong magtoo diha ni Ginoong Jesu-
Kristo aron maluwas (Mga Buhat 16:31).  
 Dili ba mao gihapon ang tinuud para sa rebound?  Sa 
wayduhaduha dili!  Ang espirituhanong pagkadili-makahimo 
nagapaila sa usa ka magtotoong-pari nga gawas sa fellowship.  
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Ang pagtoo walay gahum sa pagdala og kapasayloan gikan sa 
Dios.  Unsa man ang kasulbaran para sa pari?  Ang magtotoong-
pari sa yanong nagasunud sa divine nga mga tugon.  Diha sa 
praybasi sa pagkapari, hinganli kadto nga sala o mga sala 
ngadto sa Dios ug ang Dios nagapuli.  Unya ang pagbawi sa 
pagpuno sa Espiritu nagasangkap og gahum sa paggamit sa 
pagtoo diha sa espirituhanong kinabuhi.
 Tungud kay si Jesu-Kristo mibayad sa silot para sa tanang 
mga sala, ang pagtuman sa sugo sa 1 Juan 1:9 dili gayud usa 
ka kalihukan nga nagahitakus sa kapasayloan.  Ang pag-ila sa 
mga sala nagadala og walay merito diha sa iyang-kaugalingon.  
Sa dihang ikaw maghingalan sa imong mga sala ngadto sa Dios, 
ikaw nagsitar sa mga sala nga miabut ngadto sa hukmanan 
didto sa krus.  Ang Dios nagapasaylo pinasikad diha sa buhat 
ni Kristo, dili gayud sa atong buhat.
 Ang pagtoo dili gayud usa ka kinahanglanon para sa kapa-
sayloan gikan sa Dios, bugtong ang kalihukan sa imong hari-
anong pagkapari diha sa pagsunud sa divine nga mga tugon.  
Ikaw kinahanglang magpaila sa imong-kaugalingon atubangan 
sa Dios.  Isip usa ka magtotoong-pari diha sa kahimtang sa kar-
nalidad, ikaw dili makapakatag sa bisan unsa nga laing pang-
sulbad-sa-problema nga kahimanan, naglakip sa pagtoo nga 
gikinahanglan sa pagpadagan sa pagtoo-pahulay nga pagban-
saybansay.  Ikaw gawas sa fellowship, kinuhaan sa pagpuno 
sa Balaang Espiritu.  Ang tanan nga laing pangsulbad-sa-prob-
lema nga kahimanan maglihok lamang ubus sa pagpuno sa 
Espiritu.  Kutub nga ang karnalidad nagapadayon, ikaw maoy 
dimakahimo sa paggamit og pagtoo o ang pagtoo-pahulay nga 
pagbansaybansay.  Kana mao ngano nga ang mga tugon maoy 
yano kaayo.
 Ang Dios dili emosyonal.  Ang Dios mihatag kanato sa emos-
yon isip usa ka tigdayeg sa pagtagamtam sa katingalahang mga 
butang sa kinabuhi.  Ang mga kasulbaran sa Dios dili emos-
yonal.  Ikaw makabagulbul ug makamiyaw ug makapakilooy 
sa kapasayloan sa Dios.  Ikaw makapadayag og usa ka dako 
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kaayong bili sa pagtoo.  Ikaw nag-usik-usik sa imong panahon—
sunda ang divine nga mga tugon!  Hinganli ang imong mga sala 
ngadto sa Dios sa pribado! 
 Ang rebound maoy pinasikad diha sa kalihukan sa harianong 
pagkapari sa magtotoo.  Isip usa ka karnal o makasasalang 
pari, ang mga magtotoo sa yanong magtuman sa kalihukan 
sa homologeo.  Paghingalan sa imong mga sala wala 
magkinahanglan og pagtoo.  Ang tanang human-sa-kaluwasang 
pagtoo maoy may kalabutan sa usa sa tulo ka mga ang-ang 
sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay nga nagalihok 
diha sa pagpuno sa Espiritu.  Ang unang ang-ang mao ang 
mga pagtoo-nga-mekanika.  Ang mga pagtoo-nga-mekanika 
nagalakip og pag-angkon sa mga saad ug sa doktrinang mga 
makatarunganong pasikaran ug pagsagol kanila uban ang 
ikaduhang ang-ang, pagtoong-kalihukan.  Sa dihang ikaw 
magtoo sa mga saad sa Dios ubus sa pagpuno nga ministeryo 
sa Dios nga Balaang Espiritu, nan ang pagtoo maoy magamit.  
Ang ikatulong ang-ang, pagtoo-nga-pagbuhat, may kalabutan 
sa upat ka espirituhanong mga mekanika sa protokol nga plano 
sa Dios para sa Simbahan.
 Diha sa usa ka kahimtang sa karnalidad ang Balaang 
Espiritu maoy gipalong ug gipaguul ug, busa, ang pagtoo dili 
makalihok.  Ang karnal nga pari kinahanglang magsunud sa 
mga tugon pinaagi sa paghingalan sa iyang mga sala ngadto sa 
Dios.  Sa dihang siya magsitar sa iyang mga sala, ang pagbawi 
sa pagpuno sa Espiritu nagapahimo sa pagtoo nga sa pila ka 
higayon mahimong magamit.
 Ikaw dili usa ka pari sa dihang ikaw mitoo ni Kristo.  Busa, 
ikaw migamit sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang para sa 
kaluwasan.  Karon nga ikaw usa ka pari, ikaw makaatiman sa 
imong kaugalingong mga sala.  Sunda ang parianon nga mga 
direksiyon—hinganli ang imong mga sala; walay dugang pa.
 Sa dihang ikaw maghingalan sa imong mga sala pinaagi sa 
pagtuman sa mga tugon, ang mga lihok sa Dios gihulagway 
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diha sa apodosis sa 1 Juan 1:9.  “Siya matinumanon”—Siya 
sa kanunay maghimo sa mao ra nga butang.  Ikaw tingali 
maghingalan sa mao ra nga sala lima ka gatos ka higayon o 
labaw pa, apan Siya sa kanunay maghimo sa mao ra nga butang.  
Siya dili gayud mawad-an og pasyensya.  Kita dili mahimong 
malahutayon, apan ang Dios sa kanunay malahutayon.
 Ang Dios matinumanon, pistos, ug Siya usab matarong, 
dikaios.  Ang Iyang pagkamatarong wala nakompromiso 
pinaagi sa pagpasaylo sa imong mga sala sa dihang ikaw 
maghingalan kanila gikan sa praybasi sa imong pagkapari.  Sa 
dihang si Jesu-Kristo miadto sa krus ug ang matag sala diha sa 
tawhanong kasaysayan giimpyut ngadto Kaniya, Siya misiguro 
nga ang pagkamatarong sa Dios dili makompromiso diha sa 
pagpasaylo sa personal nga mga sala sa magtotoo.
 Tungud kay Siya matinumanon ug sa kanunay maghimo sa 
mao ra nga butang ug tungud kay ang Iyang pagkamatarong 
wala gayud nakompromiso, ang Dios “nagapasaylo,” aphiemi, 
kanato sa mga sala nga kita maghingalan ug ang Dios “naga-
putli,” katharizo, kanato gikan sa tanang pagkadaotan.  Ang 
mga sala nga kita nakalimot sa paghingalan, Siya nagapasaylo 
niadto, usab.
 Kinsa ang maghimo sa buhat diha sa rebound?  Dios!  Kita 
sa yanong maghingalan sa atong mga sala—mga sala nga 
miabut sa hukmanan didto sa krus.  Kita nagsitar sa usa ka 
kaso—ang bugtong kaso nga anaa sa atong pabor.  Ang tinuud 
nga prinsipyo sa rebound maoy pinasikad diha sa mapulihong 
espirituhanong kamatayon ni Kristo didto sa krus.  Ang mga 
sala nga kita maghingalan ngadto Kaniya maoy tanan gihukman 
didto sa krus.  Ang rebound nagalihok tungud kay ang Dios nga 
Amahan miimpyut ngadto ni Jesu-Kristo sa matag sala nga si 
bisan kinsang tawhanong linalang sa bisan kanus-a mibuhat o 
sa bisan kanus-a mobuhat.                                
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Pakapin sa Basahon A
______________________

KATLOAG-SIYAM KA DIMABAKWI 
NGA MGA ABSOLUTO UG USA KA 
MABAKWI NGA ABSOLUTO

Gitigum ni Lewis Sperry Chafer
Gisusi pag-usab ni R. B. Thieme, Jr.

DIMABAKWI NGA MGA ABSOLUTO

I. Ang magtotoo nga nagapuyo diha sa waykatapusang 
plano sa Dios ug nagaambit sa dadangatan ni Kristo.  
Siya:
A. Daang-nahibaloan (Mga Buhat 2:23; Mga Taga-

Roma 8:29; 1 Pedro 1:2).
B. Pinili (Mga Taga-Roma 8:33; Mga Taga-Colosas 

3:12; 1 Mga Taga-Tesalonica 1:4; Titus 1:1, 1 
Pedro 1:2).

C. Unang-nadestino (Mga Taga-Roma 8:29-30; Mga 
Taga-Efeso 1:5, 11). 

D. Napili (Mateo 22:14; 1 Pedro 2:4). 
E. Tinawag (1 Mga Taga-Tesalonica 5:24).

II. Ang magtotoo napasig-uli (pagtangtang sa babag 
tali sa tawo ug sa Dios):
A. Pinaagi sa Dios (2 Mga Taga-Corinto 5:18-19; 

Mga Taga-Colosas 1:20).
B. Ngadto sa Dios (Mga Taga-Roma 5:10; 2 Mga 



Taga-Corinto 5:20; Mga Taga-Efeso 2:14-17).
III. Ang magtotoo gitubus, gipalit gikan sa merkado sa 

ulipon sa sala (Mga Taga-Roma 3:24; Mga Taga-
Colosas 1:14; 1 Pedro 1:18).

IV. Ang pagkasinilutan sa magtotoo, o waykatapusang 
paghukum, maoy gitangtang (Juan 3:18; 5:24; Mga 
Taga-Roma 8:1).

V. Ang mapulihon nga espirituhanong kamatayon ni 
Kristo didto sa krus mibayad sa silot alang sa tanang 
mga sala (Mga Taga-Roma 4:25; Mga Taga-Efeso 
1:7; 1 Pedro 2:24).

VI. Ang matag magtotoo nagadawat og pagpasig-uli 
alang sa mga sala; ang Dios natagbaw sa buhat sa 
Iyang Anak (Mga Taga-Roma 3:25-26; 1 Juan 2:2; 
4:10).

VII. Ang magtotoo patay sa daang kinabuhi, ang 
kinaiyang makasasala, apan buhi ngadto sa Dios, 
mabalikong posisyonal nga kamatuuran.  Siya:
A. Gilansang uban ni Kristo (Mga Taga-Roma 6:6; 

Mga Taga-Galacia 2:20).
B. Namatay uban ni Kristo (Mga Taga-Roma 6:8; 

Mga Taga-Colosas 3:3; 1 Pedro 2:24). 
C. Gilubong uban ni Kristo (Mga Taga-Roma 6:4; 

Mga Taga-Colosas 2:12).
D. Gibanhaw uban ni Kristo, sa karon nga posisyonal 

nga kamatuuran (Mga Taga-Roma 6:4; 7:4; Mga 
Taga-Colosas 2:12; 3:1).

VIII. Ang magtotoo gawasnon gikan sa Balaod ni Moses.  
Siya:
A. Patay ngadto sa Balaod (Mga Taga-Roma 7:4).
B. Gipalingkawas (Mga Taga-Roma 6:14; 7:6; 2 Mga 

Taga-Corinto 3:6-11; Mga Taga-Galacia 3:25).
IX. Ang magtotoo nahimugso-pag-usab (Juan 13:10; 1 

Mga Taga-Corinto 6:11; Titus 3:5).  Siya:
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A. Natawo pag-usab (Juan 3:7; 1 Pedro 1:23).  
B. Usa ka anak sa Dios (Mga Taga-Roma 8:16; Mga 

Taga-Galacia 3:26).
C. Usa ka anak-lalaki sa Dios (Juan 1:12; 2 Mga 

Taga-Corinto 6:18; 1 Juan 3:2). 
D. Usa ka bag-ong binuhat (2 Mga Taga-Corinto 

5:17; Mga Taga-Galacia 6:15; Mga Taga-Efeso 
2:10).

X. Ang magtotoo gisagup sa Dios, gipahimutang 
ingon sa usa ka hingkod nga anak-lalaki tungud sa 
posisyonal nga kamatuuran (Mga Taga-Roma 8:15, 
23 diha sa pagkabanhaw; Mga Taga-Efeso 1:5).

XI. Ang magtotoo gihimo nga madawat sa Dios (Mga 
Taga-Efeso 1:6; 1 Pedro 2:5).  Siya: 
A. Gihimo nga matarong pinaagi sa impyutasyon 

(Mga Taga-Roma 3:22; 1 Mga Taga-Corinto 1:30; 
2 Mga Taga-Corinto 5:21; Mga Taga-Filipos 3:9).

B. Gilain sa posisyonal (1 Mga Taga-Corinto 1:30; 
6:11). 

C. Giperpekto sa kahangturan (Mga Hebreohanon 
10:14).

D. Kalipikado alang sa panulundon (Mga Taga-
Colosas 1:12).

XII. Ang magtotoo gipahitarong, gideklarar nga matarong 
(Mga Taga-Roma 3:24; 5:1, 9; 8:30; 1 Mga Taga-
Corinto 6:11; Titus 3:7).

XIII. Ang magtotoo nagadawat og waykaparehas nga 
pagkamagamit sa divine nga gahum (2 Pedro 1:3).

XIV. Ang magtotoo gigarantiyahan sa usa ka langitnong 
pagkalungsuranon pinasikad sa pakig-uli sa buut 
(Lukas 10:20; Mga Taga-Efeso 2:14-19; Mga Taga-
Filipos 3:20).

XV. Ang magtotoo gipalingkawas gikan sa gingharian ni 
Satanas (Mga Taga-Colosas 1:13a; 2:15). 
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XVI. Ang magtotoo gibalhin ngadto sa gingharian sa Dios 
(Mga Taga-Colosas 1:13b). 

XVII. Ang magtotoo karon anaa sa usa ka malig-ong 
tukuranan (1 Mga Taga-Corinto 3:11; 10:4; Mga 
Taga-Efeso 2:20).

XVIII. Matag magtotoo maoy usa ka gasa gikan sa Dios 
nga Amahan ngadto ni Kristo (Juan 10:29; 17:2, 6, 
9, 11-12, 24).

XIX. Ang magtotoo gipalingkawas sa posisyonal gikan sa 
gahum sa kinaiyang makasasala (Mga Taga-Roma 
8:2; Mga Taga-Filipos 3:3; Mga Taga-Colosas 2:11).

XX. Matag magtotoo gitudlo nga usa ka pari ngadto sa 
Dios.  Kita:
A. Usa ka balaan nga pagkapari (1 Pedro 2:5, 9). 
B. Usa ka harianon nga pagkapari (1 Pedro 2:9; 

Pinadayag 1:6).
XXI. Ang magtotoo nagadawat og waykatapusang 

seguridad (Juan 10:28-29; Mga Taga-Roma 8:32, 
38-39; Mga Taga-Galacia 3:26; 2 Timoteo 2:13).

XXII. Ang magtotoo gihatagan og higayon pagduul ngadto 
sa Dios (Mga Taga-Roma 5:2; Mga Taga-Efeso 2:18; 
Mga Hebreohanon 4:16; 10:19-20).

XXIII. Matag magtotoo anaa sa sulud sa “labi pang dako” 
nga grasyang pag-amuma sa Dios (Mga Taga-Roma 
5:9-10). Kita:
A. Mga hingtungdan sa Iyang gugma (Mga Taga-

Efeso 2:4; 5:2).
B. Mga hingtungdan sa Iyang grasya. 

1. Alang sa kaluwasan (Mga Taga-Efeso 2:8-9).
2. Alang sa pagbantay (Mga Taga-Roma 5:2; 1 

Pedro 1:5).
3. Alang sa pangalagad (Juan 17:18; Mga Taga-

Efeso 4:7).
4. Alang sa pagmatuto (Titus 2:12).

C. Mga hingtungdan sa Iyang gahum (Mga Taga-
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Efeso 1:19; Mga Taga-Filipos 2:13).
D. Mga hingtungdan sa Iyang pagkamatinumanon 

(Mga Taga-Filipos 1:6; Mga Hebreohanon 13:5b). 
E. Mga hingtungdan sa Iyang kalinaw (Juan 14:27).
F. Mga hingtungdan sa Iyang kahupayan (2 Mga 

Taga-Tesalonica 2:16).
G. Mga hingtungdan sa Iyang pangaliya (Mga Taga-

Roma 8:34; Mga Hebreohanon 7:25; 9:24).
XXIV. Ang magtotoo mao ang hinatagan sa usa ka 

panulundon maingon nga usa ka manununod sa 
Dios ug kaubang-manununod ni Kristo (Mga Taga-
Roma 8:17; Mga Taga-Efeso 1:14, 18; Mga Taga-
Colosas 3:24; Mga Hebreohanon 9:15; 1 Pedro 1:4).

XXV. Matag magtotoo adunay usa ka bag-ong posisyon 
diha ni Kristo (Mga Taga-Efeso 2:6).  Kita:
A. Mga kasangga ni Kristo sa kinabuhi (Mga Taga-

Colosas 3:4).
B. Mga kasangga ni Kristo sa pangalagad (1 Mga 

Taga-Corinto 1:9).
1. Mga trabahador kauban sa Dios (1 Mga Taga-

Corinto 3:9; 2 Mga Taga-Corinto 6:1).
2. Mga sulugoon sa Bag-ong Kasabutan (2 Mga 

Taga-Corinto 3:6).
3. Mga embahador (2 Mga Taga-Corinto 5:20). 
4. Buhing mga epistola (2 Mga Taga-Corinto 3:3).
5. Mga sulugoon sa Dios (2 Mga Taga-Corinto 

6:4).
XXVI. Ang mga magtotoo maoy mga tigdawat sa 

waykatapusang kinabuhi (Juan 3:15; 10:28; 20:31; 
1 Juan 5:11-12).

XXVII. Ang magtotoo gibuhat nga usa ka bag-o nga 
espirituhanong kaliwat (2 Mga Taga-Corinto 5:17).

XXVIII. Ang magtotoo maoy usa ka kahayag diha sa Ginoo, 
kabahin sa anghelanong away (Mga Taga-Efeso 5:8; 
1 Mga Taga-Tesalonica 5:4-5).
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XXIX. Ang magtotoo nahiusa uban sa Amahan, Anak, ug 
Balaang Espiritu.  Kita:
A. Anaa sa Dios (1 Mga Taga-Tesalonica 1:1; cf. 

“Ang Dios anaa kaninyo,” Mga Taga-Efeso 4:6); 
B. Anaa ni Kristo (Juan 14:20; cf. “Si Kristo anaa 

kaninyo,” Mga Taga-Colosas 1:27);
1. Usa ka myembro sa Iyang Lawas (1 Mga 

Taga-Corinto 12:13).
2. Usa ka sanga diha sa Bagon (Juan 15:5). 
3. Usa ka bato diha sa Dakbalay (Mga Taga-

Efeso 2:21-22; 1 Pedro 2:5).
4. Usa ka karnero diha sa Panon (Juan 10:27-

29).
5. Usa ka bahin sa Iyang Pangasaw-onon (Mga 

Taga-Efeso 5:25-27; Pinadayag 19:6-8; 21:9).
6. Usa ka pari sa gingharian sa kaparian (1 

Pedro 2:9). 
C. Anaa sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Roma 8:9; 

“ang Espiritu anaa kanimo”).
XXX. Matag magtotoo mao ang tigdawat sa mga ministeryo 

sa Balaang Espiritu.  Siya: 
A. Natawo sa Espiritu (Juan 3:5-8). 
B. Nabawtismohan sa Espiritu (Mga Buhat 1:5; 1 

Mga Taga-Corinto 12:13).
C. Napuy-an sa Espiritu (Juan 7:39; Mga Taga-

Roma 5:5; 8:9; 1 Mga Taga-Corinto 3:16; 6:19; 
Mga Taga-Galacia 4:6; 1 Juan 3:24).

D. Naselyohan sa Espiritu (2 Mga Taga-Corinto 
1:22; Mga Taga-Efeso 4:30).

E. Nahatagan sa espirituhanong mga gasa (1 Mga 
Taga-Corinto 12:11, 27-31; 13:1-2).

XXXI. Ang magtotoo nahimaya (Mga Taga-Roma 8:30).
XXXII. Ang magtotoo kompleto diha ni Kristo (Mga Taga-

Colosas 2:10).
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XXXIII. Ang magtotoo maoy taghuput sa matag 
espirituhanong panalangin nga gihatag diha sa 
eternidad nga milabay (Mga Taga-Efeso 1:3).

XXXIV. Ang magtotoo nagadawat og usa ka tawhanong 
espiritu kuyog sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Roma 
8:16; 1 Mga Taga-Corinto 2:12; 2 Mga Taga-Corinto 
7:13; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:23).

XXXV. Ang tanang mga sala ug kalapasan sa magtotoo 
gipapas (Isaiah 43:25; 44:22). 

XXXVI. Ang magtotoo mao ang tigdawat sa epektibong 
grasya (Mga Taga-Efeso 1:13).

XXXVII. Ang magtotoo nagarantiyahan og usa ka 
pagkabanhaw nga lawas sa kahangturan (1 Mga 
Taga-Corinto 15:40-54).

XXXVIII. Ang magtotoo mao ang hinatagan sa dilimitadong 
panghimayad (2 Mga Taga-Corinto 5:14-15,19; 1 
Timoteo 2:6; 4:10; Titus 2:11; Mga Hebreohanon 2:9; 
2 Pedro 2:1; 1 Juan 2:2).

XXXIX. Ang magtotoo adunay pareho nga pribilihiyo ug 
pareho nga oportunidad ubus sa pagpili ug unang-
destinasyon (Mga Taga-Roma 12:3; Mga Taga-Efeso 
3:16-19).

MABAKWI NGA ABSOLUTO

XL. Ang magtotoo napuno sa Balaang Espiritu diha 
sa takna sa kaluwasan (Mga Taga-Galacia 3:3).  
Ang pagpuno sa Balaang Espiritu nga nadawat 
sa kaluwasan mabakwi sa dihang ang magtotoo 
makasala.  Ang pagpuno sa Balaang Espiritu mabawi 
sa dihang ang magtotoo nagarebound.
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Pakapin sa Basahon B
______________________

KABATBATAN SA DIMABAKWI UG 
MABAKWI NGA MGA ABSOLUTO

I. Sa takna sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo diha ni 
Jesu-Kristo ang magtotoo nagadawat og kwarenta 
ka mga absoluto, nga mahimong malainlain maingon 
nga katloag-siyam ka dimabakwi nga mga absoluto 
dugangan og usa ka mabakwi nga absoluto, ang 
pagpuno sa Balaang Espiritu. 

II. Dimabakwi nagakahulugan og dili mahimong bak-
wion o ipabalik, dimabalhin, permanente, dimahimo 
nga pagabakwion; usa ka butang nga dimabakwi dili 
mahimong mahunong o mawagtang ubus sa bisan 
unsang panghitabo—dili pinaagi sa sala, karnalidad, 
o kapakyasan sa pagtuman sa espirituhanong mga 
mekanika sa protokol nga plano sa Dios para sa 
Simbahan.

III. Ang unang katloag-siyam ka mga absoluto nga gilis-
ta diha sa Pakapin sa Basahon A maoy dimabak-
wi ubus sa pagkadimausab sa Dios—sila dili mahi-
mong mawagtang, mapabalik, mabakwi, mabalhin, 



mausab, mabali, mahunong, makuha, mapapha, o 
mawala ubus sa bisan unsang panghitabo.  Sila dili 
mahimong mabakwi o makansilar pinaagi sa bisan 
unsang kapakyasan sa kabahin sa Kapanahonan sa 
Simbahan nga magtotoo.

IV. Mabakwi nagakahulugan og sa pagnulo pinaagi 
sa pagkuha, pagpabalik, o pagbali; sa paghunong 
pinaagi sa sala o karnalidad.

V. Bugtong ang ikakap-atan nga absoluto nga gihatag 
sa kaluwasan, ang pagpuno sa Balaang Espiritu, 
maoy mabakwi; nga mao, kini mahimong mahunong 
pinaagi sa sala o karnalidad sa Kapanahonan sa 
Simbahan nga magtotoo.

VI. Ang magtotoo gimandoan nga mapuno sa Balaang 
Espiritu (Mga Taga-Efeso 5:18b), ang unang gahum 
nga kapilian sa protokol nga plano sa Dios.

VII. Ang magtotoo gisugo sa paglakaw pinaagi sa 
ahensiya sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Galacia 
5:16), ang unang gahum nga kapilian ug ang 
ikaduhang pangsulbad-sa-problema nga himan.

VIII. Ang pagpuno sa Balaang Espiritu mahimong 
mabawi lamang sa dihang ikaw maghingalan sa 
imong mga sala ngadto sa Dios diha sa praybasi sa 
imong kaugalingong pagkapari, nga mao ang paagi 
sa buhat sa rebound.

IX. Rebound ug ang pagpuno sa Balaang Espiritu, 
ang unang duha ka pangsulbad-sa-problema nga 
kahimanan, maghimo sa kalagmitan sa pag-ugmad 
sa nagpabiling walo ka pangsulbad-sa-problema nga 
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kahimanan nga anaa ngadto sa matag magtotoo: ang 
pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay, pagkasinati 
sa grasya, pagkasinati sa doktrina, usa ka personal 
nga kasigurohan sa dadangatan, personal nga 
gugma para sa Dios nga Amahan, dipersonal nga 
gugma para sa tanang katawhan, pag-ambit sa 
kalipay sa Dios, pagpuyo uban ni Kristo.     
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KARAANG TESTAMENTO

EXODO

20:13...................................31
20:15...................................31

LEVITICO

24:21...................................31

MGA PROBERBIO

22:8.....................................27

ISAIAH

43:25...................................57
44:22...................................57

HOSEA

8:7....................................9,27

Timan-anan sa Kasulatan
______________________



MATEO

22:14...................................51

LUKAS

10:20...................................53

JUAN

1:12.....................................53
3:5-8 ...................................56
3:7.......................................53
3:15.....................................55
3:18.....................................52
3:36.......................................4
5:24.....................................52
7:39.....................................56
10:27-29 .............................56
10:28-29 .............................54
10:28...................................55
10:29...................................54
13:10...................................52
14:20...................................56
14:27...................................55
15:5.....................................56
17:2.....................................54
17:6.....................................54
17:9.....................................54
17:11-12 ..............................54
17:18...................................54

17:24...................................54
20:31...................................55

MGA BUHAT

1:5.......................................56
2:23.....................................51
16:31................................7,46

MGA TAGA-ROMA

3:22.....................................53
3:24................................52,53
3:25-26 ...............................52
4:25.....................................52
5:1.......................................53
5:2.......................................54
5:5.......................................56
5:9.......................................53
5:9-10 .................................54
5:10.....................................51
6:4.......................................52
6:6.......................................52
6:8.......................................52
6:14.....................................52
7:4.......................................52
7:6.......................................52
8:1.......................................52
8:2.......................................54
8:9.......................................56
8:15.....................................53

BAG-ONG TESTAMENTO
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8:16................................53,57
8:17.....................................55
8:23.....................................53
8:29.....................................51
8:29-30 ...............................51
8:30................................53,56
8:32.....................................54
8:33.....................................51
8:34.....................................55
8:38-39 ...............................54
12:2.....................................35
12:3.....................................57
13:4.....................................31
14:10...................................31

1 MGA TAGA-CORINTO

1:9.......................................55
1:30..................................6,53
2:12.....................................57
3:1-3 .....................................2
3:9.......................................55
3:11 .....................................54
3:12-15 ...............................26
3:15..................................8,20
3:16.....................................56
6:11 ................................52,53
6:19.....................................56
10:4.....................................54
11:29-31 ..............................22
12:11 ...................................56
12:13...................................56
12:27-31 .............................56
13:1-2 .................................56
15:40-54 .............................57

2 MGA TAGA-CORINTO

1:22.....................................56
3:3.......................................55
3:6.......................................55
3:6-11 ..................................52
5:10...........................20,26,31
5:14-15 ...............................57
5:17................................53,55
5:18-19 ...............................51
5:19.....................................57
5:20.....................................55
5:21................................38,53
6:1.......................................55
6:4.......................................55
6:18.....................................53
7:5....................................1,15
7:5-6 ...................................16
7:5-10 .................................34
7:6-7 .....................................3
7:7.......................................16
7:8.................................5,8,18
7:8-10 .................................18
7:9...........8,18,19,22,24,25,27
7:9-10 ...................................5
7:10...........................20,25,32
7:13.....................................57

MGA TAGA-GALACIA

2:20.....................................52
3:3.......................................57
3:25.....................................52
3:26................................53,54
4:6.......................................56
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5:16.....................................59
6:7.......................................27
6:7-8 .....................................9
6:15.....................................53

MGA TAGA-EFESO

1:3.......................................57
1:5..................................51,53
1:6.......................................53
1:7.......................................52
1:11 .....................................51
1:13.....................................57
1:14.....................................55
1:18.....................................55
1:19.....................................55
2:4.......................................54
2:6.......................................55
2:8-9 ...................................54
2:10.....................................53
2:14-17 ...............................52
2:14-19 ...............................53
2:18.....................................54
2:20.....................................54
2:21-22 ...............................56
3:16-19 ...............................57
4:6.......................................56
4:7.......................................54
4:30.....................................56
5:2.......................................54
5:8.......................................55
5:18.....................................59
5:25-27 ...............................56

MGA TAGA-FILIPOS

1:6.......................................55
1:20................................26,31
2:13.....................................55
3:3.......................................54
3:9.......................................53
3:18-19 .................................8
3:20.....................................53

MGA TAGA-COLOSAS

1:12.....................................53
1:13................................53,54
1:14.....................................52
1:20.....................................51
1:27.....................................56
2:10.....................................56
2:11 .....................................54
2:12.....................................52
2:15.....................................53
3:1.......................................52
3:3.......................................52
3:4.......................................55
3:12.....................................51
3:24.....................................55
3:25.....................................28

1 MGA TAGA-TESALONICA

1:1.......................................56
1:4.......................................51
5:4-5 ...................................55
5:23.....................................57
5:24.....................................51
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2 MGA TAGA-TESALONICA

2:16.....................................55

1 TIMOTEO

2:6.......................................57
4:10.....................................57

2 TIMOTEO

2:13.....................................54

TITUS

1:1.......................................51
2:11 .....................................57
2:12.....................................54
3:5.......................................52
3:7.......................................53

MGA HEBREOHANON

2:9.......................................57
4:16.....................................54
7:25.....................................55
9:15.....................................55
9:24.....................................55
10:14...................................53
10:19-20 .............................54
13:5.....................................55

1 PEDRO

1:2.......................................51
1:4.......................................55
1:5.......................................54
1:18.....................................52
1:23.....................................53
2:4.......................................51
2:5........................38,53,54,56
2:9.............................38,54,56
2:24................................38,52

2 PEDRO

1:3.......................................53
2:1.......................................57

1 JUAN

1:9.................4,6,10,28,36,43,
 44,46,47,49
2:2..................................52,57
2:28.....................................26
3:2.......................................53
3:24.....................................56
4:10.....................................52
5:11-12 ................................55
5:16-17 ...............................30

2 JUAN

8............................................8
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PINADAYAG

1:6..................................38,54
3:20.....................................29
5:10.....................................38
19:6-8 .................................56
21:4................................12,30
21:9.....................................56
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SUKARANON NGA MGA LIBRO NI R. B. THIEME, JR.
GIREKOMENDAR NGA HAN-AY 

The Plan of God
The Trinity
Slave Market of Sin
The Barrier
Rebound & Keep Moving
Isolation of Sin
The Faith-Rest Life
God the Holy Spirit vs.The Sin Nature
Mental Attitude Dynamics
Heathenism
Divine Guidance
Prayer
Witnessing
The Prodigal Son

SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

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

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

HOUSTON, TEXAS 77056-8829
www rbthieme org

713-621-3740




