


Ibabaw sa matag tumoy sa lingkoranan sa 
kalooy nagbarog ang bulawang dagway sa 
usa ka kerubin.  Ang usa mirepresentar sa 
perpektong pagkamatarong sa Dios; ang lain, 
Iyang hustisya.  Pagkamatarong ug hustisya 
midungaw sa sala ug mihukum niini.  Apan 
makausa sa usa ka tuig diha sa Adlaw sa 
Panghimayad, ang dugo sa usa ka nati nga laking 
baka maoy ibisbis diha ibabaw sa lingkoranan 
sa kalooy isip usa ka pagtabon para sa sala.  Sa 
dihang ang pagkamatarong ug hustisya sa Dios 
midungaw ngadto sa lingkoranan sa kalooy, 
ang Dios nakita dili ang pagkamakasasala sa 
tawo nga girepresentahan diha sa mga sulud 
sa kahon, apan ang panghimayad nga dugo 
nga gibisbis ibabaw sa bulawang tabon.  Ang 
dugo misimbolo sa nakompletong buhat ni 
Kristo ibabaw sa krus nga nagtabon sa mga 
sala sa tibuuk katawhan.

Ug dili pinaagi sa dugo sa mga kanding 
ug mga nating baka, apan pinaagi sa 
Iyang kaugalingong dugo, Siya misulud sa 
balaang lugar sa makausa og para sa tanan, 
nakakuha og waykatapusang katubsanan.

Mga Hebreohanon 9:12     
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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 maoy matinumanon ug  matarong 
sa  pagpasaylo kanato sa atong [nahibaloan] 
mga sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang 
[wanahibaloan, o nahakalimtan nga mga sala] 
dipagkamatarong.  (1 Juan 1:9)

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

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

 Kon ikaw wala gayud sa  personal nga mitoo diha ni Ginoong 
Jesu-Kristo isip imong Manluluwas, ang isyu mao ang wala 
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 ka-
lag 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 maga-
nansiyahon para sa doktrina, para sa pagbadlong, para sa 
koreksiyon, para sa instruksiyon diha sa pagkamatarong; 
nga ang tawo sa Dios mamahimong hamtong, sa hingpit 
gisangkapan ngadto sa tanan nga maayong mga buhat.  (2 
Timoteo 3:16-17)

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



ANG DUGO NGA KAAMGIRAN

ANG DUGO NI KRISTO nagsimbolo sa labing mahinungdanong 
hitabo nga sa kanunay nagpakita sa tibuuk kapanahonan sa 
anghelanon ug tawhanong kasaysayan.  Ang pamulong, “ang 
dugo ni Kristo,” maoy usa ka kaamgiran para sa pagluwas nga 
buhat ni Kristo didto sa krus.  Ang krus mao ang teribleng pre-
syo nga si Jesu-Kristo mibayad para sa atong hilabihan-kadako 
nga kaluwasan.  Gawas kon ang mga magtotoo nakasabut sa 
tinuud nga pagsugyot niini nga simbolikanhong pamulong, sila 
dili sa hingpit makadayeg kon unsa ang gibuhat ni Kristo para 
kanila.
 Kini maoy usa ka sensitibong hilisgutan para sa daghang 
mga magtotoo.  Para sa pipila ang dugo ni Kristo gilambigit uban 
sa usa  ka tibuuk-kinabuhi  nga  emosyonal nga mga kasinati-
an.  Sukad sa pagkabata sila nakadungog sa dugo nga gihis-
gotan diha sa kalma, matinahurong mga tingog; sila kusganong 
mikanta sa mga imno mahitungud sa “kahibulungang-paglihok 
sa gahum diha sa dugo”; o sila nagdako uban ang ideya nga 
adunay usa ka espesyal nga gahum diha sa pulang likido nga 
miliyok pinaagi sa mortal nga lawas ni Jesus.  Wala gani naka-
hibalo sa iyang gigikanan, pipila ka mga magtotoo nagkabyon 
ngadto sa karaang pagtolon-an nga si Kristo midala sa Iyang 
dugo uban Kaniya didto sa langit diha sa usa ka panaksan.  Ki-
ning malipaton nga ideya gikan sa Mangiub nga Kapanahonan 
nagpadayon sa paglungtad sa usa ka porma sa mistisismo nga 
anaa sa lawasnong dugo sa atong Ginoo.



 Samtang pipila ka mga magtotoo maoy ignorante sa dok-
trina sa dugo ni Kristo gikan sa usa ka yanong pagkulang sa 
madetalyehong katin-awan nga pagpanudlo, ang uban maoy 
ignorante isip kabahin sa usa ka magub-anong sistema sa tina-
gong pagkaarogante diha sa ilang mga kalag.  Ang unang kate-
goriya sa tagsatagsa adunay igong kawaypihig sa pagpaminaw 
ug pagkat-on; siya sa yanong nagkinahanglan og bibliyanhong 
kasayuran.  Ang laing matang, hinoon, maoy naangin pinaagi 
sa usa ka labi pang grabe ug komplikadong balatian.  Imbis sa 
pagka maikagon sa unsa nga ang Bibliya nagsulti, siya nag-isip 
sa iyang kaugalingong panglantaw sa dugo nga labi pang mahi-
nungdanon kay sa panglantaw sa Dios.  Siya hinoon nagsupak 
sa divine nga panglantaw kay sa pagtugot sa iyang garbo aron 
sa paghiyos.  Sa maong usa ka magtotoo, ang tinuud nga dok-
trina sa dugo maoy dili sa yano usa ka butang sa pagkat-on sa 
usa ka butang nga bag-o ug mahinungdanon; kini maoy usa ka 
hagit ngadto sa iyang dako kaayong pagkaarogante.  Sama sa 
karaang panultihon nga nag-ingon, “Ayaw ako liboga uban ang 
mga kamatuuran!”  Ang bugtong makasumpo mao ang kama-
paubsanon—pag-ila sa awtoridad sa pastor-magtutudlo kinsa 
sa makanunayon nagtudlo sa Pulong sa Dios.  Ang doktrina sa 
Bibliya nagpahiyos sa garbo ug nagtukod sa tinuud nga espiri-
tuhanong pagtubo diha sa solidong pundasyon ni Jesu-Kristo.
 Walay bibliyanhong basihan para sa pagpasangil og mis-
teryoso o talagsaong mga hiyas ngadto sa lawasnong dugo ni 
Kristo.  Ang termino, dugo ni Kristo, maoy labing mas mahinung-
danon kay sa bisan unsang mahikanhong gahum nga mining gi-
pagumikan sa Iyang lawasnong mga likido.  Kita makakita diha 
sa dakong detalye nga ang Iyang lawasnong dugo sa absoluto 
walay bisan unsang nahimo sa mapulihong panghimayad.1

 Diha sa Bibliya, (haima), “dugo,” adunay nagkadaiyang 

1. Nga si Kristo namatay isip usa ka puli para sa tanang katawhan mao ang doktrina sa 
dilimitadong panghimayad (Juan 3:17; 1 Timoteo 4:10; Titus 2:11; 1 Juan 2:2).
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literal nga mga kahulugan nga naglakip sa tawhanong dugo 
ug mananap nga dugo.  Apan, sa dihang ang Bag-ong 
Testamento nagsulti sa dugo labot sa sakripisyo ni Kristo, 
kini wala nagpunting sa literal nga dugo.  “Ang dugo ni Kristo” 
mao sa kanunay usa ka hulag sa pamulong.  Ang Griyegong 
magsusulat og diksyonaryo, Walter Bauer, naggahin og usa ka 
tibuuk parapo ngadto sa simbolikanhong paggamit sa pulong 
bahin ni Kristo.  Siya naghulagway sa “ang dugo ug kinabuhi 
isip usa ka mabayarong sakripisyo … labi na ang dugo ni 
Jesus isip usa ka paagi sa pagbayad.”2  Sa samang paagi, 
si Vine nagtino, “ang ‘dugo’ ni  Kristo …  nagpanghimatuud 
sa  Iyang kamatayon pinaagi sa pagpaagas sa Iyang ‘dugo’ 
diha sa mabayarong sakripisyo.”3  Si Bullinger nagkategoriya 
sa mga pamulong sama sa “nahitarong pinaagi sa Iyang 
dugo” (Mga Taga-Roma 5:9), “katubsanan pinaagi sa Iyang 
dugo” (Mga Taga-Efeso 1:7), “gidala paduul pinaagi sa dugo 
ni Kristo” (Mga Taga-Efeso 2:13), ug “mibuhi kanato gikan sa 
atong mga sala pinaagi sa Iyang dugo” (Pinadayag 1:5) isip 
dobleng panghulipan nga nagpunting ngadto sa “mga merito 
sa Iyang panghimayad nga kamatayon.”4  Dugang pa, ang 
Kittel nga Theological Dictionary nagkompirma nga ang dugo 
ni Kristo diha sa Bag-ong Testamento maoy “sa yano usa ka 
mamugnaong binaba nga simbolo para sa pagluwas nga buhat 
ni Kristo”5  “Mamugnaong binaba nga simbolo” nagkahulugan 

2. Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Chris-
tian Literature, trans. William F. Arndt, and F. Wilbur Gingrich (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1957), 22.
3. W. E. Vine, Merrill F. Unger, and William White, Jr., Vine’s Complete Expository Dictio-
nary of Old and New Testament Words (Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1985), 70.
4. Panghulipan maoy usa ka hulag sa pamulong nga pinaagi diin ang usa ka ngalan 
o pungan maoy gigamit imbis sa lain, nga diin kini nagbarog diha sa usa ka pihong 
kalambigitan.  E. W. Bullinger, Figures of Speech Used in the Bible (Grand Rapids: Baker 
Book House, 1968), 610-11.
5. Johannes Behm, “haima” diha sa Theological Dictionary of the New Testament, ed. 
Gerhard Kittel; trans. and ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1964), 
1:175.
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og simbolikanhong pinulongan.  Sa laing pagkasulti, si Kristo 
wala nagdugo ngadto sa kamatayon aron sa pagbayad sa silot 
sa sala.  Ang termino, dugo ni Kristo, maoy usa ka kaamgiran 
para sa Iyang mabayarong kamatayon nga diin Siya midawat 
sa paghukum nga mitangtang sa silot sa sala.

ANG PLANO SA KALUWASAN

 Ang dugo ni Kristo mao ang sa kinalabwang bililhon nga 
salapi sa ginsakpan nga mipalit sa atong kaluwasan.  Sa 
maong kahimtang, ang dugo ni Kristo adunay permanente, 
waykatapusang mga resulta ngadto ni Satanas, ngadto sa 
tawo, ngadto sa sala, ug ngadto sa Dios.
 Ang dugo ni Kristo gitipon uban sa Iyang pagkabanhaw, 
pagsaka, ug sesyon midaug sa istratehiyanhong kadaugan 
batok ni Satanas diha sa anghelanong away.6  Kita nakahibalo 
nga didto sa milabay nga eternidad, wala pa ang pagbuhat sa 
tawo, si Satanas ug usa sa tulo ka bahin sa tanang mga anghel 
ang mialsa batok sa Dios (Isaiah 14:13-14; Ezekiel 28:12-15).  
Usa ka bista maoy gihimo nga diin ang Dios misentensiya ni 
Satanas ug tanan sa nangalaglag nga mga anghel ngadto 
sa linaw sa kalayo (Mateo 25:41; Pinadayag 20).  Diha sa 
iyang pagsentensiya si Satanas miapelar sa iyang kaso, sa 
mapasipad-anong nagpasangil nga ang usa ka mahigugmaong 
Dios dili makasilot sa Iyang kaugalingong mga binuhat 
ngadto sa waykatapusang paghukum.  Nagsalikway sa iyang 
kaugalingong pagkasad-an, si Satanas misaway sa karakter sa 
Dios.

Apan, ang Dios dili  gayud  makasupak  sa  Iyang  kau-

6. R. B. Thieme, Jr., The Angelic Conflict (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, 
2012).  Tan-awa usab ang Anti-Semitism (2003).  Sa umaabot, mga sangang-reperensiya 
ngadto sa akong mga libro magkutlo lamang sa magsusulat, titulo, petsa sa publikasyon 
(diha sa unang reperensiya), ug panid (mga panid).
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galingong perpektong karakter.  Ang Iyang pagkamatarong ug 
hustisya nagpugong sa tanan Niyang mga hiyas gikan sa pag-
kakompromiso nga naglakip sa Iyang gugma.  Ang apelasyon 
ni Satanas misulay sa paghimo sa gugma sa Dios nga bugtong 
isyu diha sa pagsilot.  Apan ang gugma sa Dios dili mahimong 
mabulag gikan sa Iyang pagkamatarong ug hustisya.
 Aron pagsulbad sa apelasyon sa makausa ug para sa tanan, 
ang Dios mibuhat sa katawhan.  Sama ni Satanas ug sa mga 
anghel, ang Dios mihatag sa tawo sa gawasnong kabubut-on.  
Ang tawo makadawat o makasalikway ni Ginoong Jesu-Kristo 
ug sa plano sa kaluwasan.  Ang tawo misalikway sa Iyang plano 
ug pinaagi niana nagsubli sa mga kahimtang sa una-sa-kasay-
sayang rebelyon.  Ang Dios nga Amahan mipadayag sa Iyang 
perpektong gugma pinaagi sa pagpadala sa Iyang Anak alang 
sa kaayohan sa nangalaglag nga katawhan.

Apan ang Dios nagpadayag sa Iyang kaugalingong 
gugma ngari kanato, diha nga samtang kita maoy 
mga makasasala pa, si Kristo namatay [isip usa ka 
puli] para kanato. (Mga Taga-Roma 5:8)7

Sa bisan unsang panahon nga si bisan  kinsa ang  nagpaha-
yag sa positibong kabubut-on ug nagtoo diha ni Kristo pinaagi 
sa pagtoo lamang, siya mahimong usa ka saksi  ngadto  sa 
dimapakyas nga gugma sa Dios, ang pagkahingpit sa Iyang 
karakter, ug ang  pagkamatarong sa Iyang mga paghukum 
(Pinadayag 16:7).  Ang tawo sa pagkagawasnon sa pagtoo o 
sa dili pagtoo nagpahimug-at sa kabubut-on isip ang isyu diha 
sa anghelanong away ug nagpadayag ngadto ni Satanas nga 
siya lamang maoy responsable para sa iyang kaugalingong 

7. Ang tanang mga Kasulatan niini nga libro maoy gikutlo gikan sa New American Stan-
dard Bible (NASB).  Ang sinanggaang komentaryo nagpadayag sa pagpalapad sa NASB 
nga paghubad nga gitudlo diha sa Bibliyanhong klase nga mga pakigpulong (anaa diha sa 
[English] MP3 CD gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas).
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pagsilot.  Ang kalaglagan ni Satanas maoy giselyohan; ang 
dugo ni Kristo nagsiguro sa katapusang kadaugan sa Dios diha 
sa anghelanong away.
 Gitumong ngadto sa tawo, ang dugo ni Kristo nagguba sa 
babag nga nagbulag sa tawo gikan sa Dios.8  Ang pagdumot tali 
sa Dios ug tawo maoy gipulihan sa “kalinaw.”

Apan karon diha ni Kristo Jesus kamo kinsa sa 
kanhiay maoy hilabihan kalayo gidala paduul 
pinaagi sa dugo [haima] ni Kristo. Kay Siya Mismo 
maoy atong kalinaw, kinsa mihimo sa parehong 
mga grupo ngadto sa usa, ug miguba sa babag sa 
nagbahinbahin nga paril.  (Mga Taga-Efeso 2:13-
14) 

Kini mao ang doktrina sa panag-uli (Mga Taga-Colosas 1:20).  
Gitangtang sa kahangturan mao ang dimaagiang babag nga 
gitukod sa mga tisa sa sala, ang silot sa sala, lawasnong pag-
katawo, dihingpit nga pagkamatarong sa tawo, ang perpektong 
karakter sa Dios, ug posisyon sa tawo diha ni Adan.

8. Thieme, The Barrier (2003).

ANG DIMABUNTOG NGA BABAG

6 ANG DUGO NI KRISTO 



Dili na gayud masubli ang bisan unsa niining mga problemaha 
nga usa ka isyu para sa tawo nga nangita og usa ka relasyon 
uban sa Dios; ang bugtong isyu mao, Unsa ang imong hunahu-
na ni Kristo?

Diha sa takna sa pagtoo diha ni Kristo ang magtotoo nag-un-
dang sa pagkakaaway sa Dios ug dihadiha nahimong usa ka 
myembro sa harianong pamilya sa Dios sa kahangturan (Mga 
Taga-Roma 5:10).9  Nagbarog sa katibuk-an diha sa merito sa 
Buhing Pulong kinsa mao si Jesu-Kristo (Juan 1:1-2, 14), ang 
magtotoo nagsulud sa plano sa Dios nga diin ang gisulat nga 
Pulong, o “hunahuna ni Kristo,” mahimong iyang espirituha-
nong pagkaon (Mateo 4:4; 1 Mga Taga-Corinto 2:16).  Pinaagi 
sa iyang padayon nga positibong kabubut-on ngadto sa doktri-
na sa Bibliya ang magtotoo, diha sa panahon, magtubo ngadto 
sa espirituhanong pagkahamtong ug magdawat ug magsadya 
sa espesyal nga mga panalangin nga ang Dios midisenyo para 
kaniya didto sa milabay nga eternidad (Mga Taga-Efeso 1:3-6).  
Ang kinabuhi sa hamtong nga magtotoo mahimong usa ka ka-
hulugan, katuyoan, ug katin-awan; bisan ang kamatayon nag-
gunit sa saad sa mas dakong mga panalangin didto sa eterni-
dad (Mga Taga-Filipos 1:21).

Mahitungud sa sala, ang doktrina sa katubsanan nagtudlo 
nga didto sa krus ang dugo ni Kristo mipalit sa atong kaga-
wasan gikan sa merkado sa ulipon sa sala.10

9. Usa ka talagsaong titulo, Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo, ug usa ka posisyon 
sa pagkaharianon maoy giganti ngadto ni Jesu-Kristo diha sa pagkompleto sa Iyang 
istratehiyanhong kadaugan didto sa krus batok ni Satanas ug ang Iyang pagsaka ug sesyon 
diha sa toong kamut sa Dios nga Amahan.  Aron sa paghingpit sa bag-ong “panggubatang 
pagkaharianon” ni Kristo, ang Amahan maoy nag-andam og usa ka harianong pamilya 
sa kalibutan sulud sa Kapanahonan sa Simbahan nga maoy lahi gikan sa ubang pamilya 
sa Dios ug mag-uban ug maghimaya ni Kristo sa kahangturan.  Gitawag usab og ang 
Simbahan, ang Lawas ni Kristo, ug ang Pangasaw-onon ni Kristo, ang harianong pamilya 
naglakip sa matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo (1 Mga Taga-Corinto 12:27; 
Mga Taga-Colosas 1:24; 1 Pedro 2:9; Pinadayag 19:7).  Tan-awa sa Thieme, The Divine 
Outline of History: Dispensations and the Church (1999), 64-66.  
10. Thieme, Slave Market of Sin (1994).
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Nasayod nga kamo maoy wala gitubus sa madugta 
nga mga butang sama sa pilak o bulawan gikan sa 
inyong waykapuslanang paagi sa kinabuhi nga na-
panunud gikan sa inyong mga katigulangan, apan 
sa bililhong dugo, sama sa usa ka nating karnero 
nga waybuling ug waymansa, ang dugo [haima] ni 
Kristo.  (1 Pedro 1:18-19) 

Diha Kaniya kita adunay katubsanan pinaagi sa 
Iyang dugo [haima], ang kapasayloan sa atong 
mga kalapasan, sumala ngadto sa mga bahandi 
sa Iyang grasya.  (Mga Taga-Efeso 1:7)  

    
Si Jesu-Kristo mibayad sa silot nga diin daan nang gipasangil 
batok sa matag usa kanato (Mga Taga-Colosas 1:14; 2:14).  
Karon, isip mga magtotoo, bisan pa kita magpadayon sa pag-
pakasala samtang kita buhi pa (1 Juan 1:8, 10), kita maoy bisan 
pa niana giluwas gikan sa gahum sa sala nga mao ang kon-
trol sa kinaiyang makasasala.11  Tungud kay ang tanang mga 
sala maoy gihukman didto sa krus, kita sa yano makahingalan, 
o makalitok, sa atong human-sa-kaluwasan nga mga sala sa 
pribado sa Dios nga Amahan, ug dihadiha mahibalik ngadto sa 
fellowship uban Kaniya (1 Juan 1:9).12 

11. Gawas lang ni Jesu-Kristo, ang kinaiyang makasasala maoy usa ka kinahanglanong 
bahin sa matag tawhanong binuhat, ang sentro sa rebelyon sa tawo ngadto sa Dios.  Mga 
kapulong para sa kinaiyang makasasala naglakip sa: ang “karaang tawo” sa Mga Taga-
Efeso 4:22 (KJV); ang Adanong kinaiya sa “unud” sa Mga Taga-Roma 8:3-4; ang prinsipyo 
sa “sala” sa Mga Taga-Roma 7:8-20; ug ang kaliwatanong pagpadayon sa kinaiyang 
makasasala ug espirituhanong kamatayon “diha ni Adan” sa 1 Mga Taga-Corinto 15:22.  
Ang kinaiyang makasasala nagpuyo diha sa selyulang gambalay sa lawas ug mao ang 
gigikanan sa tentasyon, pangibog, ug tawhanong kamaayo, apan ang kabubut-on sa tawo 
mao ang gigikanan sa sala.  Tan-awa sa Thieme, God the Holy Spirit vs. The Sin Nature 
(2013), 1-4; Rebound and Keep Moving! (1993), 3-9; Reversionism (2000).    
12. Kini maoy gitawag og rebound teknik.  Sa dihang ang magtotoo sa pribado nag-ila sa 
iyang mga sala ngadto sa Dios nga Amahan, ang maghuhukum sa Kinalabwang Korte sa 
Langit, Siya nagbuhat sa susamang butang sa tanang panahon; Siya nagpasaylo niadtong 
mga sala ug naghugas sa magtotoo gikan sa tanang kadaotan (1 Juan 1:9).  Tan-awa sa 
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 Gitumong ngadto sa Dios, ang doktrina sa pagpasig-uli 
nagtudlo nga ang dugo ni Kristo mitagbaw sa perpektong 
pagkamatarong ug hustisya sa Dios mahitungud sa tawo (Mga 
Taga-Roma 3:25-26; 1 Juan 2:2; 4:10).

Ngadto Kaniya kinsa naghigugma kanato, ug 
mibuhi kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa 
Iyang dugo [haima].  (Pinadayag 1:5b)

Ang depekto ug hingpit nga pagkaditakus sa tawo wala na nag-
tanyag og usa ka kakulian ngadto sa relasyon uban sa Dios.  
Bugtong ang Ginoong Jesu-Kristo maoy takus, ug ang Iyang 
mabuligong sakripisyo alang sa katawhan nagdala sa matag 
usa ubus sa plano sa grasya sa Dios.  Sa pagkatinuud, ang 
tibuuk grasya nga plano sa Amahan naglangkob sa tanan nga 
Siya maoy gawasnon sa pagbuhat para sa tawo diha basi sa 
krus.
 Tungud sa pagpasig-uli pinaagi sa dugo ni Kristo, ang Dios 
nga Amahan mao karon ang gawasnon sa pagpahitarong o 
pagpanalipod ni bisan kinsa nga nagtoo diha ni Kristo (2 Mga 
Taga-Corinto 5:21).  Pagkahitarong maoy usa ka legal, o makig-
pulongon, nga lihok sa Dios diin Siya nagpadayag sa magtotoo 
nga matarong tungud kay Siya miimpyut sa Iyang kaugalingong 
perpektong pagkamatarong ngadto kaniya.  Ang pagkahitarong 
ug impyutasyon nagsulbad sa problema sa dihingpit nga pag-
kamatarong sa tawo (Mga Taga-Roma 4:3).

Apan ang Dios nagpadayag sa Iyang kaugalingong 
gugma ngari kanato, diha nga samtang kita maoy 
mga makasasala pa, si Kristo namatay [isip usa ka 
puli] para kanato.  Mas labaw pa unya, nga karon 
gipahitarong pinaagi sa Iyang dugo, kita maluwas 

Thieme, Rebound and Keep Moving!
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gikan sa kaligutgut sa Dios pinaagi Kaniya.  (Mga 
Taga-Roma 5:8-9)

Ang dugo ni Kristo usab nagtukod sa doktrina sa posisyonal 
nga paglain diin nagbungat nga ang Dios mapasig-uli sa dili 
pa magawasnon sa pagbutang sa magtotoo diha sa paghiusa 
uban ni Kristo diin siya mahimong sarang sa pagpuyo uban 
Kaniya sa kahangturan (1 Pedro 1:2).13  

Busa si Jesus usab, nga Siya mahimong maglain 
sa katawhan pinaagi sa Iyang kaugalingong dugo 
[haima], miantos gawas sa ganghaan.  (Mga He-
breohanon 13:12)    

ANG SILOT SA SALA

 Si Jesu-Kristo gikinahanglang makasinati sa krus aron sa 
pagtubus sa tawhanong kaliwatan gikan sa merkado sa ulipon 
sa sala.  Apan unsa nga matang sa kamatayon nga Siya kina-
hanglang mamatay aron makabayad sa  presyo  nga  gikina-
hanglan sa Dios?  Si Kristo gikinahanglang mamatay diha sa 
susamang paagi nga si Adan namatay.  Ang kamatayon nga 
si Adan mamatay maoy gisaysay bisan gani sa wala pa siya 
nalaglag.

“Apan gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug 
daotan [nagrepresentar sa plano ni Satanas isip 

13. Sa takna sa kaluwasan ang matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo maoy 
gisulud ngadto sa paghiusa uban ni Kristo pinaagi sa bawtismo sa Balaang Espiritu.  Ang 
magtotoo nag-ambit sa tanan nga si Kristo mao ug anaa, naglakip sa waykatapusang 
kinabuhi (1 Juan 5:11-12); pagkamatarong (2 Mga Taga-Corinto 5:21); pagpili (Mga Taga-
Efeso 1:3-4); daang-gidestino (Mga Taga-Efeso 1:5-6); pagsagup (Mga Taga-Galacia 3:26); 
pagkamanununod (Mga Taga-Roma 8:16-17); pagkapari (1 Pedro 2:5, 9); paglain (1 Mga 
Taga-Corinto 1:2);  pagkaharianon (2 Timoteo 2:11-12).  Tan-awa sa Thieme, The Divine 
Outline of History, 85-88.   
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tugbang sa plano sa Dios] ikaw dili mokaon, kay 
diha sa adlaw nga ikaw mokaon gikan niini ikaw 
gayud mamatay [sa espirituhanon].”  (Genesis 
2:17)  

 Ang punglihok (mut), “mamatay,” sa tinuud nagpakita sa 
ikaduha diha sa Hebreohanong teksto sa Genesis 2:17 ug 
maoy sa literal gihubad og “pagkamatay ikaw gayud mamatay.”  
Apan sa dihang si Adan miingkib diha sa prutas, nagdumili sa 
maloloy-ong pasidaan sa Ginoo ug nagsalikway sa Iyang pla-
no, siya wala dihadiha natikyaob ug namatay.  Sa pagkatinuud, 
si Adan nabuhi sulud sa 930 ka katuigan pagkahuman sa iyang 
orihinal nga sala (Genesis 5:5).  Sa ingon niini, kini maoy tataw 
nga ang pasidaan sa Dios sa Genesis 2:17 wala nagpunting 
ngadto sa lawasnong kamatayon.  Hinoon, ang gramatikan-
hong estraktura niini nga pamulong nagpatigbabaw sa kaku-
sog sa kamatayon nga gipadayag sa Dios.14  Kon si Adan o ang 
babaye wamotuman sa pagdili sa Ginoo, ang silot mahimong 
dihadiha ug mapintas: espirituhanong kamatayon—hingpit nga 
pagkahimulag gikan sa Dios.  Ang mga bayad sa sala maoy 
dili lawasnong kamatayon; ang mga bayad sa sala maoy es-
pirituhanong kamatayon.15  Si Adan ug ang babaye namatay 
sa espirituhanon sa takna nga sila mikaon sa gidili nga prutas 
(Mga Taga-Roma 3:23; 5:12; 6:23).  Busa, si Jesu-Kristo  kina-
hanglang magbayad sa presyo sa espirituhanong kamatayon.
 Pagkahuman si Adan ug ang babaye nawad-an sa ilang 
relasyon uban sa Dios, tungud sa kahadlok sila misulay sa 

14. Ang gramatikanhong gambalay nga nagsugyot sa pahimug-at mao ang absolutong 
panghangtod sa mut nga nag-una sa maykinutubang ludlis sa mut.  Tan-awa sa Ronald J. 
Williams, Hebrew Syntax: An Outline (Toronto: University of Toronto Press, 1982), 37-38.
15. Lawasnong kamatayon maoy usa ka masangputong resulta sa espirituhanong kama-
tayon, apan ang lawasnong kamatayon maoy dili gayud susama ingon sa espirituhanong 
kamatayon.  Kon ang lawasnong kamatayon maoy susama ingon sa espirituhanong ka-
matayon, ang mga myembro sa tawhanong kaliwatan tanan mangamatay sa lawasnon sa 
pagkatawo tungud kay kita maoy tanan natawo nga sa espirituhanon patay.
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pagtago gikan sa Usa kang kinsa sila mitagamtam og dakong 
panag-uyon ug adlaw-adlaw nga fellowship.  Diha sa usa ka 
pagsulay sa pagbugti para sa ilang kadaot ug pagkadili-matu-
manon sa pagdili sa Dios, sila ang sinugdanan sa Operasyon 
Kadahonan sa Igos—usa ka sistema sa tawhanong kamaayo 
(Genesis 2:25; 3:7).16  Sila mitabon sa ilang pagkahubo diha sa 
usa ka pagsulay sa pagpasibo ngadto sa Iyang pagkamatarong 
ug hustisya.  Apan ang ilang tawhanong solusyon maoy sa 
hingpit gisalikway sa Dios.
 Ang absolutong pagkamatarong sa Dios walay bisan unsa 
nga kalambigitan sa dihingpit nga pagkamatarong sa tawo; 
bisan pa  ang maayo  kaayo  ug  halangdon  kaayong mga  
paningkamot sa tawo dili gayud makadani sa Dios (Isaiah 64:6; 
Titus 3:5).  Tungud kay ang Dios dili makakompromiso sa Iyang 
karakter, Siya makasalikway lamang sa espirituhanong patay 
nga katawhan.  Ang palisiya sa Dios nagtugot og usa ka relas-
yon tali sa binuhat ug Magbubuhat diha sa Iyang mga termino 
lamang. 
 Si Adan ug ang babaye parehong migamit og negatibong 
kabubut-on, parehong nakaangkon og usa ka kinaiyang maka-
sasala, ug maoy parehong mga makasasala.  Apan adunay usa 
ka kalainan diha sa paagi nga sila nakasala:  ang babaye maoy 
nailad, samtang ang lalaki nakasala nga adunay kahibalo ug sa 
tinuyo nga paagi.

Ug kini maoy dili si Adan kinsa maoy nailad, apan 
ang babaye sanglit tinuud nga nailad, natagak 
ngadto sa kalapasan.  (1 Timoteo 2:14)        

                     

16. Tawhanong kamaayo mao ang bisan unsa nga manggiloy-ong binuhatan nga gimugna 
pinaagi sa usa ka dimagtotoo o sa usa ka magtotoo ubus sa pagkontrolar sa kinaiyang 
makasasala ug diha sa kalibutanong sistema ni Satanas.  Tawhanong kamaayo ug kadaotan 
maoy mga dagway sa espirituhanong kamatayon o karnalidad.  Tawhanong kamaayo maoy 
modus operandi ni Satanas; kadaotan, ang iyang modus vivendi.  Tan-awa sa Thieme, The 
Integrity of God (2005), 82-83.  
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Ang sala ni Adan sa kahibalo mihimo sa lalaki nga kaliwata-
nong tigdala sa kinaiyang makasasala diha sa pagpanganak 
(Mga Taga-Roma 5:12).  Ang kinaiyang makasasala ni Adan 
nahimo nga atong kinaiyang makasasala.  Nga ang kinaiyang 
makasasala ni Adan maoy gipasa pinaagi sa lalaki ug dili sa 
babaye maoy gipanghimatuud pinaagi sa propesiya ug kama-
tuuran sa birhen nga pagkatawo ni Jesu-Kristo (Isaiah 7:14; 
Lukas 1:26-37).
 Isip ang magmamando sa kalibutan ug ang representante, 
o pederal nga pangulo, sa tawhanong kaliwatan, ang desisyon 
ni Adan sa pagpakasala maoy  usa  ka  desisyon  sa  pag-
pakasala para kanatong tanan.  Siya misiguro sa pagsilot sa 
tibuuk tawhanong kaliwatan tungud kay ang tibuuk tawhanong 
kaliwatan maoy sa binhi diha kaniya (Mga Taga-Roma 5:12, 
14-15).17  Diha sa takna sa atong lawasnong pagkatawo, ang 
orihinal nga sala ni Adan maoy giimpyut ngadto sa kaliwata-
nong giporma nga kinaiyang makasasala diri kanato.  Ang sala 
ni Adan nahimo nga atong sala.  Kita maoy gisilotan dili tungud 
sa atong kaugalingong personal nga mga sala, apan tungud sa 
orihinal nga kalapasan ni Adan.
 Kita maoy tungud niini natawo sa lawasnon nga buhi, apan 
sa espirituhanon patay—dimakahimo sa pag-angkon og usa 
ka relasyon uban sa Dios.  Kita maoy natawo ngadto sa unsa 
maoy pareho ra sa usa ka merkado sa ulipon sa sala.  Sa es-
pirituhanon patay ug sa hingpit nga daotan, kita maoy wala diha 
sa posisyon sa pagpalit sa atong kaugalingong kagawasan, 
ayha pa sa pagpalit sa kagawasan sa uban.  Bugtong usa ka 
gawasnong tawo ang makatubus sa usa ka ulipon, ug adunay 
bugtong usa ka tawo kinsa sa bisan kanus-a mao o sa bisan 
kanus-a nahimong natawo nga gawas sa merkado sa ulipon sa 

17. Sa binhi diha ni Adan nagkahulugan nga ang tibuuk tawhanong kaliwatan maoy sa 
epektibong anaa uban ni Adan sa dihang siya nakasala tungud kay ang tanan maoy nag-
gikan sa kaliwatanon gikan kaniya; kini miresulta diha sa hingpit nga pagkadaotan sa tawo.  
Kita maoy liso ni Adan ug nag-ambit sa iyang nadunut nga kinaiya.
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sala—Jesu-Kristo!

Ang Birheng Pagkatawo ug ang Waysayup
nga Jesu-Kristo

 Si Jesu-Kristo mao ang “liso” sa babaye, dili sa lalaki (Genesis 
3:15).18  Ang Dios mihimo og usa ka kahibulungang pagsangkap 
diha sa masanayong sa biyolohiya nga paagi sa pagtuman 
sa saad nga si Kristo, ang liso sa babaye, mamahimong 
waysala nga Manluluwas.19  Aron mamahimong matawo nga 
walay usa ka kinaiyang makasasala ug gawas sa merkado sa 
ulipon sa sala, ang Manluluwas dili mahimo nga adunay usa 
ka tawhanong amahan.  Sa ingon, ang birhen nga pagkatawo 
nahimong hilabihanay kamahinungdanon.  Parehong si Jose ug 
Maria mihuput og mga kinaiyang makasasala, apan tungud kay 
walay pagkalakip sa lalaki diha sa pagpanamkon ni Jesu-Kristo, 
walay sa kaliwatanong naporma nga kinaiyang makasasala 
(Lukas 1:26-37).
 Busa si Jesu-Kristo maoy natawo nga tinuud nga pagka-
tawo, apan walay kinaiyang makasasala ug ang impyutasyon 
sa sala ni Adan.  Siya maoy natawo sa espirituhanon nga buhi—
usa ka talagsaong pagkatawo! Dugang pa, si Kristo adunay 
kabubut-on sama usab kanato, ug ang gawasnong kabubut-
on sa Iyang pagkatawo maoy gibutang ngadto sa pagsulay og 
balikbalik (Mateo 4:1-11).  Apan sulud sa tibuuk katloan-og-tulo 
ka katuigan sa Iyang kinabuhi, Siya wala makabuhat bisan usa 

18. Thieme, Heathenism (2001), 11-12.
19. Sa katibuk-an sa tanang bahin sa masanayong paagi sa meiosis diha sa lalaki, ang 
baynte-tres ka mga kromosoma sa tulos nagpabiling nahugawan pinaagi sa kinaiyang 
makasasala.  Apan, diha sa masanayong paagi sa meiosis diha sa babaye, ang kinaiyang 
makasasala maoy gipagula sa polar bodies aron nga ang itlog maoy gawasnon gikan sa 
kinaiyang makasasala.  Sa dihang ang itlog maoy gipabinhian pinaagi sa tulos, ang itlog 
nahimong nahugawan uban sa kinaiyang makasasala.  Sa ingon niini, nagsugod uban ang 
gipabinhian nga itlog, ang matag selyula sa biyolohiya nga kinabuhi naghuput og kinaiyang 
makasasala, gawas lang ni Jesu-Kristo.  Tan-awa sa Thieme, The Integrity of God, 65-70. 
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ka lihok sa personal nga sala—usa ka talagsaong kinabuhi!  
Si Adan maoy gibuhat sa espirituhanon nga buhi ug pinaagi 
sa iyang kabubut-on nahimong sa espirituhanon nga patay.  
Si Jesu-Kristo, ang Katapusang Adan (1 Mga Taga-Corinto 
15:45), mao ang bugtong tawo sa bisan kanus-a natawo sa 
espirituhanon nga buhi ug nagpuyo nga walay personal nga 
sala, bisan pa Siya sa tinuyo mipili sa pag-adto ngadto sa krus 
ug mamatay sa espirituhanon alang sa kaayohan sa tanang 
katawhan.
 Tungud sa Iyang birhen nga pagkatawo ug waysayup nga 
kinabuhi, si Jesu-Kristo mao ang bugtong usa nga sarang sa 
pagpalit sa atong kaluwasan.  Sa dihang ang Amahan mitantiya 
sa Iyang kaugalingong Anak, sa tinuud, Siya mibungat Kaniya, 
“Madawat!”  Ang perpektong persona ni Kristo ug ang Iyang 
mapulihong sakripisyo ang mitagbaw sa pagkamatarong ug 
hustisya sa Dios.  Karon, ang kaluwasan para sa tanang ka-
tawhan maoy posible pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo 
lamang. 

ANG DUGO NI KRISTO NAUNA PA SA KRUS

 Sa katibuk-an sa tanang bahin sa tawhanong kasaysayan, 
gikan sa pagkalaglag ni Adan ngadto sa katapusan sa Milen-
yo, adunay bugtong usa ka paagi sa kaluwasan—pagtoo diha 
ni Ginoong Jesu-Kristo (Juan 14:6; Mga Buhat 4:12).20  Mga 
magtotoo kinsa mipuyo sa wala pa ang kamatayon ni Kristo 
mitan-aw pag-una pinaagi sa pagtoo ngadto sa umaabut nga 
Manluluwas, maingon nga ang mga magtotoo human sa ka-
matayon ni Kristo mitan-aw pabalik pinaagi sa pagtoo ngadto 

20. Ang Milenyo naghingalan og usa ka literal nga panahon sa usa ka libo ka katuigan nga 
magsugod pagkahuman sa Ikaduhang Pag-abut ni Kristo nga Siya magtuman sa tanang 
waykondisyon nga mga kasabutan ngadto sa Israel, maghari diha sa trono ni David, ug 
magtukod sa tibuuk kalibutan nga kalinaw ug perpektong kalikupan dinhi sa kalibutan 
(Isaiah 11; 35; 65:17-25).  
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sa makasaysayanong krus.  Apan unsaon man kadtong kinsa 
mipuyo sa wala pa si Kristo namatay didto sa krus nga malu-
was pinaagi sa usa ka hitabo nga wala pa mahitabo?         

        
Kang kinsa ang Dios [ang Amahan] mipakita sa 
publiko [Jesu-Kristo] isip usa ka pagpasig-uli diha 
sa [pinaagi sa] Iyang dugo pinaagi sa pagtoo. 
Kini maoy pagpakita sa Iyang [ang sa Amahan 
nga] pagkamatarong, tungud diha sa pag-antos 
[paglangan sa paghukum] sa Dios Siya milabay sa 
mga sala nga sa kaniadto pa nahimo [sa wala pa 
ang krus].  (Mga Taga-Roma 3:25)

 Ang Mga Taga-Roma 3:25 nagpadayag nga ang Dios misus-
penso sa paghukum sa sala hangtod ang krus nahitabo.  Siya 
“milabay” sa tanang kaniadto nabuhat nga mga sala, naghulat 
hangtod sa kahingpitan sa panahon sa dihang Siya maghukum 
sa tanang mga sala sa kalibutan diha sa Iyang kaugalingon 
nga perpektong Anak (Mga Taga-Roma 5:6).  Sulud sa tulo-ka-
oras nga higayon nga si Kristo maoy gihukman, ang kaluwasan 
maoy natuman para sa tanang katawhan bisan kon sila mipuyo 
sa nangaging panahon, niining panahona, o sa umaabot.
 Diha sa tibuuk kasaysayan sa tawhanong kaliwatan wala 
gayuy usa ka tawo kinsa wala makabaton og kahigayonan 
sa pagpahayag sa pagtoo diha sa Manluluwas.21  Ang Kasu-
latan nagsulti ni Abraham, “Unya siya mitoo [pinaagi sa pag-
too lamang] diha sa GINOO [Yahweh, ang Ikaduhang  Persona  
sa  Trinidad];22 ug Siya miisip niini ngadto kaniya isip pagka-

21. Thieme, Heathenism.
22. Ang Ginoo maoy gipadayag diha sa Karaang Testamento ubus sa sagradong Tetra-
grammaton.  Yahweh mao ang ngalan pinaagi nga ang Israel miila sa Ikaduhang Persona 
sa Trinidad.  Diha sa laing mga konteksto, ang Yahweh nagpunting ngadto sa Dios nga 
Amahan o ang Balaang Espiritu.  Tungud sa dako nga pagtahod ang mga Hudiyo dili gayud 
molitok niini nga ngalan; hinoon, ang Ginoo maoy gitawag og (Adonai).   
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matarong” (Genesis 15:6; cf. Mga Taga-Roma 4:3).  Ang Dios 
sa kanunay nagsangkap sa Ebanghelyo nga kasayuran sa 
bisan anus-a ug sa bisan asa nga ang positibong kabubut-on 
anaa.

Sa katibuk-an sa tanang bahin sa mga siglo sa wala pa ang 
krus, si Jesu-Kristo mao ang gipadayag diha sa mananap nga 
mga sakripisyo sa Karaang Testamento.  Ang mga sakripisyo 
maoy gigamit sa pagtudlo sa mga doktrina sa kaluwasan ug 
rebound.  Bisan pa sa wala pa ang Iyang unang pag-abut, ang 
dugo mihulagway sa buhat sa Manluluwas.

Mananap nga mga Sakripisyo

 Una pa sa krus ug ang pagkatapos sa kanon sa Kasulatan, 
ang Dios mimando sa pihong mga  rituwal  isip  mga  pagpa-
dayag sa pagsimba ug isip panudlong mga tabang para sa pag-
sangyaw sa Iyang grasyang plano ngadto sa katawhan kinsa 
maoy sa kadaghanan burong.  Nagsugod uban ang mismong 
nahiunang sakripisyo dihadiha human sa pagkalaglag sa tawo 
(Genesis 3:21), nagpadayon pinaagi sa pamilyang mga pagha-
lad (Genesis 4:4; 8:20; 22:1-14), ug sa katapusan nagkuha sa 
porma sa  Libitikanhong  mga  paghalad  (Levitico 1-5) ug  es-
pesyal nga balaang-adlaw nga mga paghalad sa Israel (Levitico 
23), ang pagpaagas sa dugo sa mananap mihubit sa umaabot, 
mapulihong sakripisyo sa umaabot nga Manluluwas.23 
 Ang inosente nga dugo sa mananap maoy usa ka haom nga 
larawan sa usa ka kinabuhi nga gihatag alang sa uban tungud 
kay ang dugo sa mananap maoy iyang kinabuhi.  Sa dihang 
ang Kasulatan nagtino nga “ang kinabuhi [nephesh] sa unud 
maoy anaa sa dugo” (Levitico 17:10-14), ang konteksto maoy 
nagpunting ngadto sa lawasnong kinabuhi sa pangsakripisyo 
nga mananap.  Ang Hebreyo nga pulong nephesh usahay nag-

23. Thieme, Levitical Offerings (2004).
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kahulugan og “kinabuhi” ug usahay “kalag,” apan kon gigamit 
sa kahayupan, kini nagkahulugan og kinabuhi.  Kon nagpunting 
sa tawo, ang nephesh mahimong hubaron og “kalag” o “ang 
kinahiladmang linalang” (Genesis 2:7).  Tungud kay ang mga 
mananap wala naghuput og usa ka kalag, ang dapit sa dugo sa 
mananap maoy anaa sa iyang lawasnong dugo.24  
 Apan, ang dapit sa kinabuhi sa tawo mao ang kalag nga nag-
puyo sa iyang lawas.  Samtang kini maoy tinuud nga ang usa 
ka tawo mahimong ‘magdugo ngadto sa kamatayon,’ siya sa 
tinuud mamatay sa lawasnon sa dihang ang iyang kalag maoy 
gipugos pagpagawas sa iyang lawas pinaagi sa usa ka mas 
dako nga pagkawala sa dugo kay sa iyang lawas nga makala-
hutay.  Busa, ang katapusan sa tawhanong kinabuhi mao ang 
pagkabulag sa kalag (ug, diha sa kahimtang sa usa ka mag-
totoo, iyang tawhanong espiritu) gikan sa lawas.25

 Ang dilawasnon nga kalag, inapilan sa mentalidad, ka-
bubut-on pagkahibalo-sa-kaugalingon, ug konsensiya, nagpa-
hayag sa iyang-kaugalingon pinaagi sa panghunahuna nga 
paagi sa makita nga utok.26  Sa dihang ang utok nag-undang 
sa paglihok, ang kalag maoy wala na diha nagpuyo.  Busa, 
ang electroencephalogram (EEG), nga nagsukod sa elektrikong 

24. Ang kalag mao ang imahen sa Dios diha sa katawhan (Genesis 1:26-27; cf. 2:7).  Sa 
tanan nga mga binuhat sa Dios walay laing maoy giingon nga pagahimoon diha sa imahen 
sa Dios.  Busa, ang tawo maoy talagsaon sa iyang paghuput sa usa ka kalag.  Tan-awa sa 
Thieme, The Origin of Human Life (1994), 3-7.

Para sa dugang kasayuran diha sa termino nga nephesh isip “kinabuhi” ug “kalag,” tan-
awa sa Fransis Brown, S. R. Driver, ug Charles A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon 
of the Old Testament (Oxford: Clarendon Press, 1951), 659; U. Cassuto, A Commentary 
on the Book of Genesis, trans. Israel Abrahams (Jerusalem: Magnes Press, The Hebrew 
University, 1961), 1:106; Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Tes-
tament Words, 237-38.   
25. Ang magtotoo maoy trichotomous—siya adunay lawas, kalag, ug tawhanong espiritu 
(1 Mga Taga-Tesalonica 5:23; Mga Hebreohanon 4:12).  Ang tawhanong espiritu maoy gi-
disenyo sa Dios sa paghimo og espirituhanong talagsaong-hitabo nga masabtan (1 Mga 
Taga-Corinto 2:12).  Kini maoy gihatag sa matag magtotoo sa takna sa kaluwasan ug mao 
ang panimalay para sa impyutasyon sa waykatapusang kinabuhi.  Tan-awa sa Thieme, The 
Barrier, 8-10.
26. Thieme, The Plan of God (2003), 5-7.
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mga kakusgon nga gihimo diha sa utok, dili ang electrocardio-
gram (EKG), nga nagsukod sa pinitik sa kasingkasing, mao ang 
tinuud nga timailhan sa tawhanong kinabuhi o kamatayon.  Ang 
kasingkasing makaundang sa hingpit, ug ang kalag mahimong 
anaa pa sa lawas.  Sa makadaghan ang mga mananambal 
makapasugod pagbalik sa kasingkasing ug makapalihok pag-
balik sa pulso pinaagi  sa  pagpakuryente,  pagmasahe  sa  
kasingkasing, o usa ka laing teknik.  Apan sa higayon nga ang 
EEG nagtala og negatibo ang utok maoy patay, ug bisan pa 
niana ang kasingkasing magpadayon sa pagpitik, ang  kalag  
mibiya sa lawas ug ang tawo maoy patay.
 Apan diha sa mananap, ang kinabuhi matapos sa dihang 
ang dugo nagbulag gikan sa lawas ug ang tanang lawasnong 
kalihukan maoy naguba.  Ang dugo sa mga laking baka, mga 
kanding, mga nating karnero, mga ihalas nga salampati, ug bata 
nga mga salampati gigamit diha sa mga paghalad mao tungud 
niini ang literal, pula nga likido nga milangkub sa kinabuhi sa 
mananap og gibubu diha sa iyang kamatayon.  Ang ubol-ubol sa 
mananap maoy putlon aron sa pagpaagas sa iyang literal nga 
dugo.  Sa dihang ang dugo migula sa naputol nga carotid nga 
arteriya ug ang kasingkasing sa mananap mihunong sa pagpi-
tik, kana mao ang usa ka tinuud nga timailhan sa kamatayon 
sa mananap.  Unya, ang dugo sa kinabuhi sa mananap maoy 
gikolekta ug gidala pinaagi sa madetalyehong mga rituwal nga 
milarawan sa kaluwasang buhat ni Kristo.  Giubanan pinaagi sa 
pagpatin-aw sa pari, kini nga mga rituwal maoy masabut nga 
mga katangdian og naglarawan sa tinuud nga kahulugan sa 
panghitabo nga mahitabo didto sa krus.  Ang dugo sa mananap 
maoy usa ka perpekto, makita, nga panudlong tabang.
 Samtang ang katawhan dili makakita sa tinuud umaabut nga 
paghukum sa mga sala sa Dios, ang kamatayon sa mananap 
maoy usa ka tin-aw nga talan-awon!  Ang mananap didto sa altar 
mipaila ni Kristo didto sa krus.  Ang lawasnong kamatayon sa 
mananap mihulagway sa espirituhanong kamatayon ni Kristo.  
Ang dugo nga mga sakripisyo mao ang anino, ang katangdian 
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nga nagpaila sa katinuuran sa panghitabo didto sa krus.

Kay ang Balaod, sanglit kini adunay bugtong usa 
ka anino sa maayong mga butang nga moabut ug 
dili ang mismong porma sa mga butang, dili gayud 
pinaagi sa parehong mga sakripisyo matag tuig, 
nga sila naghalad sa wayhunong, naghimong per-
pekto niadtong kinsa nagpaduul.  (Mga Hebreoha-
non 10:1)          

 Gitukod isip kabahin sa Balaod ni Moses, ang mananap 
nga mga sakripisyo mismo maoy dili gayud makahatag og 
kaluwasan.  Walay bisan usa sa bisan kanus-a ang nakaang-
kon og kaluwasan pinaagi sa paghimo sa bisan unsang bahin 
sa Balaod, bisan kon kini mao ang Napulo ka Kamandoan sa 
Kagawasang Kodigo (Manuskrito sa Kasulatan I), ang sosyal 
ug politikanhong mga lagda sa Katukurang Kodigo (Manuskrito 
sa Kasulatan III), o ang mga rituwal sa Espirituhanong Kodi-
go (Manuskrito sa Kasulatan II).27  Imbis sa paghatag og kalu-
wasan, kini nga mga rituwal miporma og usa ka hingpit nga 
malarawanong Kristolohiya.  Pinaagi sa pagbalikbalik, ang 
mga rituwal mipahinumdum sa mga Hudiyo nga sila maoy mga 
makasasala ug mitudlo kanila sa pagdayeg pag-ayo sa waysa-
ma nga Manluluwas ug sa Iyang buhat sa ilang kaayohan.  
 Nganong tanan ang dugo?  Ngano man ang Dios mitukod 
sa maong usa ka adunay dugo nga sistema sa rituwal?  Ang 
tubag:  sa paghulagway sa presyo sa pagpasig-uli.  Ang kapin-
tas ug pagpabanaw sa dugo milakip diha sa Libitikanhong mga 
paghalad maoy gidisenyo sa pagpakugang sa mga tigpaniid 
ngadto sa pag-ila sa katinuuran sa dimatandog nga karakter sa 
Dios.
 Ang pagkamatarong ug hustisya sa Dios kinahanglang 

27. Thieme, The Divine Outline of History, 32-34, 40, 61-63.
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matagbaw.  Ang Dios diha sa Iyang labawng maayo kay sa 
kasagarang himaya dili gayud makakompromiso sa bisan un-
sang hiyas sa Iyang karakter, dili bisan pa diha sa kinagamyang 
punto.  Kon Siya mihimo, Siya dili Dios.  Tanan nga ang Dios 
nagbuhat kinahanglang makiangayon diha sa matag detalye ug 
diha sa pagpadayon uban sa perpektong mga sukaranan sa 
Iyang pagkamatarong.  Tungud kay ang pagkamakasasala sa 
tawo maoy ditukmang pagkaangay ngadto sa divine nga mga 
sukaranan, ang pagkamatarong sa Dios nagbungat og paghu-
kum.
 Ang kamatayong panglimbasog sa usa ka inosenteng ma-
nanap milaksi sa tanang pagkatam-is ug sentimental nga pag-
bati ug nagtambog og usa ka lubos nga kahayag diha sa abso-
lutong mga sukaranan sa Dios.  Ang kamatayon sa mananap 
mihatag sa mga tigpaniid og usa ka pagsiplat sa makalilisang 
nga kantidad sa pagtagbaw sa mga pagbungat sa dikapasi-
pad-ang pagkamatarong ug hustisya.  Si Jesu-Kristo nagbayad 
sa presyo nga ang divine nga hustisya mibungat.  Siya nag-an-
tos isip “ang Nating Karnero sa Dios kinsa nagtangtang sa sala 
sa kalibutan!” (Juan 1:29).

ANG LIBITIKANHONG MGA PAGHALAD

“Pagsulti ngadto sa kaanakan sa Israel ug pag-
ingon ngadto kanila, ‘Kon bisan kinsang tawo 
kaninyo magdala [qarab] og usa ka paghalad 
[qorban] ngadto sa GINOO, ikaw kinahanglang 
magdala sa imong paghalad sa mga mananap 
gikan sa hayupan o sa panon.’” (Levitiko 1:2) 

 Samtang ang tibuuk Israel nakakita ug nakakat-on gikan sa 
mga sakripisyo nga gidala sa uban, ang matag Hudiyo maoy 
gikinahanglan sa pagdala og usa ka personal nga paghalad 
ngadto sa Ginoo.  Ang Hebreyo nga punglihok para sa “pag-
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dala” mao ang qarab nga nagkahulugan og “sa pagduul, sa 
pagdugok.”  Ang Hebreyo nga pungan qorban, “paghalad,” 
maoy gikan sa parehong tinubdan sama sa punglihok.  Ang 
Griyegong katumbas maoy (corban), usa ka pagtugbang sa 
panitik sa pulong ngadto sa laing pinulongan gikan sa qorban 
(Markos 7:11).  Ang parehong qorban diha sa Hebreyo ug cor-
ban diha sa Griyego mao ang mga paagi sa pagduul sa Dios.  
Busa ang Libitikanhong mga paghalad mipaila sa gugma ug 
grasya sa Dios nga misangkap sa mga paagi nga ang maka-
sasala, nalaglag nga tawo makaduul ngadto Kaniya pinaagi sa 
mapulihong espirituhanong kamatayon ni Ginoong Jesu-Kristo 
(Mga Buhat 4:12).

Upat sa lima ka Libitikanhong mga paghalad nga gitugot 
pinaagi sa Balaod ni Moses mikinahanglan og pagpaagas sa 
dugo sa mananap (Levitico 1-6).  Duha sa lima, ang salang 
paghalad (Levitico 4:2-25) ug ang kalapasang paghalad (Le-
vitico 5:1-6:7), mihulagway sa buhat ni Kristo nga may kalabu-
tan sa rebound (1 Juan 1:7-10).  Ang nahabiling tulo ka mga 
seremonyas mitudlo og pihong mga doktrina sa kaluwasan.  
Ang sinunog nga paghalad (Levitico 1) mipalutaw sa buhat ni 
Kristo diha sa pagpasig-uli.  Ang gasang paghalad (Levitico 2) 
usab mitudlo sa pagpasig-uli, apan kini nga waydugong pagha-
lad mihulagway sa perpektong pagkatawo ni Jesu-Kristo.  Ang 
kalinaw nga paghalad (Levitico 3) usab mitawag para sa pag-
paagas sa dugo, apan niini nga panahon uban ang pahimug-at 
diha sa doktrina sa panag-uli.28

GIDALA NGA PAGHALAD SA PAGPAILA
SINUNOG KALUWASAN    Pagpasig-uli: Buhat ni Kristo
GASA  (walay dugo) KALUWASAN    Pagpasig-uli: Persona ni Kristo
KALINAW KALUWASAN    Panag-uli
SALA REBOUND
KALAPASAN REBOUND

LIBITIKANHONG MGA PAGHALAD

28. Thieme, Levitical Offerings.
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ANG SINUNOG NGA PAGHALAD

 Ang sinunog nga paghalad, nga mihulagway og kaluwasan 
pinaagi sa pagpaagas sa dugo, magagikan sa bisan unsa sa 
tulo ka mga gigikanan: “gikan sa hayupan” (Levitico 1:2-9), 
“gikan sa panon” (Levitico 1:10-13), o “sa kalanggaman” (Le-
vitico 1:14-17).  Ang matag klase sa mananap mipalutaw sa 
usa ka aspeto sa pagpasig-uli.  Diha sa tanang kahimtang 
ang mananap kinahanglang “usa ka lalaki og walay depekto,” 
sama ingon ni Kristo maoy walay depekto (Levitico 1:3, 10).  
Ang nagkalainlaing kahayupan nga maoy madawat mitugot sa 
mga magtotoo sa bisan unsa nga sa ekonomiyang kahimtang 
sa pagdala og usa ka paghalad ngadto sa Ginoo.  Bisan pa ang 
kinapobrehan makaabut og usa ka salampati o usa ka ihalas 
nga salampati.  Kini nga pagsangkap mihulagway sa grasya sa 
Dios diha sa pagkaanaa sa kaluwasan ngadto sa tanan.
 Ang Hudiyong magtotoo kinsa midala sa paghalad mihimo 
sa ingon gikan sa iyang kaugalingong gawasnong kabubut-on 
(Levitico 1:2) isip usa ka pagpadayag sa iyang wala-ang-meri-
to nga positibong kabubut-on ngadto sa Manluluwas.  Sila 
mitan-aw paabante ngadto sa umaabot nga Manunubos; sila 
nakasabot nga ang dugo sa mananap maoy “bugtong usa ka 
anino sa maayong mga butang sa umaabot” (Mga Hebreoha-
non 10:1).  Apan, ang seremonyas wala migunit og tinuud nga 
pagkahinungdanon para sa dimagtotoo tungud kay ang rituwal 
nga walay katinuuran maoy waykahulugan.
 Ang bata nga laking baka nga “gikan sa kahayupan” maoy 
usa ka hulagway ni Jesu-Kristo isip usa ka sulugoon.  Ang Ginoo 
mamahimong tinuud nga pagkatawo, “nagkuha sa porma sa 
usa ka ulipon, ug maoy gihimo diha sa kaamgiran sa katawhan” 
(Mga Taga-Filipos 2:7b).  Ang “laking baka nga walay depekto” 
(Levitico 4:3) mihulagway nga ang pagkahingpit sa tawhanong 
persona ni Kristo mitagbaw sa pagkamatarong sa Amahan.  
Didto sa krus ang Ginoong Jesu-Kristo nagtanyag sa Iyang-
kaugalingon aron mahukman para sa mga sala sa  kalibutan 
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aron sa pagtagbaw sa hustisya sa Amahan (Isaiah 53:9; cf. 
Mateo 26:39, 42; Mga Hebreohanon 9:14; 10:1-14).
 Ang lagsik, perpektong himsog, bata nga laking baka maoy 
dad-on ngadto “sa pultahan sa tolda sa tapukanan.” Ang 
simbolikanhong pagbalhin sa mga sala gikan sa makasasala 
ngadto sa waysala nga mananap maoy gihimo diha sa rituwal 
sa dihang ang kamut sa maghahalad maoy gibutang diha sa ulo 
sa laking baka (Levitico 1:3-4).  Ang mga sala sa maghahalad 
maoy nailhan uban sa mananap nga pagapatyon alang sa 
iyang kaayohan, maingon nga Siya “kinsa nakahibalo og walay 
sala” maoy gihimo og “sala alang sa atong kaayohan, nga kita 
mamahimong pagkamatarong sa Dios diha Kaniya” (2 Mga 
Taga-Corinto 5:21).

“Ug siya magbutang sa iyang kamut diha sa ulo 
sa sinunog nga paghalad, nga kini mahimong 
madawat [ra’ah] para kaniya sa paghimo og 
panghimayad [kapar] alang sa iyang kaayohan.” 
(Levitico 1:4)           

 “Kini mahimong madawat” maoy gikan sa Hebreyo nga 
punglihok ra’ah, nagkahulugan og “sa paglipay diha, sa 
pagpahimuut diha.” Diha sa niphal stem kini nagkahulugan 
og “sa maloloy-ong pagdawat,” ug busa, “ang sinunog nga 
paghalad kinahanglan sa maloloy-ong pagadawaton sa Dios.” 
Ang sinunog nga paghalad mihulagway sa Unang Persona  sa  
Trinidad, Dios nga Amahan, nga nagdawat sa pagpasig-uli nga 
buhat sa Iyang Anak didto sa krus.  Ang punglihok nga kapar 
nagkahulugan og “sa pagtabon, sa pagtaklap, sa paghimo og usa 
ka panghimayad.” Makita dinhi diha sa piel (intensive) infinitive, 
kini nagpadayag sa kakusog sa umaabot nga sakripisyo ni 
Kristo.  Pinaagi sa Iyang espirituhanong kamatayon si Jesu-
Kristo nagtabon, o naghimo og panghimayad para, sa atong 
mga sala. 
 Human ang laking baka maoy giila uban sa mga sala sa 
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maghahalad, usa ka hait nga kutsilyo miputol sa carotid nga 
arteriya sa laking baka naghimo sa kusgan, nanglimbasog 
nga mangtas nga mananap sa pagbumba og dugo pagawas 
sa iyang kaugalingong lawas.  Ang nagsidlit nga dugo nga sa 
dili madugay magtabon sa maghahalad, sa pari, sa altar, ug 
sa yuta maoy usa ka mapasundayagong pagpakita ngadto sa 
mga Hudiyo sa kantidad sa mapulihong panghimayad—ang 
espirituhanong kamatayon ni Kristo didto sa krus.  Sa dihang 
ang Mga Hebreohanon 9:22 nagtino nga og “walay pagpaagas 
sa dugo walay kapasayloan,” ang magsusulat adunay dugo 
sa mananap nga gikinahanglan pinaagi sa balaod nga makita 
(Mateo 26:28).  Ang konteksto sa bersikulo nagtumbok sa dugo 
nga mga sakripisyo ngadto sa ilang katumanan diha sa katinu-
uran ni Kristo.
 Samtang ang rituwal gipadayon, ang kinapon nga laking 
baka maoy sunogon.29 

“Siya unya magpanit sa sinunog nga paghalad ug 
magputol niini ngadto sa iyang mga piraso.  Ug 
ang mga anak ni Aaron ang pari magbutang og ka-
layo diha sa altar ug maghapnig sa kahoy ibabaw 
sa kalayo.  Unya ang mga anak ni Aaron, ang mga 
pari, maghapnig sa mga piraso, ang ulo, ang sebu 
ibabaw sa kahoy nga maoy ibabaw sa kalayo nga 
maoy diha sa altar.  Ang iyang ginhawaan, hinoon, 
ug iyang mga tiil siya maghugas diha sa tubig.” 
(Levitico 1:6-9a)  

Ang espesyal nga mga tugon para sa dugang mga bahin sa 
laking baka, “iyang ginhawaan” ug “iyang mga tiil,” maoy gituki 
diha sa bersikulo 9a.  Una, sila maoy gihugasan sa tubig nga 
gidala gikan sa tumbagang palanggana.  Ang palanggana 

29. Thieme, Levitical Offerings, 19-30.
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naghatag og tubig para sa seremonyas nga paghinlo sa 
mga pari diha sa paghimo sa mando sa Dios nga si “Aaron 
ug iyang mga anak maghugas sa ilang mga kamut ug ilang 
mga tiil gikan niini” (Exodo 30:19).  Ang tanan kinsa “nagdala 
sa mga sudlanan sa Ginoo” kinahanglang hinlo (Isaiah 52:11; 
cf. Mga Taga-Efeso 5:18, 26; Mga Hebreohanon 10:22); kana 
mao, sila kinahanglang anaa sa fellowship uban sa Dios.  Sa 
simbolikanhon kini mitudlo sa kamahinungdanon sa pagsugid 
sa sala.  Ang rebound kinahanglang sa kanunay mag-una sa 
pagsimba.
 Unya, ang dugang mga bahin sa laking baka maoy usab 
sunogon.

“Ug ang pari maghalad diha sa aso tanan niini  
ibabaw sa altar para sa usa ka sinunog nga  
paghalad, usa ka paghalad pinaagi sa kalayo sa 
usa ka manuhotsuhot nga kahumot ngadto sa 
GINOO.” (Levitico 1:9b)    

Ang pagsunog maoy usa ka larawan sa divine nga paghukum 
sa mga sala diha ni Kristo.  Gawas sa kalayo sa paghukum, ang 
maalisngawong aso maoy usa ka “makahuhupay nga kahumut” 
ngadto sa Dios nga Amahan, nagsugyot sa Iyang pagkatagbaw 
diha sa buhat sa Anak.  
 Ang mga paghalad “gikan sa panon” usab mitudlo sa  sote-
riology.  Kining tanan nga kahayupan maoy giila uban ang mga 
sala sa maghahalad ug patyon sa paghulagway sa mapulihong 
sakripisyo ni Kristo.  Ang karnero o kanding (Levitico 1:10) mi-
paila ni Kristo isip ang sarang nga tagdala-sa-sala (Juan 1:29).  
Ang kanding mipahimug-at sa mga sala nga pagapas-anon 
pinaagi sa Manluluwas ibabaw sa krus, samtang ang karne-
ro maoy bisan pa laing larawan sa mapulihong sakripisyo sa 
perpekto, waysala nga pagkatawo para sa diperpekto, maka-
sasalang katawhan.  Ang kalanggaman mipunting og pagtagad 
diha ni Kristo isip ang nabanhaw nga Dios-tawo.
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 Ang ihalas nga salampati mipaila sa labing-dako diha sa 
pagkahingpit, ang pagkadios sa Manluluwas, apan tungud kay 
kini maoy gidala isip usa ka sakripisyo, mas labaw pa kay sa 
Iyang pagkadios maoy makita.  Ang sinunog nga paghalad gi-
kan sa kalanggaman milarawan sa hypostatic nga panaghiusa:  
si Jesu-Kristo maoy dimokunhod nga pagkadios ug tinuud nga 
pagkatawo gitipo diha sa usa  ka  persona  sa  kahangturan.30  
Ang salampati mopaagas sa iyang dugo ug pagasunogon, apan 
kini nga paghalad mipunting og pagtagad diha sa unsa ang 
mahitabo human ang kaluwasan nahimong usa ka natumang 
kamatuuran.  Si Jesu-Kristo lamang maoy nabanhaw gikan 
sa patay, misaka ngadto sa langit, ug maoy milingkod diha sa 
kinatas-ang himaya ug dungog sa toong kamut sa Amahan.31

Pinaagi niini kita nalain pinaagi sa paghalad sa 
lawas ni Jesu-Kristo sa makausa para sa tanan.  
Ug matag pari nagbarog adlaw-adlaw nagministro 
ug naghalad sa matag adlaw sa parehong mga 
sakripisyo, nga dili gayud makatangtang sa mga 
sala; apan Siya, mihalad og usa ka sakripisyo para 
sa mga sala para sa tanang panahon, MILINGKOD 
DIHA SA TOONG KAMUT SA DIOS.  (Mga Hebreoha-
non 10:10-12)          

Ang pagdawat sa atong Manluluwas ngadto sa langit mao ang 
katapusang pruyba nga ang Iyang buhat ibabaw sa krus maoy 
sa hingpit epektibo, nga ang Dios nga Amahan maoy napasig-
uli sa makausa ug para sa tanan, ug nga ang mga magtotoo 
maoy nasiguro sa lawasnong pagkabanhaw (Juan 11:25).
 Ang dako kaayong kaligutgut sa Dios batok sa imong mga 

30. Thieme, Christian Integrity (2002), 212-16; The Divine Outline of History, 37-39.
31. Ang tanang mga magtotoo kinsa nangamatay sa wala pa ang pagkabanhaw ug pagsa-
ka ni Kristo miuban Kaniya ngadto sa langit, apan sila dili makadawat sa ilang mga lawas 
sa pagkabanhaw hangtod sa panahon sa Iyang ikaduhang pag-abut.
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sala ug akoa uban niadtong sa tibuuk kalibutan, naglakip sa 
mga sala sa matag Hudiyo kinsa sa bisan kanus-a miduul uban 
sa usa ka paghalad, maoy gidawat ni Ginoong Jesu-Kristo su-
lud sa Iyang katapusang tulo ka mga oras ibabaw sa krus.  Ang 
Iyang hilabihang kasakit sa pagkabulag gikan sa Amahan, usa 
ka kasakit mas labaw pa ang kakusog kay sa bisan unsang 
butang nga mahimong maisip, maoy gipasundayag pinaagi sa 
mapintas, mabangis nga  mga  kamatayon  niining  bililhon,  
inosente, ug waytatsa nga kahayupan.  Walay Hudiyong mag-
totoo ang makalimot niining makahahadlok nga mga eksena 
nga maoy gibalikbalik sa subsob nga paagi.  Ang pagpaagas 
sa dugo, diha sa detalye sa seremonyas ug diha sa kakugang 
sa paghimo, maoy gidisenyo sa permanenteng pag-imprinta sa 
doktrina sa panghimayad diha sa susamang mga kalag sa mga 
maghahalad ug mga tigpaniid.  

ANG ADLAW SA PANGHIMAYAD

 Dugang sa adlaw-adlaw nga mga paghalad ug ang mga 
sakripisyo nga maoy gihalad diha sa higayon sa bag-ong bu-
wan, ang mga Hudiyo midala og espesyal nga mga paghalad 
diha sa balaang mga adlaw.  Kini nga kasaulugang mga adlaw 
milakip sa Passover, Way-igpapatubong Tinapay, Unang mga 
Bunga, Pentekostes, Mga Trumpeta, Panghimayad, ug Mga 
Tabernakulo (Levitico 23).  Ang matag kasaulugan mihuput og 
dako kaayong sa doktrinang pagkahinungdanon, apan mas la-
baw pa sa tanan kanila, ang Adlaw sa Panghimayad mao ang 
labing solemne (Levitico 16; 23:26-32).
 Yom hakkippurim, o sa mas naandan Yom Kippur, sa literal 
nagkahulugan og “ang Adlaw sa Pagtabon.”  Kini mao ang bug-
tong adlaw nga ang pangulong pari maoy gitugotan sa pagsulud 
sa Balaan sa mga Balaan diha sa Tabernakulo o ang Templo 
human kini natukod.  Bisan pa diha sa Adlaw sa Panghimayad, 
siya makasulud lamang human siya midala og usa ka paghalad 
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alang sa iyang kaugalingong mga sala (Levitico 16:13).
Duha ka mga sakripisyo maoy gikinahanglan niining taas 

nga balaang adlaw:  usa ka bata nga laking baka isip usa ka 
sala, o rebound, nga paghalad para sa pangulong pari ug usa 
sa duha ka mga kanding isip usa ka rebound nga paghalad 
para sa katawhan.  Una, ang pangulong pari misakripisyo sa 
laking baka diha sa tumbagang altar isip usa ka paghalad para 
sa iyang-kaugalingon.  Ang dugo maoy kolektahon diha sa usa 
ka palanggana ug dad-on labay sa dakong kurtina paingon sa 
Balaan sa mga Balaan.  Didto kini maoy gibisbis diha sa lingko-
ranan sa kalooy (Levitico 16:6-14).32         

[Jesu-Kristo] Kinsa ang Dios [ang Amahan] mipa-
dayag sa publiko isip usa ka pagpasig-uli [hilaste-
rion, “lingkoranan sa kalooy”] diha sa Iyang dugo.  
(Mga Taga-Roma 3:25a) 

 Ang Griyegong pulong para sa pagpasig-uli, hilasterion, diha 
sa Mga Taga-Roma 3:25 ug Mga Hebreohanon 9:5 ug ang He-
breyo nga pulong, (kapporet), diha sa Exodo 25 ug Levitico 16, 
ang duha sa literal nagkahulugan og “tabuntabon,” o “tabon,” 
ug nagpunting ngadto sa lingkoranan sa kalooy ibabaw sa arka 
sa kasabutan.33  Ang arka maoy usa ka kahon nga kahoy og 
gitaklapan sa bulawan nga mibarog diha sa Balaan sa mga Ba-
laan.  Ang kahoy nga acacia misimbolo sa pagkatawo ni Kristo; 
ang bulawan, Iyang pagkadios.  Sa pagkatapo kini nga mga 
materyal mipaila sa hypostatic nga panaghiusa sa Dios-tawo.
 Ang arka misulud og tulo ka mga artikulo:  usa ka kulon 
sa manna, kang Aaron nga sungkod nga misalingsing, ug ang 
mga listahan sa Balaod (Mga Hebreohanon 9:4).  Matag-usa 
niini nga mga artikulo mihulagway og sala:  ang mga listahan sa 
Balaod maoy usa ka pahinumdum sa mga paglapas sa Israel 

32. Thieme, Levitical Offerings, 71-78.
33. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, 10,405.
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sa Balaod ni Moses ug kalapasan batok sa awtoridad sa Dios; 
kang Aaron nga sungkod mipakita og pagsalikway sa plano sa 
Dios mahitungud sa awtoridad sa Libitikanhong pagkapari; ug 
ang kulon sa manna maoy usa ka pahinumdum sa pagsalikway 
sa tawo sa divine nga pagsangkap.
 Ang lingkoranan sa kalooy mitabon sa mga simbolo sa sala 
diha sa arka.  Diha sa matag tumoy sa lingkoranan sa kalooy 
mibarog ang bulawang personahe sa usa ka kerubin.  Ang usa 
mipaila sa perpektong pagkamatarong sa Dios; ang ikaduha, 
Iyang absolutong hustisya.  Ang pagkamatarong ug hustisya 
mitan-aw paubus didto sa sala ug misilot niini.  Apan makausa 
sa usa ka tuig diha sa Adlaw sa Panghimayad, ang dugo sa usa 
ka bata nga laking baka maoy gibisbis ibabaw sa lingkoranan 
sa kalooy isip usa ka pagtabon para sa sala.  Sa dihang ang 
pagkamatarong ug hustisya sa Dios mitan-aw paubus diha sa 
lingkoranan sa kalooy, Siya wala makakita sa pagkamakasa-
sala sa tawo nga gipaila diha sa mga sulud sa kahon, apan 
sa dugo sa panghimayad nga gibisbis ibabaw sa bulawang 
tabuntabon.  Ang dugo misimbolo sa nakompletong buhat ni 
Kristo nga nagtabon sa mga sala sa pangulong pari.  Kining 
sa seremonyas nga sakripisyo sa dugo mihulagway sa pag-
katagbaw sa pagkamatarong ug hustisya sa Dios.
 Ang pangulong pari unya migawas ug misakripisyo og usa 
sa mga kanding isip usa ka paghalad para sa katawhan.  Nag-
dala sa dugo sa kanding diha sa usa ka panaksan, siya misulud 
sa Balaan sa mga Balaan sa ikaduhang higayon ug mibisbis 
pagbalik sa dugo ibabaw sa lingkoranan sa kalooy (Levitico 
16:15-16).  Ang natabonan-og-dugo nga lingkoranan sa kalooy 
mihulagway sa dugo ni Kristo isip ang tinuud nga pagtabon para 
sa mga sala sa tanan sa Israel, ug, sa tinuud, para sa tanang 
katawhan.
 Bugtong pinaagi sa simbolikanhong dugo sa kahayupan ang 
pangulong pari bisan pa makasulud sa Balaan sa mga Balaan.  
Apan sa dihang si Jesu-Kristo maoy gihukman ibabaw sa krus, 
ang dakong tabil nga mibabag pagsulud ngadto sa Balaan sa 
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mga Balaan maoy gigisi sa Dios gikan sa ibabaw ngadto sa 
ubus (Mateo 27:51; Markos 15:38; Lukas 23:45).  Ang pagka-
laksi sa kurtina misimbolo sa pagtangtang sa babag tali sa Dios 
ug tawo pinaagi sa dugo ni Kristo.

Ug dili pinaagi sa dugo sa mga kanding ug mga 
nating baka [ang Adlaw sa panghimayad nga mga 
sakripisyo], apan pinaagi sa Iyang kaugalingong 
dugo, Siya [Kristo] misulud sa balaang lugar [ang 
presensiya sa Amahan] makausa para sa tanan, 
nakakuha og waykatapusang katubsanan.  (Mga 
Hebreohanon 9:12)    

 Atol sa pagpakatawo, si Jesu-Kristo wala gayud misulud sa 
malarawanong Balaan sa mga Balaan diha sa Templo.  Apan sa 
dihang Siya misaka, Siya misulud sa tinuud nga Balaan sa mga 
Balaan, ang presensiya sa Dios didto sa langit (Mga Hebreoha-
non 9:24).  Lahi sa Libitikanhong pangulong pari kinsa diha sa 
pagsulud sa Balaan sa mga Balaan gikinahanglan aron unang 
mohalad og usa ka sakripisyo para sa iyang-kaugalingon, ang 
Ginoong Jesu-Kristo, ang atong bantugang Pangulong Pari, 
wala gikinahanglan ang espesyal nga paghalad diha sa Iyang 
kaugalingong kaayohan.  Hinoon, ang perpektong Manluluwas 
mihalad sa Iyang-kaugalingon isip usa ka sakripisyo sa pag-
bayad para sa mga sala sa tanang katawhan.  Siya misulud sa 
langit makausa ug milingkod.  Kana mao ang tanan nga maoy 
gikinahanglan.
 Ang madramahon ug nasinati nga mga rituwal nga misang-
yaw sa kaluwasan ug rebound sulud sa Karaang Testamentong 
mga siglo maoy natuman pinaagi sa dugo ni Kristo.  Sa dihang 
ang katinuuran miabut, wala na gayud nagkinahanglan para sa 
mga mahandurawon.  Ang mga sakripisyo sa mananap naun-
dang ang pagkabalido sa takna nga sila maoy natuman didto 
sa krus.
 Apan, ang nagbiya sa tinoohan nga Hudiyong mga mag-
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totoo sa Jerusalem dul-an A.D. 60 maoy gisaway diha sa epis-
tola ngadto sa Mga Hebreohanon  para sa  mapadayonong  
paghalad og mga sakripisyo didto sa Templo.  Pinaagi sa ilang 
mga paghalad, sila maoy giingon nga “naglansang pagbalik 
ngadto sa ilang-kaugalingon sa Anak sa Dios” (Mga Hebreo-
hanon 6:6), naghimo og usa ka pagbugalbugal sa Iyang buhat 
didto sa krus.  Tungud kay si Ginoong Jesu-Kristo misulud na 
sa langit, kini mao ang kinatas-an sa kabuang ug pagpasipala 
para kanila sa pagpalabi sa usa ka patay nga mananap kay 
sa buhing Anak sa Dios.  Ang mga sakripisyo sa mananap dili 
tugotan pagbalik hangtod sa Milenyo (Ezekiel 39:17, 19; 40:42; 
44:11).  Unya, uban ni Jesu-Kristo nga anaa dinhi sa kalibutan, 
sila magsilbi isip usa ka handumanan ngadto sa krus, naghima-
ya sa nagdumalang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo 
para sa iyang waysamang kalampusan.

ANG DUHA KA MGA KAMATAYON 
NI JESU-KRISTO

 Si Jesu-Kristo namatay makaduha didto sa krus; Siya na-
matay sa espirituhanon diha sa pagkabulag gikan sa Amahan 
ug unya Siya namatay sa lawasnon pinaagi sa pagpagawas sa 
Iyang kalag ug espiritu.  Ang kamatuuran nga si Kristo namatay 
pareho sa espirituhanon ug sa lawasnon maoy gihimatuud pi-
naagi sa konteksto sa pila ka mga bersikulo.  Pananglitan:

Kay kon samtang kita maoy mga kaaway [mga 
dimagtotoo], kita maoy gipasig-uli ngadto sa Dios 
pinaagi sa [espirituhanon] kamatayon [thanatos] 
sa Iyang Anak, labi pa, nga gipasig-uli, kita 
pagaluwason pinaagi sa Iyang kinabuhi.  (Mga 
Taga-Roma 5:10)    

32 ANG DUGO NI KRISTO 



Kini nga bersikulo nagsumpay sa panag-uli sa thanatos.  Ang 
panag-uli, isip kabahin sa buhat sa kaluwasan ni Kristo didto 
sa krus, maoy nakompleto sa wala pa si Kristo namatay sa la-
wasnon.  Busa, ang thanatos dinhi mapunting lamang ngadto 
sa espirituhanong kamatayon.  Diha sa Mga Taga-Colosas 1:22 
ang thanatos maoy usab gigamit mahitungud sa panag-uli ug 
usab nagpunting ngadto sa mapulihong espirituhanong kama-
tayon ni Kristo.

Apan Siya karon mipasig-uli kaninyo diha sa Iyang 
unudnong lawas pinaagi sa [Iyang espirituhanon] 
kamatayon [thanatos], aron sa pagpaila kaninyo 
atubangan Kaniya nga balaan ug waysayup ug 
walay masaway.  (Mga Taga-Colosas 1:22)  

 Hinoon, ang lawasnong kamatayon ni Kristo mao ang hilis-
gutan sa Mga Taga-Roma 1:4.

Kinsa maoy gipadayag nga Anak sa Dios uban 
ang gahum pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa pa-
tay [nekros], sumala sa Espiritu sa pagkabalaan, 
si Jesu-Kristo atong Ginoo.  (Mga Taga-Roma 1:4)   

Sa dihang ang Bibliya nagsulti sa “pagkabanhaw gikan sa pa-
tay,” ang Griyegong pulong gamiton para sa “patay” mao sa ka-
nunay ang nekros ug sa kanunay nagpunting ngadto sa lawas-
nong kamatayon.  Busa, sa dihang si Kristo maoy nabanhaw 
gikan sa nekros, sama diha sa Mga Taga-Roma 1:4, Siya maoy 
nabanhaw gikan sa lawasnong kamatayon.  Ang pagkabanhaw 
ni Kristo nagsangkap sa magtotoo uban ang pagsalig nga ang 
lawasnong kamatayon maoy gipildi pinaagi sa saad sa atong 
pagkabanhaw ngadto sa waykatapusang kinabuhi.

Dayegon ang Dios nga Amahan sa atong Ginoong 
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Jesu-Kristo, kinsa sumala sa Iyang dakong kalooy 
mipahimo kanato aron matawo-pag-usab ngadto 
sa usa ka buhing paglaum pinaagi sa pagkabanhaw 
ni Jesu-Kristo gikan sa patay [nekros].  (1 Pedro 
1:3)

 Ang kalainan tali sa duha ka mga kamatayon ni Kristo dili ga-
yud ipasulabi sa hilabihang paghimug-at.  Bisan pa og ang Iyang 
lawasnong kamatayon adunay dakong pagkahinungdanon, kini 
maoy dili epektibo para sa kaluwasan.  Ang kalainan tali sa 
duha ka mga kamatayon mahimong labing maayong masabtan 
pinaagi sa pagtoon sa kronolohiya sa krus.34 

Espirituhanong Kamatayon didto sa Krus

 Ang atong Ginoo maoy didto sa krus sulud sa unum ka mga 
oras, gikan sa kapin kun kulang alas nuwebe sa buntag hangtod 
mga alas tres sa hapon.  Siya maoy sa lawasnong buhi sulud 
sa tibuuk higayon, apan Siya nakasinati og espirituhanong 
kamatayon atol sa katapusang tulo ka mga oras, sa dihang ang 
mga sala sa tibuuk kalibutan maoy gibubu diha Kaniya (Markos 
15:33-34; cf. 1 Pedro 2:24).  
 Samtang ang Ginoong Jesu-Kristo mibayad sa silot para sa 
matag sala, Siya mipadayag sa Iyang  espirituhanong  kama-
tayon ngadto sa kalibutan pinaagi sa pagsinggit og, “AKONG 
DIOS, AKONG DIOS, NGANONG IKAW MIBIYA KANAKO?” (Mateo 
27:46; Markos 15:34; cf. Mga Salmo 22:1).  Siya maoy gibiyaan 
tungud kay

Siya [ang Amahan] mihimo Kaniya [Kristo] kinsa 
nasayod nga walay sala aron mahimong sala sa 
atong kaayohan.  (2 Mga Taga-Corinto 5:21a)

34. Thieme, King of Kings and Lord of Lords (2004), 37-49.
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Tungud kay ang pagkamatarong sa Dios nga Amahan wa-
lay kalabutan uban sa sala, Siya kinahanglan sa pagbulag sa 
Iyang-kaugalingon gikan sa pagkatawo ni Kristo samtang kad-
tong mga sala maoy giimpyut ug gihukman didto sa krus.  Ang 
pagkabulag ni Jesu-Kristo gikan sa Dios nga Amahan—Iyang 
espirituhanong kamatayon, ang hilabihang kasakit nga sukad 
nahitabo—mao ang paghukum para sa sala, ang kantidad sa 
panghimayad.
 Human ang paghukum sa sala maoy nakompleto si Jesu-
Kristo misinggit, (tetelestai), “Kini maoy natapos na!” Diha sa 
perfect tense ang tetelestai nagkahulugan og “natapos na sa 
milabayng  panahon  uban  ang  mga  resulta  nga  magpadayon 
sa kahangturan.”  Unsa ang natapos ni Kristo nga  adunay  
waykatapusang mga resulta?  Ang buhat sa kaluwasan!

Sa dihang si Jesus tungud niini nakadawat og 
aslum nga bino, Siya miingon, “Kini [panghimayad 
para sa sala] maoy natapos na!”  Ug [unya] Siya 
miyuko sa Iyang ulo, ug mipagawas sa Iyang es-
piritu [lawasnong kamatayon].  (Juan 19:30)    

 Ang atong Ginoo miingon, “Kini maoy natapos na,” aron sa 
pagsugyot nga ang Iyang buhat maoy nakompleto.  Matnguni 
nga Siya misulti niini nga mga pulong sa wala pa Siya nama-
tay sa lawasnon.  Tungud kay Siya maoy buhi pa didto sa krus 
human ang buhat sa kaluwasan maoy nakompleto, ang Iyang 
sunud nga lawasnong kamatayon dili gayud mahimong bayad 
para sa sala.  Busa, kini mao ang mapulihong espirituhanong 
kamatayon ni Jesu-Kristo lamang nga maoy epektibo para sa 
atong kaluwasan.
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Ang Lawasnong Kamatayon ni Kristo

 Ang Ginoong Jesu-Kristo mipabiling sa lawasnon nga buhi 
hangtod human sa Iyang kaluwasang buhat maoy natapos 
(Juan 19:30).  Sa dihang ang Iyang tahas para sa Unang Pag-
abut maoy natuman, Siya namatay diha sa usa ka matahum ug 
madungganon nga paagi.  Si Jesu-Kristo maoy sa hingpit diha 
sa pagmando sa Iyang-kaugalingon didto sa krus.  Bisan pa sa 
tanan nga Siya miantos walay katapusang-higayon nga pagka-
lisang o pagmahay sa atong Ginoo.  Ang Iyang lawasnong ka-
matayon maoy takus sa Iyang tinuud nga pagkaharianon ug sa 
malanogong istratehiyanhong kadaugan diha sa anghelanong 
away nga Siya bag-ong midaug.
 Una, uban sa usa ka gamhanang tingog, Siya mitino diha 
sa Iyang pagkamatay nga mga pulong sa espirituhanong 
kabilin nga Siya maoy magbilin ngadto sa mga magtotoo dinhi 
sa kalibutan.  Ikaduha, sa tumoy niining ‘katapusang pagbuut 
sa kabilin ug testamento,’ Siya namatay sa lawasnon pinaagi 
sa Iyang kaugalingong kabubut-on—walay mikutlo sa Iyang 
kinabuhi, ni Siya nagdugo ngadto sa kamatayon.  Uban sa Iyang 
buhat dinhi sa kalibutan nga natuman, ang plano sa Amahan 
mitawag para Kaniya aron mobiya, nan Siya mipagawas sa 
Iyang kaugalingong espiritu.  Maingon sa Iyang pagkatawo, 
Iyang kinabuhi, ug Iyang espirituhanong kamatayon nga maoy 
talagsaon, nan ang Iyang lawasnong kamatayon maoy usab 
talagsaon.  Si Jesu-Kristo mao ang bugtong tawo nga gitugotan 
sa pagpagawas sa Iyang kaugalingong kinabuhi. 

“Ako nagtugyan sa Akong kinabuhi nga Ako ma-
himong magkuha niini pag-usab.  Walay usa ang 
makakuha niini gikan Kanako, apan Ako nagtug-
yan niini diha sa Akong kaugalingong paghukum.  
Ako adunay awtoridad sa pagtugyan niini, ug Ako 
adunay awtoridad sa pagkuha niini pag-usab.” 
(Juan 10:17b-18a) 
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Siya namatay sa lawasnon diha sa katumanan sa Iyang kau-
galingong mga pulong.  Pinaagi sa usa ka lihok sa Iyang kau-
galingong kabubut-on, ang Iyang kalag ug tawhanong espiritu 
mibiya sa Iyang lawas, ug ayha na Siya sa lawasnon namatay. 
 Si Mateo nagtala sa kamatuuran nga si Kristo mihimo og 
usa ka katapusang pamahayag sa wala pa Siya mipagawas sa 
Iyang kalag ug espiritu.

Ug si Jesus misiyagit [misinggit] pag-usab uban 
ang usa ka lanog nga tingog, ug mitugyan sa Iyang 
espiritu.  (Mateo 27:50)      

Samtang si Mateo wala naghisgot sa kahulugan, siya 
nagpahimug-at sa kalig-on ug kaugalingong-pagkontrol 
nga gikinahanglan  para  ni Kristo  sa pagsinggit sa  Iyang  
katapusang mga pulong.  Si Markus nagbatbat og laing aspeto 
niini nga hitabo.

Ug si Jesus militok og usa ka lanog nga 
pagtiyabaw, ug miginhawa [mibuga] sa Iyang 
katapusan.  (Markos 15:37)

Pinaagi sa paggamit sa punglihok nga (ekpneo), “sa pagbu-
ga,” si Markus nagpunting og pagtagad didto sa kahibulungang 
pagkontrol sa ginhawa sa Ginoo—si Kristo mibuga og usa ka 
katapusang pamahayag ug wala na mihingos pag-usab.
 Diha sa pamahayag ni Lukas, kita sa katapusan nakaabut 
ngadto sa kahulugan sa katapusang mga pulong sa atong 
Ginoo.

Ug si Jesus, nagsiyagit uban ang usa ka lanog nga 
tingog, miingon, “Amahan [nagsugyot sa pagkahi-
uli ni Kristo ngadto sa fellowship uban sa Dios hu-
man ang kaluwasan maoy nakompleto], NGADTO 
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SA IMONG MGA KAMUT AKO NAGTUGYAN SA AKONG 
ESPIRITU.” Ug sa pagsulti niini, Siya miginhawa sa 
Iyang katapusan.  (Lukas 23:46)  

Bisan pa, si Lukas wala nagtala sa tibuuk pamahayag.  Hinoon, 
siya naghatag kanato mahitungud sa bersikulo sa Kasulatan 
nga si Jesus mikutlo gikan sa Karaang Testamento.  Ang tibuuk 
nga teksto maoy makit-an diha sa Mga Salmo 31:5.

Diha sa Imong kamut Ako nagtugyan sa akong 
espiritu; 

Ikaw milukat kanako, O GINOO, Dios sa kamatuu-
ran [doktrina].  (Mga Salmo 31:5) 

 Si Jesus mikutlo sa mga pulong ni David.  Niadtong  hi-
gayon sa dihang si David sa desperadong nanginahanglan og 
pagtubus gikan sa iyang mga kaaway, siya mikuha og dang-
panan diha sa Dios sa “kamatuuran” o “doktrina.” Nan, usab, 
ang kalig-on, kinahiladmang mga kahinguhaan, ug espirituha-
nong mga bahandi nga si Jesu-Kristo misalig didto sa krus mao 
usab gisangkap pinaagi sa doktrina nga nagpuyo diha sa Iyang 
kalag.  Busa, ang atong Ginoo mipadayag sa buylo sa espiri-
tuhanong kinabuhi—ang panabut ug paggamit sa doktrina sa 
Bibliya.
 Diha sa Iyang pagkamatay nga ginhawa ang Ginoong 
Jesu-Kristo mihimo sa doktrina sa Bibliya nga espirituhanong 
kabilin sa harianong pamilya sa Dios.  Sa tinuud, Siya mibayaw 
sa Iyang Pulong ibabaw sa Iyang kaugalingong persona ug 
dungog (Mga Salmo 138:2).  Maingon nga ang kabilin sa Iyang 
espirituhanong kamatayon mao ang kaluwasan, busa ang 
kabilin sa Iyang lawasnong kamatayon mao ang doktrina sa 
Bibliya.  Maingon nga ang kaluwasan mao ang basihan para sa 
relasyon uban sa Dios, busa ang doktrina sa Bibliya mao ang 
basihan para sa espirituhanong pagtubo.
 Human si Kristo misibya sa Iyang kabilin sa doktrina, ang 
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Iyang kalag mibiya para sa Hades (Mga Salmo 16:10; Lukas 
23:43; Mga Buhat 2:27; Mga Taga-Efeso 4:9);35 Ang Iyang 
tawhanong espiritu miadto ngadto sa presensiya sa Amahan 
(Mga Salmo 31:5; Lukas 23:46); ug ang Iyang lawas miadto 
ngadto sa lubnganan (Lukas 23:53).  Kini maoy Iyang lawas-
nong kamatayon.

Ang Kamahinungdanon sa Iyang Lawasnong Kamatayon

 Ang lawasnong kamatayon maoy usa ka sangputanan sa 
espirituhanong kamatayon; kini maoy dili ang silot para sa sala 
apan usa ka resulta sa sala.  Apan ang lawasnong kamatayon 
sa atong Ginoo maoy dili usa ka sangputanan sa Iyang espiri-
tuhanong kamatayon.  Siya wala nakasinati og espirituhanong 
kamatayon isip usa ka nalaglag nga tawo apan isip perpek-
to, waysala nga tawo.  Siya maoy perpekto gihapon human sa 
pagbayad sa silot para sa atong mga sala ug nahibalik ngadto 
sa fellowship uban ang Amahan.  Busa, ang atong Ginoo wala 
namatay sa lawasnon isip usa ka resulta sa Iyang lumalabay 
nga pagkabulag gikan sa Amahan, apan tungud kay ang Iyang 
ministeryo ug buhat sa Unang Pag-abut maoy nakompleto na.
 Ang mas mahinungdanon, Iyang lawasnong kamatayon 
ma-oy sa absolutong kinahanglanon para sa Iyang pagkaban-
haw ug maoy usa ka kinahanglanon-kaayo nga kabahin 
sa Ebanghelyo (1 Mga Taga-Corinto 15:1-4).  Kun wala ang 
pagkabanhaw ang atong “pagtoo maoy waybili.”

Ug kon si Kristo wala gibayaw, nan ang atong 
pagwali maoy pakyas, imong pagtoo usab maoy 
pakyas.  Dugang pa kita bisan pa makitang bakak 

35. Ang tanang mga magtotoo kinsa namatay sa wala pa ang pagkabanhaw ni Kristo mihu-
lat diha nga lugar sa Hades (o Sheol, ngadto sa mga Hudiyo) gitawag og Paraiso o Dughan 
ni Abraham.  Walay tawhanong binuhat ang madawat didto sa langit hangtod si Kristo nag-
pasig-uli sa Amahan.  Tan-awa sa Thieme, Victorious Proclamation (2002), 19-21.
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nga mga saksi sa Dios, tungud kay kita misaksi 
batok sa Dios nga Siya mibayaw ni Kristo, kinsa 
Siya wala nagbayaw, kon sa tinuud ang patay 
maoy wala gibayaw.  Kay kon ang patay maoy 
wala gibayaw wala bisan pa si Kristo gibayaw; 
ug kon si Kristo wala gibayaw, ang imong pagtoo 
maoy waybili; ikaw mao sa gihapon diha sa imong 
mga sala.  (1 Mga Taga-Corinto 15:14-17)        

Ang lawasnong kamatayon miandam sa dalan para ni Jesu-
Kristo aron mahimo nga “unang mga bunga” sa kadtong 
mga  gibayaw gikan sa patay (1 Mga Taga-Corinto 15:20-23).  
Dugang pa, ang Iyang lawasnong kamatayon, pagkabanhaw, 
ug masangputong Ikaduhang Pag-abut nag-una ngadto sa 
katumanan sa Kasabutan ni David—ang nabanhaw nga si 
Jesu-Kristo diha sa hypostatic nga panaghiusa maghari sa 
kahangturan isip Anak ni David (2 Samuel 7:13).  Sa ingon 
niini ang lawasnong kamatayon ni Kristo may kalabutan sa 
pagkabanhaw ug paghimaya, imbis nga mao ang mekanika sa 
panghimayad para sa sala.

ANG LINUGDANGAN SA PAGLANSANG

Ang Pagpakaaron-ingnon sa Rilihiyon

 Matipohon sa kadaotan sa rilihiyon, ang matinguhaong 
mga Hudiyo maoy hilabihang ka  piho  mahitungud  sa  mga  
kataphaw sa relihiyosong kinabuhi samtang wanagtagad, 
naglikay, ug nagsalikway sa mga butang sa waykatapusang 
kamahinungdanon.36  Sa gawas sila maoy bongga ug 

36. Rilihiyon maoy usa ka kontragrasya nga sistema diin ang tawo pinaagi sa iyang kau-
galingong tawhanong maayong mga buhat, paningkamot, ug merito nangita sa pag-angkon 
og kaluwasan o ang pag-uyon sa Dios.  Ang kasukwahian ngadto sa Kristiyanismo, nga 
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kaugalingong-matarong diha sa ilang estriktong pagtuman 
sa rituwal; sa sulud sila maoy arogante, masinahon, napuno 
sa pagkatalamayon ug kasilag, sa kanunay andam sa 
pagpanimalus batok ni bisan kinsa nga mangahas sa paghagit 
sa ilang gipaburot nga kaugalingong-kamahinungdanon 
(Mateo 23).  Kining relihiyosong mga Hudiyo miguba sa ilang 
kaugalingong mga kalag uban ang panghunahunang mga sa-
la sa pagpakaaron-ingnon.  Sila mipabilin sa ilang estriktong 
pagkasubay ngadto sa Balaod ni Moses bisan pa og sila bag-
ohay lang mibungat ug misigurado sa silot sa kamatayon sa 
bugtong perpektong tawo kinsa sa bisan kanus-a nabuhi, ang 
ilang kaugalingong Manunubos.  Sa tinuud, sila nahimong 
bintaha diyutay kay sa mga mananap (Mga Salmo 73:22).37

Ang mga Hudiyo busa, tungud kay kini mao ang 
adlaw sa pagpangandam [paraskeue], aron nga 
ang mga lawas dili magpabilin didto sa krus diha sa 
Adlaw nga Igpapahulay (kay kanang Adlaw nga Ig-
papahulay maoy usa ka balaang adlaw), mihangyo 
ni Pilate nga ang ilang mga bitiis mahimong buk-
on, ug nga sila mahimong kuhaon.  (Juan 19:31)       

 Unsa ang gipasabut sa “pagpangandam”?  Ang Griyegong 
pulong nga paraskeue nagpunting ngadto sa adlaw sa dihang 
ang mga Hudiyo mituman sa tanang mga pagpangandam para 
sa rituwal sa Sabado sa Adlaw nga Igpapahulay o espesyal 
nga mga adlaw sa kasaulugan.  Nagkadaiyang mga Adlaw nga 
Igpapahulay ug mga adlaw sa kasaulugan maoy gituman hapit 
sunudsunud atol sa buwan sa Nisan.38  Dinhi niining espesyal 

maoy dili usa ka rilihiyon apan usa ka relasyon uban ni Jesu-Krito tungud sa grasya pinaagi 
sa pagtoo lamang, ang rilihiyon mao ang yawan-ong alas nga barahang dumadaog diha sa 
pag-ilad sa tawhanong kaliwatan.  Tan-awa sa Thieme, Satan and Demonism (1996), 4-6. 
37. Thieme, Reversionism, 27, 76-77.
38. Nisan mao ang unang buwan sa sagradong tuig diha sa Hebreyo nga kalendaryo, og 
nahiuyon sa Marso/Abril.
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nga panahon sa tuig, ang mga Hudiyo misaulog sa Passover 
ug sa Kasaulugan sa Way-igpapatubo nga Tinapay.  Kini nga 
mga kasaulugan mitudlo sa matag henerasyon sa mga Hudi-
yo aron maghinumdum sa ilang pagtubus gikan sa Egypt, nga 
gisangkap diha sa grasya pinaagi sa gahum sa Ikaduhang Per-
sona sa Trinidad (Exodo 12:17).  Sumala sa Balaod ni Moses, 
ang tanang mga pagpangandam para sa Passover nga pag-
kaon naglakip og pag-ihaw sa nating karnero nga gikinahang-
lang pagahumanon diha sa 14 Nisan sa wala pa ang kilumkilum  
(Exodo 12; Levitico 23:5; Numeros 9:5).
 Sa panahon ni Kristo, bisan pa, adunay usa ka kalainan 
tali sa mga Taga-Judea ug mga Taga-Galilee mahitungud sa 
pagsugod sa 14 Nisan.  Ang Taga-Galilee nga mga Hudiyo 
misukod sa ilang mga adlaw gikan sa pagsidlak-hangtod-
pagsidlak; ang Taga-Judea nga mga Hudiyo gikan sa pagsalup-
hangtod-pagsalup.  Busa ang 14 Nisan, o Passover, misugod 
para sa mga Taga-Galilee sa pagsidlak, o 6:00 A.M., ug para sa 
mga Taga-Judea sa pagsalup, o 6:00 P.M.  Ang kalainan diha 
sa Taga-Galilee ug Taga-Judea nga mga kalendaryo nagkahu-
lugan nga ang Taga-Galilee nga mga Hudiyo, uban ni Jesus ug 
sa Iyang mga disipulo, mipatay sa Passover nga nating karnero 
diha sa kahaponon ug mikaon sa Passover nga pagkaon sa 
ulahi nga kagabhion diha sa ilang 14 Nisan.  Sa laing bahin, 
ang Taga-Judea nga mga Hudiyo mipatay sa Passover nga 
nating karnero diha sa kahaponon sa ilang 14 Nisan, apan sila 
mikaon sa pangsaulog nga pagkaon diha sa 15 Nisan—ang 
unang adlaw sa kasaulugan sa Way-igpapatubo nga Tinapay, 
usa ka taas nga balaang adlaw ug Adlaw nga Igpapahulay.
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 Sa dihang si Jesus maoy gidakup kaniadtong human sa 
tungang-gabii, Siya ug Iyang mga disipulo nahuman na og kaon 
sa ilang Passover nga pagkaon, ang Katapusang Panihapon, 
nan sa wala pa ang Taga-Judea nga Passover nga nating 
karnero pagaihawon sa Iyang mga kaaway.39  Human sa Iyang 
mga bista pinaagi sa Sanhedrin ug sa mga Romano, si Jesu-
Kristo maoy gilansang ngadto sa krus sa 9 A.M., 14 Nisan, takna 
sa Taga-Judea.  Taliwala sa 12 ug 3 P.M., si Kristo namatay 
sa espirituhanon para sa mga sala sa kalibutan—sa mismong 
susamang panahon ang mga nating karnero nga “walay 
depekto” maoy pamatyon sa Taga-Judea nga mga Hudiyo para 
sa ilang Passover:  si “Kristo ang atong Passover… [kinsa] 
gisakripisyo” (1 Mga Taga-Corinto 5:7b).

Ang relihiyosong mga Hudiyo, kinsa maoy makuti kaayo 
diha sa pagtuman sa tanan niining madetalyehong seremon-
yas ug rituwal nga mihisgot ni Kristo, og bag-ohay lang misaksi 
sa Passover nga maoy natuman atubangan mismo sa ilang 
mga mata.  Apan sila ba mitoo?  Sila wala!  Imbis sa pagdawat 
sa Manunubos, sila mitinguha lamang sa pagpadayon uban 
sa ilang haw-ang nga mga rituwal.  Nabutaan pinaagi sa 
rilihiyon, ang mga Hudiyo napakyas sa pagsabut sa tinuud nga 
pagkahinungdanon sa Balaod ni Moses o ang balaang mga 
adlaw.  Ang ilang rituwal maoy walay katinuuran ug kini maoy 
waykahulugan.  Sa pagkatinuud, kini nga relihiyosong mga 
pangulo bag-ohay lang mibuhat sa labing-dakong krimen sa 
kasaysayan, apan sa walay pagkidhat sa mata sila mipadayon 
sa mga pagpangandam para sa ilang relihiyosong pagtuman.  
Pagkakaron kini managsama sa pagbuhat og usa ka daotan-
kaayong katampalasan ug unya sa masantosong nagpaingon 
diretso sa simbahan.

39. Harold W. Hoehner, Chronological Aspects of the Life of Christ (Grand Rapids: Zonder-
van Publishing House, 1977), 85-89; J. Dwight Pentecost, The Words and Works of Jesus 
Christ (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1981), 415-24.
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Walay usa ka Bukog Ang Mabuak

 Sa kasagaran, ang mga Romano ibilin ang usa ka gilansang 
nga lawas ngadto sa krus hangtod ang unud madugta; sila 
ganahan sa paghimo og usa ka malungtarong impresyon!  
Apan sumala sa Balaod ni Moses, ang usa ka lawas dili 
mapabilin didto sa krus panahon sa Adlaw nga Igpapahulay 
(Markos 15:42; Lukas 23:54).  Si Jesu-Kristo kinsa maoy 
gilansang “diha sa usa ka kahoy” maoy ubus sa tunglo sa Dios 
sa espirituhanong kamatayon, ug kon nahibiling nagbitay didto 
sa krus tibuuk gabii makahugaw sa Yuta (Deuteronomio 21:23; 
cf. Mga Taga-Galacia 3:13).  Ang relihiyosong mga Hudiyo sa 
pagkatinuud dili gusto sa ilang biktima, kinsa sila mikombikto 
sa tinumotumo pinaagi sa mga korte, nga mahibilin didto sa 
krus ug makahugaw sa ilang Adlaw nga Igpapahulay.  Sila 
mibungat nga si Kristo anaa na sa lubnganan sa dili pa ang 
pagsalup—ang pagsugod sa Kasaulugan sa Way-igpapatubo 
nga Tinapay sa Adlaw nga Igpapahulay.  Busa, si Pilate misugo 
nga ang mga bitiis niadtong didto sa krus pagabuk-on (Juan 
19:31).
 “Pagbuak-sa-bitiis,” gikan sa Latin nga crurifragium, maoy 
usa ka Romanhong teknik aron mapadali ang kamatayon niad-
tong gipanglansang.  Kini milangkob og pagdugmok sa mga 
bukog sa bitiis gamit ang usa ka bug-at nga malyete. 

Ang kasundalohan tungud niini miabut, ug mibuak 
sa mga bitiis sa unang tawo, ug sa laing tawo kinsa 
maoy gilansang uban Kaniya. (Juan 19:32)    

Aron makahimo sa pagdala sa mga lawas paubus atol sa pag-
abut sa gabii, ang Romanhong kasundalohan misaka ngadto 
sa duha ka mga kawatan, usa diha sa matag kilid ni Jesus, ug 
midukdok sa ilang mga bitiis hangtod ang mga bukog maoy 
nadugmok.  Nabutang ngadto sa hilabihang kakugang ug di-
makahimo sa pagpugus sa ilang-kaugalingon pagsaka aron 
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paghupay sa kabug-at diha sa ilang anaa sa gusok nga mga 
muskulo, ang mga kawatan dili makabuga sa nagsakang kon-
sentrasyon sa carbon dioxide diha sa ilang mga baga ug ma-
matay sa pagkatuuk.
 Ang mga Hudiyo maoy naghulat para sa susamang pag-
buak-sa-bitiis nga mahitabo didto sa taliwala nga krus.  

Apan pagduul ngadto ni Jesus, sa dihang sila na-
kakita nga Siya maoy patay na, sila wala nagbuak 
sa Iyang mga bitiis.  (Juan 19:33)

Ang kasundalohang gisangonan og pagsilot sa kamatayon 
niadtong adlawa, sa waypagduhaduha nga mga batid diha sa 
pag-ila og lawasnong kamatayon, nakakita nga Siya maoy “pa-
tay na.” Kining panapos nga testimonya ngadto sa kang Kristo 
nga lawasnong kamatayon mibalikbalik sa kinalabwang kama-
hinungdanon ug pagkadimasayup sa Pulong sa Dios nga Siya 
mibilin isip atong kabilin.
 Ang kamatuuran nga ang kasundalohan wala mibuak 
sa Iyang mga bitiis maoy usa ka katumanan sa pihong mga 
saad diha sa Karaang Testamento nga mga Kasulatan (Mga 
Salmo 34:20; cf. Juan 19:36).  Passover human sa Passover 
pinaagi sa hapit napulog-lima ka mga siglo, ang mga Hudiyo 
diha sa pagkamasinugtanon ngadto sa Balaod maampingong 
miandam sa Passover nga nating karnero diha sa usa ka paagi 
sama sa dili gayud pagbuak bisan pa usa sa iyang mga bukog 
(Exodo 12:46; Numeros 9:12).  Sa matag higayon sila miusisa 
sa rituwal, sila maoy nag-ingon sa tinuud, ang “Dios nagtamod 
sa Iyang Pulong, Siya dili gayud mapakyas!” Ang linugdangan 
sa Paglansang mipadayag sa absolutong kamatinuuron sa 
Dios.  Bisan pa sa makabitik nga daotang mga pagbungat 
sa  relihiyosong mga Hudiyo, bisan pa sa kang Pontius Pilate 
nga mga sugo, bisan pa sa tibuuk Romanhong kasundalohan, 
walay usa ka bukog sa tinuud nga Passover, Jesu-Kristo, maoy 
nabuak.  Ang Dios nagtamod sa Iyang Pulong diha sa matag 
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paagi ug ngadto sa tanang mga henerasyon.

Mga Apol sa Dugo ug Serum

Apan usa sa mga kasundalohan miduslak sa 
Iyang kilid [pleuran] pinaagi sa usa ka bangkaw, 
ug dihadiha adunay migawas nga dugo ug tubig 
[hudor].  (Juan 19:34)

 Walay ditinuyo o salagma sa bisan unsa nga nahitabo ngad-
to ni Kristo didto sa krus.  Sa dihang ang kasundalohan mibu-
tang sa ilang mga malyete, usa kanila mikuha sa iyang bang-
kaw ug midugkal niini ngadto sa kilid ni Jesus.  Sa pagbuhat sa 
ingon siya mituman sa Zechariah 12:10, “sila motan-aw ngari 
Kanako [ang Ginoo] kinsa sila miduslak” (cf. Juan 19:37).  
 Aron sa hingpit masabtan ang Juan 19:34, kini maoy gikina-
hanglan sa pagtan-aw pagbalik sa pipila ka mga prinsipyo nga 
may kalabutan sa mahitungod sa lawas nga kamatayon.  Sa 
dihang ang lawas namatay human paghunong sa pagginhawa 
ug mahitungod sa kasingkasing nga kalihukan, dimabakwi nga 
mga kausaban magsugod sa paghitabo sa nagkalainlaing mga 
matang.  Kini nga mga kausaban naglakip og pagpabugnaw sa 
lawas, kalamboan sa kusganong kagahi, pagkadunot (produk-
siyon sa mga gas), autolysis (pagkabungkag sa mga selyula), 
ug sa pihong nagpaikag ngari kanato, ang pag-apol sa dugo 
ug iyang lihok paingon ngadto sa nagsalig nga mga bahin sa 
lawas.
 Didto sa krus ang tanang butang nga si Jesu-Kristo mibuhat 
ug misulti adunay usa ka katuyoan.  Busa, Siya adunay  maayong 
hinungdan para sa pagyuko o pagduut  sa Iyang ulo paingon sa 
unahan (Juan 19:30).  Kini maoy kinahanglanon nga sa dihang 
Siya namatay sa lawasnon, ang Iyang lawas kinahanglan 
naghandag diha sa usa ka pihong paingon sa  unahan nga 
posisyon aron nga sa dihang ang bangkaw miduslak sa Iyang 
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kilid, kini masulud ibabaw sa kutukuto ug diyaprama, nagduslak 
sa kasingkasing.  Diha niining paingon sa unahan nga posisyon 
ang dugo mag-agos ug nagpanghimatuud sa Iyang lawasnong 
kamatayon.  
 Sa takna sa paghunong sa kasingkasing ug paglihok sa 
baga, ang dugo ni Kristo misugod sa pag-unlod paingon sa 
nagsalig nga mga bahin sa Iyang lawas ug sa Iyang ginha-
waan.  Ang Iyang paingon sa unahan nga posisyon ug ang 
pagkahapnig sa Iyang ugat sa kasingkasing, dakong-ugat sa 
baga, diyaprama, ug ang nagkalainlaing mga ugat mao nga 
usa ka dakong gidaghanon sa dugo mipabilin ug milugdang 
diha sa wala ug toong mga lawak sa kasingkasing.  Dinhi ang 
dugo mitibugol, ug ang mga naglangkob sa dugo tungod niini 
mibulag diha basihan sa ilang tagsatagsa nga mga timbang ug 
ang impluwensiya sa kabug-aton uban ang pulang mga selyula 
sa dugo nga nag-apol diha sa ubus ug ang platelets, puting 
mga selyula sa dugo, ug plasma nga nagporma og usa ka abo-
hong-dalag nga nagpatongpatong sa ibabaw.  Ang pulong nga 
hudor, “tubig,” maoy gigamit diha sa medisinang pagsabut para 
sa abohong-dalag nga pluwido nga nagbulag gikan sa mga 
apol sa dugo diha sa pag-apol sa dugo.  Busa imbis sa “dugo 
ug tubig,” usa ka labi pang tukma nga paghubad mao ang “mga 
apol sa dugo ug serum.”  
 Ang Griyegong pulong pleuran, gihubad og “kilid,” nagpunting 
sa piho ngadto sa kaha sa dughan.  Sa dihang ang taas nga 
bangkaw sa sundalo milagbas pataas lahus sa halwa nga 
gusok ug sa bungbong sa dughan ni Kristo nga wala nagbuak 
og bisan unsang mga bukog, kini migisi sa too ug wala nga mga 
lawak sa kasingkasing.  Dihadiha “dugo ug tubig” ang midahili 
pagawas.  Niadtong pareha ni Juan kinsa maoy nagtan-aw 
sa Paglansang gikan sa usa ka distansiya, ang mga apol sa 
dugo ug serum nga nag-agas gikan sa lawas ni Kristo maoy 
positibong pruyba nga ang lawasnong kamatayon nahitabo dili 
pa lamang gayud dugay.
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 Sa dihang ang usa ka tawo mamatay dihadiha gumikan sa 
hilabihan nga pagkawagtang sa dugo, sama sa pagpunggot sa 
ulo o usa ka grabeng samad, o namatay sa dugay nang pana-
hon ug anaa na sa usa ka hugna sa pagkadugta, ang mga apol 
sa dugo ug serum maoy wala diha.  Diha sa unang hitabo ang 
dugo sa yano naggula sa lawas ingon sa tibuuk nga pulang 
dugo, susama og hitsura nga imong makita kon ikaw masamad 
sa imong tudlo.  Diha sa ikaduhang hitabo, ang dugo dili na 
moagas gayud.
 Bisan pa sa dugay nga lawasnong pagdagmal sulud sa 
Iyang mga bista, mga lansang diha sa Iyang mga kamut, ug 
lawasnong pag-antos didto sa krus, ang kamatayon ni Jesu-
Kristo miabut nga walay hilabihan sa sulud o sa gawas nga 
pagdugo.  Isip tinuud nga pagkatawo, ang Iyang mamatay nga 
lawas milihok ingon sa bisan unsang normal nga tawhanong 
lawas maglihok.  Bisan pa Siya maoy nagkadugo gikan sa Iyang 
gilatigong likod, gikan sa Iyang mga kamut ug mga tiil, ug gikan 
sa mga tunok nga maoy gipugus ngadto sa Iyang bagulbagol,  
kining tanan nga nangagisi ug nangabuslot nga mga samad 
wala makapatay sa atong Ginoo.  Unsaon nato pagkahibalo?  
Kon malukpanong sigi nga pagdugo pa ang hinungdan sa 
kamatayon, ang resulta mao unta nga diyutay kaayong dugo 
magpabilin diha sa kasingkasing.  Ang nakita mismong mga 
apol sa dugo ug serum nga nag-agos maoy forensic og sa 
medisinang pruyba dili lamang nga si Jesus maoy sa lawasnon 
patay na, apan nga Siya wala nagkadugo ngadto sa kamatayon.  
 Ang literal nga dugo ni Kristo maoy dili usa ka hinungdan 
bisan hain sa Iyang espirituhanon o lawasnong kamatayon.  
Si Kristo mipaabot nga si Satanas moataki sa krus pinaagi sa 
pagdaot sa kahulugan sa dugo diha sa usa ka pagsulay og 
paglubog sa kamahinungdanon sa Iyang mapulihong espiritu-
hanong kamatayon.  Busa, samtang ibabaw gihapon sa krus, 
ang atong Ginoo mihatag og pruyba nga Siya wala namatay 
gumikan sa pagkawala sa dugo ug kadtong Iyang literal nga 
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dugo maoy dili epektibo para sa mapulihong panghimayad.
 Ang bibliyanhon ug sa medisina nga ebidensiya maoy bug-
os.  Ang lawas ni Kristo, nagduso paingon sa unahan, mipabilin 
diha sa perpektong posisyon para sa labing-dakong gidaghanon 
sa dugo aron mopabilin diha sa nagsalig nga kabahin sa 
kasingkasing.  Narekord sa kahangturan diha sa Pulong sa Dios, 
ang bangkaw sa sundalo dili lamang makahatag og ebidensiya 
ngadto sa tanan kinsa nakasaksi sa Paglansang mahitungod 
sa hustong paagi sa Iyang lawasnong kamatayon, apan usab 
kadtong sa umaabot kinsa magtoon niining bersikulo.

ANG LAMESA SA KOMUNYON 
UG ANG DUGO NI KRISTO

 Samtang ang mananap nga mga sakripisyo sa Karaang 
Testamento maoy gidisenyo alang sa pagsangyaw sa doktrina 
sa Bibliya ngadto sa mga Hudiyo ug sa paghatag og usa ka 
rituwal nga mga paagi sa pagsimba nga niini sila makapahayag 
sa ilang pagpuyo uban ni Kristo, usa lamang ka porma sa 
rituwal maoy gitugot diha sa Karaang Testamento para sa 
Kapanahonan sa Simbahan:  ang Eyukaristiya o Komunyon.40  
Sa higayon nga ang Karaang Testamento nga mga rituwal 
maoy natuman pinaagi ni Kristo didto sa krus, wala na ang usa 
ka panginahanglan para sa mananap nga mga sakripisyo.

Human pagsulti sa ibabaw [mga bersikulo 5-6], 
“MGA SAKRIPISYO UG MGA PAGHALAD UG TIBUUK 

40. Ang bawtismo sa tubig maoy usa ka gitugot nga rituwal sa panahon ni Kristo, ug sa 
unang pipila ka katuigan sa Kapanahonan sa Simbahan.  Sa naunang simbahan kini misilbi 
isip usa ka panudlong tabang diha sa pagpanudlo sa bawtismo sa Balaang Espiritu sa 
wala pa ang nahuman nga kanon (A.D. 96) maoy diha sa sirkulasyon.  Walay labot sa 1 
Mga Taga-Corinto 1:14-17 diin kini maoy gihisgutan sa negatibo, walay mga pagbuhat sa 
bawtismo sa tubig nga natala diha sa mga epistola.  Tan-awa sa Thieme, Tongues (2000), 
30-36, 82-84.
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SINUNOG NGA MGA PAGHALAD UG mga sakripisyo 
PARA SA SALA IKAW [Dios nga Amahan] WALA 
NANGANDOY, NI IKAW NALIPAY diha kanila” (nga 
maoy gihalad sumala sa Balaod), unya Siya 
miingon, “PAMINAW, AKO [Jesu-Kristo] NAG-ANHI 
SA PAGHIMO SA IMONG KABUBUT-ON.” Siya nagkuha 
sa una aron sa pagtukod sa ikaduha.  (Mga 
Hebreohanon 10:8-9)                        

Ang Dios nga Amahan mipapas sa mananap nga mga sakripisyo 
“aron sa pagtukod” ni Kristo isip ang usa ka sakripisyo para sa 
sala.  Ang Eyukaristiya mao karon ang handumanan ngadto sa 
persona ug buhat ni Kristo.
 Ang Komunyon adunay iyang gigikanan diha sa Passover 
nga Kasaulugan sa Israel, usa ka kasaulugan nga lahi gikan sa 
uban diha nga kini maoy usa ka kasaulugan sa nasudnong-is-
tado pareha sa atong Ikaupat sa Hulyo.  Sa 14 Nisan kapin kun 
kulang 1440 B.C., ang paggula sa piniling katawhan sa Dios 
gikan sa pagkaulipon didto sa Egypt maoy giubanan pinaagi sa 
usa ka paghalad nga mihandum sa parehong matag-usa nga 
pagkahimugso-pag-usab ug ang pagkaporma sa Israel isip usa 
ka sinaligang nasod sa Dios.41 
 Aron sa paglikay sa magub-anong divine nga paghukum sa 
ikanapulong katalagman nga maoy umaabot ngadto sa Egypt—
ang kamatayon sa tanang kinamagulangang mga anak ug mga 

41. Pagkahimugso-pag-usab, o pagka “natawo pag-usab,” maoy espirituhanong pagka-
tawo sa takna sa kaluwasan sa dihang ang Balaang Espiritu nagbuhat og usa ka tawha-
nong espiritu diha sa magtotoo para sa impyutasyon sa waykatapusang kinabuhi (Titus 
3:5). 
 Ang usa ka sinaligang nasod maoy usa ka nasudnong linalang diha nga sa usa ka 
pihong gidaghanon sa espirituhanong hamtong nga mga magtotoo nakaporma og usa ka 
pivot igo sa pagpalahutay sa nasud ug pinaagi nga ang Dios nagpadayon sa Iyang plano 
para sa katawhan.  Ang Dios sa piho nagpanalangin ug nagpanalipod niining tinugyanang 
nasud aron ang mga magtotoo makatuman sa divine nga mga sugo sa pangwali sa ebang-
helyo, pagkamagbalantay ug komunikasyon sa doktrina sa Bibliya, paghatag og usa ka 
dalangpanan para sa mga Hudiyo, ug pagpadala og mga misyonaryo gawas sa nasud.    
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baka—ang mga Hudiyo maoy gisugo sa pagsakripisyo og usa 
ka lalaki, tuigang nati nga karnero og walay buling (Exodo 12:5).  
“Pipila sa dugo” sa nating karnero maoy ipintura diha sa mga ki-
lid ug mga ibabaw sa mga pultahan sa mga maghahalad (Exodo 
12:7).  Sa dihang ang Dios makakita sa dugo, Siya molabay 
ibabaw sa kadtong kabalayan ug maglikay sa kinamagula-
ngang anak.  Para niadtong anaa luyo sa dugo, ang paghukum 
sa katalagman malikayan.  Ang Dios maoy gilarawan ingon sa 
napasig-uli pinaagi sa dugo didto sa mga marko sa pultahan, 
maingon nga ang dugo ibabaw sa lingkoranan sa kalooy diha 
sa Adlaw sa Panghimayad usab mihulagway og pagpasig-uli.  
Diha sa duha ka mga hitabo ang nating karnero mipaila sa 
perpekto, talagsaong persona ni Jesu-Kristo kinsa modala sa 
divine nga paghukum para sa mga sala.
 Ang nating karnero maoy unya pagakan-on isip usa ka 
larawan sa pagtoo diha ni Kristo.  Maingon nga si bisan kinsa 
ang mahimong mokaon waysapayan bisan kon siya maoy 
moral, imoral, dimatarong ni daotan, relihiyoso, direlihiyoso, 
o wayrilihiyon, mao usab ang pag-angkon sa buhat ni Kristo 
wala nagsalig diha sa merito sa usa kinsa nagtoo.  Ang tanang 
merito maoy anaa sa tumong sa pagtoo.  Si bisan kinsa ang 
mahimong mokaon ug si bisan kinsa ang mahimong motoo 
diha ni Kristo.  Ang pagkaon sa Passover nga nating karnero, 
busa, maoy usa ka perpektong larawan sa wala-ang-merito 
nga positibong kabubut-on ngadto sa Manluluwas. 
 Human sa unang pagtuman didto sa Egypt, ang Passover 
nga rituwal nausab gamay.  Kay sa labing minos sa sunud nga 
kwarenta ka katuigan didto sa disyerto ang mga Hudiyo wa-
lay permanenteng mga pultahan.  Hinoon, upat ka sunudsunud 
nga mga kopa sa bino gisagolan sa tubig maoy gipuli para sa 
dugo didto sa mga marko sa pultahan.42 Mahitungud sa pagka-
on sa nating karnero, ang pag-inum gikan niiini nga mga kopa 

42. Evangelical Dictionary of Theology, 1984, s.v. “Passover,” by C. F. Pfeiffer.
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sa bino mihulagway sa pagtoo diha ni Kristo.            

Passover nga Kasaulugan ngadto sa 
Lamesa sa Komunyon

 Ang tinuud nga Passover, ang Ginoong Jesu-Kristo kinsa 
maoy gipaila sa hapit duha ka liboan nga katuigan pinaagi sa 
usa ka waymansa nga nating karnero, namatay isip “ang Nating 
Karnero sa Dios” nagtuman sa malarawanong kasaulugan 
diha sa matag detalye.  Busa, sa gabii sa wala pa ang Iyang 
kamatayon, didto sa Passover nga pagkaon o Katapusang 
Panihapon, si Jesus mitukod og nagkadaiya nga mga kausaban 
ngadto sa karaang rituwal.  Siya miusab sa naandang Passover 
nga pagkaon ngadto sa usa ka handumanang seremonyas sa 
Iyang pangbayad nga buhat.

Ug sa dihang Siya mikuha og usa ka tinapay ug 
mipasalamat, Siya mibuak niini, ug mihatag niini 
ngadto kanila, nag-ingon, “Kini mao ang Akong la-
was nga maoy gihatag para kaninyo; buhata kini 
sa paghinumdum Kanako.” (Lukas 22:19)  

 “Mipasalamat” mao ang Griyegong punglihok (eucharisteo) 
nga hain maoy gikuhaan sa termino nga “Eyukaristiya.” Si 
Jesus militok og grasya sa wala pa ang pagkaon.  Unya, imbis 
sa paghalad og usa ka bahin sa Passover nga nating karnero, 
Siya mikuha sa tinapay, mibuak niini, ug miingon, “Kini mao 
Akong lawas.”43 Si Jesus maoy nagpadayag ngadto sa tanang 
mitambong nga Siya ang modala sa mga sala sa kalibutan diha 

43. Sa dihang Siya mihimo niini nga pamahayag, ang atong Ginoo maoy nagtan-aw na 
og una ngadto sa Iyang pagkabanhaw.  Siya nanginahanglan og usa ka lawas aron sa 
pag-adto ngadto sa krus, ug diha sa Iyang lawas sa pagkabanhaw Siya mopadayon isip 
ang Dios-tawo, mobalik sa Ikaduhang Pag-abut, magdumala didto sa milenyo nga trono, ug 
mahimong bantugan sa uniberso sa kahangturan.
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sa Iyang lawas (1 Pedro 2:24).  Sama sa Passover nga nating 
karnero sa Israel, ang pagkaon sa tinapay, pinaagi niini gitukod 
para sa Simbahan, mao ang larawan sa pagtoo diha ni Kristo. 

Ug diha sa susamang paagi Siya mikuha sa kopa 
human sila nangaon og, nag-ingon, “Kining kopa 
nga maoy gibubu para kaninyo mao ang bag-ong 
kasabutan sa Akong dugo.” (Lukas 22:20) 

 Ang karaang kasabutan sa Balaod ni Moses, nga gidasonan 
pinaagi sa simbolikanhong dugo sa kahayupan, karon maoy gi-
padaplin.  Ang mga imahen sa dugo sa nating karnero didto sa 
mga marko sa pultahan, o sa nagsidlit nga dugo sa sinunog nga 
mga paghalad, o sa dugo sa mga laking baka ug mga kanding 
ibabaw sa lingkoranan sa kalooy, maoy gipulihan pinaagi sa 
kopa nga nagsulti sa dugo ni Kristo.  Ang dugo ni Kristo karon 
nagdason sa bag-ong kasabutan ngadto sa Simbahan—ang 
mga pagsangkap ug mga panalangin para sa Lawas ni Kristo.
 Ang paagi sa katawhan sa paghunahuna mahitungud sa 
Eyukaristiya mahimong sa madramahon makabutyag og mga 
sayup nga pagsabut mahitungud sa dugo ni Kristo.  Ang Ko-
munyon nga mga elemento ug ang Passover nga nating karne-
ro nagpaila sa susamang butang—ang persona ug pagluwas 
nga buhat ni Kristo.  Apan sa dihang ang mga magtotoo dili 
makakita sa tinuud nga pagkasumpay tali sa simbolikanhong 
dugo ni Kristo didto sa krus ug ang literal nga dugo sa mananap 
nga mga sakripisyo, sila maoy adunay tulubagon sa pagkab-ot 
og sayup nga mga konklusyon mahitungud sa lawas ug dugo ni 
Kristo nga adunay kalambigitan sa ostiya ug bino sa Eyukaris-
tiya.
 Usa ka kinalay-ang pananglitan naggikan sa Romanong Ka-
tolisismo ug nagtudlo nga diha sa Misa, ang gibalaan nga tinapay 
nag-usab ngadto sa tinuud nga unud ni Kristo ug ang bino ma-
himo nga Iyang literal nga dugo.  Kining ‘sa makadaghan-giba-
likbalik nga milagro’ maoy salikwaut sa pagkatinuud, apan kini 
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maoy dili labi pang talagsaon kay sa idiya nga ang pamulong 
“dugo ni Kristo” nagpunting ngadto sa Iyang literal nga plasma, 
pulang mga selyula sa dugo, ug platelets.
 Adunay usa ka pagkamay-ong tali sa pag-apil diha sa rituwal 
sa Eyukaristiya ug pag-apil diha sa karaan ug talahuron nga 
naandang Bag-ong Tuig sa Scotland, auld lang syne.  “Karaang 
nangaging panahon” maoy usa ka panahon sa paghinumdum 
sa nangamatay nga mga minahal ug karaang kahigalaan ug 
sa pagsusi pag-ayo sa kapasidad para sa gugma diha sa usa 
ka kalag.  Sa ingon usab, ang sugo ni Kristo sa pagsugod og 
Komunyon nga pag-alagad, “buhata kini sa paghinumdum 
Kanako,” nagkinahanglan og usa ka panahon sa hilabihang 
konsentrasyon para sa mga magtotoo sa pagpunting diha sa 
Iyang persona ug ang tinuud nga kahulugan sa Iyang dugo.  
Apan walay magtotoo ang makahinumdum, makahigugma, 
o makadayeg pag-ayo Kaniya o sa Iyang buhat gawas kon 
siya adunay “hunahuna ni Kristo” (1 Mga Taga-Corinto 2:16), 
doktrina sa Bibliya diha sa mentalidad sa iyang kalag.
 Ang Komunyon maoy dili lamang usa ka panahon sa 
pagsimba ug paghinumdum, apan usab usa ka higayon sa 
pagtasal sa imong kaugalingong gitas-on sa espirituhanong 
pagtubo ug pagpuyo uban ni Kristo.  Ang imong kabilin ug 
kahibalo sa doktrina sa Bibliya nagsangko ngadto sa malantip 
nga pagpunting.  Ang doktrina nga nagpuyo diha sa imong 
kalag maoy sa absolutong gikinahanglan para pag-angkon 
og kapasidad sa paghinumdum ug paghigugma sa Ginoo.  
Ang Komunyon nga rituwal maoy waykahulugan diin wala 
ang pagsabut sa katinuuran nga kini nagpaila.  Kon ikaw 
makapalandong diha sa Ginoo nga wala ang imong hunahuna 
maglatagaw sa tibuuk kadugayon sa pag-alagad, ikaw maoy 
nagkahamtong diha sa espirituhanong kinabuhi.
 Walay magtotoo sa bisan kanus-a ang dimakaapil sa Lame-
sa sa Komunyon.  Sa tinuud, ang matag magtotoo maoy giman-
doan sa pag-apil matag karon og unya.  Ang pagkasakup sa lo-
kal nga simbahan o bisan unsang espesyal nga kasarang maoy 
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dili usa ka kinahanglanon.  Aron paghandum sa dugo ni Kristo, 
ang usa ka tawo kinahanglan lamang nga usa ka magtotoo.  
Apan sa dili pa mag-apil diha sa pag-alagad, siya kinahanglan 
magsiguro nga siya maoy napuno uban sa Balaang Espiritu 
pinaagi sa paggamit sa rebound teknik (1 Mga Taga-Corinto 
11:30-31).

ANG KATANGDIAN DIHA SA 
PAGTAN-AW PAGBALIK

 Imbis kay sa pagpahanap ni Kristo diha sa mistisismo, ang 
Bibliya sa kanunay nagbutyag Kaniya uban ang pagkatin-aw.  
Apan adunay dako kaayong emosyonalismo ug pagkaignoran-
te mahitungud niining mahinungdanong lugar sa doktrina nga 
kita kinahanglang magdugtong sa atong pagtoon isip tibuuk 
diha sa usa ka mubong katingbanan.
 Ang atong Ginoo namatay makaduha didto sa krus.  Ang 
Iyang unang kamatayon maoy gitawag og “ang dugo ni 
Kristo,” usa ka pamulong nga nagpahayag og kamatuuran 
nga si Jesu-Kristo mao ang katumanan sa Libitikanhong mga 
paghalad.  Kining sa kasagaran matagboan nga pamulong 
nagtukod og usa ka katangdian tali sa lawasnong kamatayon 
sa pangsakripisyo nga kahayupan ug sa espirituhanong 
kamatayon ni Kristo didto sa krus.  Ang dugo sa kahayupan 
diha sa Libitikanhong mga paghalad maoy literal, apan ang 
paghukum maoy simbolikanhon.  Didto sa krus ang termino 
nga “ang dugo” maoy simbolikanhon, apan ang mapulihong 
espirituhanong kamatayon ni Kristo ug paghukum sa sala maoy 
literal.
 Ang dugo sa mananap mao ang “anino sa maayong mga 
butang nga moabot” (Mga Hebreohanon 9:11; 10:1).  Ang la-
wasnong dugo sa mananap sa tataw mihulagway sa espiritu-
hanong panghitabo nga nahitabo sulud sa katapusang tulo ka 
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mga oras ni Kristo didto sa krus sa dihang ang mga sala sa 
kalibutan maoy gibubu diha Kaniya ug gihukman.  Ang relas-
yon ni Kristo uban sa Dios nga Amahan, nga Siya sa kanunay 
mitagamtam tungud sa Iyang birhen nga pagkatawo ug way-
sayup nga kinabuhi, maoy naputol didto sa krus samtang Siya 
mibayad para sa mga sala sa kalibutan.  Busa, “ang dugo ni 
Kristo” maoy usa ka kaamgiran para sa Iyang espirituhanong 
kamatayon, usa ka ‘takigrapiya’ nga titulo para sa pagluwas 
nga buhat sa atong Ginoo.  Ang espirituhanong kamatayon ni 
Kristo mao ang katinuuran nga mituman sa mga anino.
 Human sa pagkatapos lamang sa Iyang espirituhanong 
kamatayon si Kristo namatay sa lawasnon.  Diha niini nga 
ikaduhang kamatayon, si Kristo mipagawas sa Iyang kalag 
ug espiritu; Siya wala nagkadugo ngadto sa kamatayon.  Sa 
tinuud, human sa Iyang lawasnong kamatayon, kadaghanan 
sa Iyang dugo anaa pa diha sa Iyang lawas.  Sa dihang 
ang sundalo midugsak og bangkaw didto sa Iyang kaha sa 
dughan, mibuhagay ang mga apol sa dugo ug serum.  Kini nga 
panghimatuud sa lawasnong kamatayon ni Jesu-Kristo sa yano 
misugyot nga ang Iyang buhat maoy kompleto na.
 Didto sa krus si Jesu-Kristo mibuntog sa sala, espirituhanong 
kamatayon, ug lawasnong kamatayon (1 Mga Taga-Corinto 
15:55-57).  Siya midaog sa istratehiyanhong kadaugan batok sa 
daotang magmamando niining kalibutana (Mga Hebreohanon 
2:14-15).  Siya mitubus sa tawo gikan sa merkado sa ulipon sa 
sala, mipanag-uli sa tawo ngadto sa Dios uban ang paggun-ub 
sa babag, napasig-uli ang Dios alang sa tawo, ug mibutang sa 
tukuranan para sa pagpasaylo sa tanang human-sa-kaluwasan 
nga mga sala pinaagi sa rebound.  Siya mituman sa Balaod 
(Mga Taga-Roma 10:4) ug mibilin og usa ka kabilin sa doktrina 
para sa mga magtotoo sa kalibutan.  Isip ang bantugan sa kali-
butan, Siya misaka ug maoy milingkod didto sa toong kamut sa 
Amahan sa langit.
 Sa dihang si Kristo misulud sa langit, Siya wala nagdala og 
usa ka panaksan o usa ka baldi sa Iyang literal nga dugo.  Siya 
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misulud diha sa Iyang lawas sa pagkabanhaw uban ang usa 
ka madaugon “ang Misyon natuman!” Ang Iyang buhat sa kalu-
wasan maoy natapos na, tetelestai, “nakompleto sa milabayng 
panahon uban ang mga resulta nga magpadayon sa kahang-
turan!”
 Isip usa ka resulta, sa dihang si bisan kinsa ang nagtoo diha 
ni Kristo, siya dihadiha makadawat og usa ka permanenteng 
relasyon uban sa Dios pinaagi sa pagkahimugso-pag-usab ug 
ang impyutasyon sa divine nga pagkamatarong.  Dugang pa, 
isip usa ka magtotoo anaa sa paghiusa uban ni Kristo, siya 
mahimong usa ka tigdawat og kaayohan sa grasya.  Ang Dios 
mihimo sa tanang buhat pinaagi sa sakripisyo ni Kristo ug ang 
magtotoo nagdawat sa tanang benepisyo.  Diha sa katumanan 
sa kaluwasan, ang tanang merito ug ang kadungganan nahi-
sakup ngadto ni Ginoong Jesu-Kristo.

Kay tungud sa grasya ikaw naluwas pinaagi 
sa pagtoo; ug kana [kaluwasan] dili sa inyong-
kaugalingon, kini mao ang gasa sa Dios; dili isip 
usa ka resulta sa mga buhat, aron walay bisan usa 
ang makapasigarbo.  (Mga Taga-Efeso 2:8-9)
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SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

 Doktrina sa Bibliya, ang unud sa pagpanudlo gikuha gikan sa usa ka literal 
nga interpretasyon sa mga Kasulatan, mao ang sukaranan para sa espiritu-
hanong 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 pag-
gamit 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 gitud-
lo 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 Pag-
toon sa Bibliya nga Katalogo maoy ihatag diha sa paghangyo. 
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