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Pasiuna sa Kapitulo 8
Ang kapitulo 8 tingali ikabatbat ingon nga labing
mahinungdanon nga kapitulo sa Libro sa mga taga-Roma.
Pinaagi sa daghang mga tema nga gipakita niini nga kapitulo,
si Pablo nagapadayag kanato kon unsa ka kahibulongan sa
buhat sa pagkamatarung sa Dios.
Ang unang tema mao: “Tungod niini, karon dili na
hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus” (Roma 8:1).
Kini nagkahulugan nga bisan kon unsa pa man ka law-ay ug
kaubos kita diha sa atong unod, ang pagkamatarung sa Dios
nagpahigawas kanato gikan sa tanan natong kasal-anan.
Ang ikaduhang tema mao: “Ang wala mahimo sa Balaod
tungod sa kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios” (Roma 8:3).
Kini nagkahulugan nga tungod kay ang katawhan diha sa ilang
unod dili makasunod sa Balaod nga gihatag sa Dios, si Kristo
Jesus, pinaagi sa pagkuha sa tanan nilang kasal-anan ngadto
Kaniya uban sa Iyang bautismo ug sa Iyang kamatayon didto sa
Krus, nagluwas kanila gikan sa ilang kasal-anan ug sa mga
paghukom. Kini tungod kay si Jesus mianhi sa kalibutan ug
mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan sa makausa uban sa
Iyang bautismo pinaagi kang Juan aron nga Siya makadala sa
tanang kasal-anan sa kalibutan diha sa Iyang Krus, malansang
niini, ug mabanhaw gikan sa kamatayon aron pagluwas
niadtong tanan nga mosalig niini nga kamatuoran. Kining
tanang mga buhat sa atong Ginoo nagkahulugan sa pagtuman
sa pagkamatarung sa Dios aron pagluwas sa mga makasasala
gikan sa ilang kasal-anan, agig pagkamasinugtanon ngadto sa
kabubut-on sa atong Dios nga Amahan.
Ang ikatulo nga tema mao: “Kay kadtong nagkinabuhi
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sumala sa ilang tawhanong kinaiya naghunahuna kanunay sa
mga butang nga tawhanon ingon nga kadtong nagkinabuhi
sumala sa Espiritu naghunahuna kanunay sa espirituhanong
mga butang” (Roma 8:5). Kini nagkahulugan nga sa dihang
kita mipiho sa pagsalig sa Dios, kita kinahanglan nga mosalig
Kaniya dili pinaagi sa pagsunod sa atong kaugalingong mga
panghunahuna, apan pinaagi sa pagsunod sa Pulong sa Dios.
Ang ikaupat nga tema mao: “Apan wala na kamo
magkinabuhi nga minandoan sa tawhanong kinaiya kundili sa
Espiritu kon tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaa
na sa inyong kasingkasing” (Roma 8:9). Kadtong mga misalig
sa pagkamatarung sa Dios nakadawat na sa Balaang Espiritu
diha sa ilang kasingkasing ug nahimong mga anak sa Dios.
Kini usab nagkahulugan nga ikaw dili mahimong anak sa Dios
tungod lamang kay ikaw mosulod sa simbahan nga makugihon.
Ang ikalima nga tema mao: “Tungod niana, mga igsuon,
obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong
kinaiya” (Roma 8:12). Kini nga tema nagasulti kanato nga
kadtong naluwas na gikan sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa
pagsalig diha sa ebanghelyo sa atong Ginoo nga nakatuman sa
pagkamatarung sa Dios dili mahimong makautang ngadto sa
ilang unod ug maulipon niana.
Ang ikaunom nga tema mao: “Kay ang Espiritu nga
gihatag sa Dios kaninyo dili mag-ulipon kaninyo aron kamo
mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga
mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios
pinaagi sa pag-ingon, ‘Amahan, Amahan ko!’” (Roma 8:15).
Tungod kay kadtong nagsalig sa Dios nakadawat na sa Balaang
Espiritu, sila karon makatawag na sa Dios nga Amahan,
“Amahan, Amahan ko.”
Ang ikapito nga tema mao: “Makighiusa ang maong
Espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak
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sa Dios. Ug kay mga anak man kita Niya, madawat nato ang
mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini
uban kang Kristo”(Roma 8:16-17). Kadtong mosalig sa
pagkamatarung sa Dios mao kadtong nakadawat sa Balaang
Espiritu, ug kadtong nakadawat sa Balaang Espiritu mao
kadtong mahimong, uban kang Kristo, makapanunod sa Iyang
Gingharian sa Langit.
Ang ikawalo nga tema mao: “Nasayod kita nga hangtud
karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama
sa babaye nga nagbati”(Roma 8:22). Kini nagasulti kanato nga
bisan ang mga magtutuo diha sa pagkamatarung sa Dios nagatubang og pag-antos niining yutan-ong kalibutan, uban sa lain
pang mga nilalang, apan kini usab nagasulti kanato nga sa ilang
mosunod nga kalibutan wala nay pag-agulo ni kasakit.
Ang ikasiyam nga tema mao: “Busa gitawag sa Dios
kadtong Iya nang gilain. Wala lamang Niya tawga sila kundili
gihimo usab Niyang matarung ug gipaambit sa Iyang himaya”
(Roma 8:30). Kini nagasulti kanato nga ang Dios nagtawag sa
mga makasasala diha sa Iyang Anak nga si Kristo Jesus, ug nga
Iya silang gihimo nga Iyang mga anak pinaagi sa pagkuha sa
tanan nilang kasal-anan sa makausa uban sa Iyang
pagkamatarung.
Sa katapusan, ang ikanapulo ug katapusang tema mao:
“Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan
sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala”
(Roma 8:33). Walay usa nga makahukom sa mga anak sa Dios
nga nakadawat sa Balaang Espiritu ingon nga ilang mga gasa
alang sa ilang pagkahilikay gikan sa sala pinaagi sa pagsalig
diha sa pagkamatarung sa Dios.
Kining napulo ka mga tema maoy sukaranan nga mga
latid sa Roma kapitulo 8. Karon kita moadto sa pagsusi kanila
sa kinuti uban sa atong punoan nga paghisgot. 

Ang Pagkamatarung sa
Dios, Maoy Katumanan sa
Matarung nga
Gikinahanglan sa Balaod
< Roma 8:1-4 >
“Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang
nahiusa kang Kristo Jesus. Kay ang balaod sa Espiritu nga
naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo
Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa
kamatayon. Ang wala mahimo sa Balaod tungod sa
kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios. Gihukman Niya ang sala
diha sa kinaiya sa tawo pinaagi sa pagpadala sa Iyang Anak
nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa sala. Gihimo
kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa Balaod
matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa
Espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya.”

Ang Roma 8:1-4 nagasulti kanato unsa nga matang sa
pagtuo ang anaa niadtong diha kang Kristo. Ang sekreto niini
nga yugto mao nga kita makatuman, uban sa atong pagtuo diha
sa pagkamatarung sa Dios, sa tanang mga kinahanglan sa
Balaod.
Nan, unsa, ang pagtuo nga nagasalig diha sa
pagkamatarung sa Dios? Kini mao ang pagtuo nga nakadawat
sa kapasayloan sa kasal-anan pinagi sa pagsalig diha sa
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bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo, diin ang atong Ginoo
mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Busa kita dayon
makadaug batok sa sala pinaagi sa pagsalig kang Jesus, kinsa
nagtuman sa pagkamatarung pinaagi sa pagpadayon sa
pagkamtarung sa Dios ug atong kadaugan diha sa pagtuo.
Una sa tanan, ang Roma 8:1 nagasulti kanato nga,
“Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang
Kristo Jesus.” Kadtong nagpabilin diha kang Kristo Jesus
pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios sa labing
siguro wala nay sala. Ang maong pagtuo nagsumikad diha sa
bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo nga nagtuman sa tanang
matarung nga gikinahanglan sa Balaod. Ang pagtuo diha sa
pagkamatarung sa Dios maoy kinauyokan nga pagtuo ngadto sa
mga natawo pag-usab nga mga santos. Unsaon pa sa yanong
may kamatayon sa pagkahimong walay sala? Ug sa gihapon
uban sa ilang dili matarug nga pagtuo diha sa pagkamatarung
sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus, ang ilang tanang kasal-anan
nawala. Kini tungod kay si Jesus midala diha sa Iyang unod sa
tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo,
alang niadtong kinsa mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios.
Ang Roma 8:3 nagasulti kanato nga ang Dios nagpadala
sa “Iyang Anak nga mianhi ingon nga tawo, aron paglaglag sa
sala” ug nga “Iyang gihukman ang sala pinaagi sa kinaiya sa
tawo.” Pinaagi sa paghukom sa sala dihang sa “unod” ni Kristo,
sa laing pagkasulti, ang Dios nga Amahan misalibay sa tanang
kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang bugtong Anak. Kini
nga Pulong sa kamatuoran maoy gipadayag diha sa Mateo
3:13-17 (ang labing kinuti nga paghisgot niini nga hilisgutan
makita diha sa akong libro, “Ikaw Ba Tinud-anay Nga Natawo
Pag-usab sa Tubig ug sa Espiritu?”). Kadtong mosalig niini
nga kamatuoran wala nay sala, tungod kay ang Dios mipasaylo
na sa tanang kasal-anan sa kalibutan uban sa Iyang
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pagkamatarung.

“Pagkaalaot ko gayud!”
Kini nga mga yugto sa Roma 7:24 ngadto sa 8:6 nasudlan
sa duha ka labing magkatugbang nga mga tema. Ang usa niini
mao ang paghisgot mahitungod sa suliran sa sala, sa laing
pagkasulti, ang pagkamasinupakon sa Dios tungod sa mga
kailibgon sa iyang kaugalingong unod, ug ang usa mao ang
paghisgot mahitungod sa kasulbaran niini nga suliran sa sala
nga iyang nakita diha kang Kristo Jesus.
Ang Roma 7:24-25 nagaingon, “Pagkaalaot ko gayud!
Kinsa bay moluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot
kanako ngadto sa kamatayon? Salamat sa Dios pinaagi sa
atong Ginoo nga si Kristo Jesus! Busa mao kini ang akong
kahimtang: gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong
hunahuna lamang apan ang akong lawasnong kinaiya nagalagad sa balaod sa sala.” Si Pablo misinggit nga siya usa ka
alaot nga tawo sa dihang iyang gitan-aw ang iyang
kaugalingong unod, apan siya nagpasalamat sa Dios tungod
kay siya gipahilikay gikan sa iyang unod pinaagi kang Kristo
Jesus. Kita usab makaamgo nga bisan si Pablo nag-alagad sa
balaod sa Dios diha sa iyang salabutan, apan diha sa unod siya
nag-alagad sa balaod sa sala.
Si Pablo misugid nga ang iyang unod nagsunod sa balaod
sa sala, wala makapahimuot sa Dios, inay nga magkinabuhi sa
usa ka kinabuhi nga makapahimuot Kaniya. Apan sa gihapon
siya nag-ingon nga diha sa iyang salabutan siya sa gihapon
nagsunod sa balaod sa Espiritu sa Dios. Napatung-an tali
niining duha ka mga balaod, si Pablo mibati nga naalaot ug
walay kalauman, apan siya sa gihapon nagpanghimatuod sa
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kadaugan sa pagtuo pinaagi sa pagpasalamat sa Dios tungod sa
pagpahilikay kaniya gikan sa iyang kasal-anan pinaagi sa iyang
pagtuo diha kang Kristo Jesus, ang katumanan sa
pagkamatarung sa Dios.
Si Pablo nakahatag sa maong mga pagpasalamat lamang
tungod kay siya nagtuo nga si Kristo Jesus mipasig-uli sa tanan
niyang kasal-anan ug ingon man usab sa kasal-anan sa tanang
katawhan. Aron makuha kini nga kasal-anan sa kalibutan, si
Jesus mibutang sa Iyang lawas sa tanang kasal-anan sa
katawhan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan. Ug pinaagi sa
pagpahukom sa sala didto sa Krus, Siya nakaluwas sa tanan
niadtong mosalig diha Kaniya gikan sa tanang kasal-anan sa
kalibutan. Kini maoy hinungdan nga si Pablo nagpamatauod sa
Roma 8:1, “Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang
nahiusa kang Kristo Jesus.” Nga ang wala nay paghukom
nagkahulugan nga sa bug-os wala nay sala kadtong mosalig
diha sa pagkamatarung sa Dios. Kadtong anaa kang Kristo
Jesus pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios wala
na gayuy sala diha sa ilang mga kasingkasing. Sila tingali
maluya diha sa ilang unod, apan sila wala na bisan unsa man
nga sala.
Sa kalainan, ang paghukom nagkahulugan sa pagtunhay sa
sala, mao kana, ang kahimtang sa pagkahinukman. Kon ang
usa ka tawo nasayop, kita kasagaran motawag niini nga sala.
Apan kini tungod kay siya wala mosalig diha sa
pagkamatarung sa Dios nga siya makasasala. Apan ang yugto
sa itaaas nagasulti kanato nga wala nay paghukom alang
niadtong anaa kang Kristo Jesus.
Kini nga pagpanghimatuod, dili hinuon, pinasikad sa
gitawag nga Doktrina sa Pagkamatarung, nga giangkon nga
gibarugan sa mga relihiyon sa kalibutan. ‘Ang panghunahuna
nga mamatarung pinaagi sa pagtuo’ nagkahulugan sa
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mahandurawon nga pag-angkon nga ang Dios moila sa usa ka
tawo nga matarung bisan pa nga siya sa tinuod dili matarung
ug nga adunay sala diha sa iyang kasingkasing tungod lamang
sa iyang pagtuo kang Jesus. Apan kini nasayop. Unsaon sa
Dios sa pagpamakak ug motawag sa usa ka makasasala nga
walay sala? Kini ang dili niya himuon. Inay Siya motawag sa
maong makasasala pinaagi sa pag-ingon, “Kamo nag-atubang
sa siguro nga kamatayon gikan sa inyong kasal-anan; saligi ang
Akong pagkamatarung nga gipakita diha sa ebanghelyo sa
tubig ug sa Espiritu!”
Karon daghang katawhan ang naningkamot sa
pagpangatarungan sa ilang nasayop nga pagtuo ug mokab-ot sa
pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagpilit diha sa maong mga
doktrina. Apan kini nga matang sa pagtuo sayop gayud kaayo
ug piligroso. Si Jesus mao man ang Dios sa kamatuoran, Siya
tingali makatawag sa usa ka makasasala nga Iyang sumusunod.
Apan kamo kinahanglan makaamgo nga si Jesus, ang
Kamatuoran, dili motawag sa makasasala nga matarung ug
walay sala. Ang pagtawag sa usa ka makasasala nga matarung
ug walay sala walay kalagmitan atubangan sa pagkamatarung
sa Dios, sa Iyang hustisya ug pagkabalaan.
Kamo kinahanglan makaamgo nga ang inyong
pagkahilikay gikan sa sala magaabot dili lamang pinaagi sa
pagsalig kang Jesus, apan pinaagi sa pagsalig diha sa
pagkamatarung sa Dios, nga nahimo dayong inyo. Bisan pa
kon kamo misalig kang Jesus, ang Dios dili magtawag kaninyo
nga matarung kon kamo wala mahibalo ug nga wala mosalig
diha sa pagkamatarung sa Dios. Apan ang nagakahitabo karon
mao nga ang maong mga doktrina sama sa Doktrina sa Inanay
nga Pagkabalaan ug ang Doktrina sa Pagkamatarung gidawat
sa daghan ingon nga nagsubay sa pagtulon-an nga
Kristohanong mga doktrina. Apan dyutay lamang ang
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nakaamgo nga ang maong gitawag nga nagsubay sa pagtulonan nga mga doktrina ang sa tinuod makasanta sa usa ka tawo sa
paghibalo o pagkab-ot sa pagkamatarung sa Dios. Pinaagi sa
pagsalig niini nga mga doktrina nga walay pag-amgo nga sila
sa tinuod nahisupak sa pagkamatarung sa Dios, daghang
katawhan ang napakyas sa pagdawat sa pagkamatarung sa Dios,
ingon nga ang maong mga doktrina mitapos sa pagkahimong
kapangdulan sa ilang kaugalingon.
Kon ikaw buot mahimong matuod nga Kristohanon,
kinahanglan nga imong sukdon ang imong kaugalingon uban sa
Pulong sa Dios aron pagtan-aw kon ikaw ba tinud-anay nga
anaa kang Kristo o wala. Ug aron paghimo sa ingon, ikaw
kinahanglan mamati, motan-aw, ug mosabot sa Pulong sa tubig
ug sa Espiritu. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Ang ako
bang pagtuo diha kang Jesus maoy husto? Kon ako moingon
nga ako misalig kang Jesus, ako ba wala lamang maghanas sa
relihiyon? Ako ba nagbika sa tunga, dili mosulod ni mogawas
kang Jesus?” Kini karon maoy panahon alang kanimo nga
modawat sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagsalig diha
niana ug sa pagpabilin diha sa pagtuo sa kamatuoran nga
“Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang
Kristo Jesus.”
Sa Efeso kita kanunay makahibalag sa yugto, “pinaagi sa
katubsanan nga anaa kang Jesus.” Kini nagkahulugan nga ang
Dios mihimalad ug nagpili kanato diha kang Kristo Jesus nga
moluwas kanato gikan sa atong kasal-anan. Kadtong napasiguli na pinaagi sa pagkamatarung sa Dios diha kang Jesus ug
nakasulod na ngadto kang Kristo mao kadtong kansang kasalanan sa hingpit napapas na. Kadtong mosalig diha sa
ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga gihatag pinaagi sa atong
Ginoo, dayon, dili na moatubang sa paghukom kang Kristo
Jesus. Kon ang usa ka tawo magasalig diha sa ebanghelyo sa
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tubig ug sa Espiritu, siya mahimong maoy usa nga nakadawat
sa pagkamatarung sa Dios diha sa Ginoo ug nga nagawali niini
nga ebanghelyo.
Kadtong mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios diha
kang Kristo Jesus ug nga nakasulod ngadto sa Iyang nagdupa
nga mga bukton wala nay sala. Kini mao ang kamatuoran ug
ang husto nga tubag. Tungod kay ang bautismo ni Jesus ug ang
Iyang dugo didto sa Krus mihimo sa tanang kasal-anan nga
nawala alang niadtong anaa kang Kristo pinaagi sa pagsalig
diha sa pagkamtarung sa Dios, kini walay kalagmitan alang
kanila nga adunay sala. Kadtong anaa kang Kristo dayon sa
tinud-anay walay sala. Kini nga kamatuoran—nga wala nay
sala kadtong anaa na kang Kristo—maoy tubag nga makita
diha sa Pulong sa tubig ug sa Espiritu, ug sa ingon, walay
nagumon mahitungod sa suliran sa sala. Kon kamo mosalig
diha sa pagkamatarung sa Dios nga gipadayag pinaagi sa
ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kamo usab mahimong
tinud-anay nga matarung. Hibaloi ug saligi ang ebanghelyo sa
tubig ug sa Espsiritu nga adunay pagkamatarung sa Dios niini.
Unya ikaw mahimong matarung nga santos nga magapabilin
diha kang Kristo.
Ingnon ta nga ikaw nagsagubang sa malisod kaayo nga
suliran. Kon kita gayud buot mangita sa kasulbaran niini nga
suliran, kita kinahanglan magpadayon sa papangita alang sa
tubag bisan kon unsa pa man ang kalisdanan ug mga kasamok
nga atong sagubangon. Maingon man usab, kadtong mosalig
kang Jesus ug sa gihapon wala pa makasulod ngadto Kaniya
kinahanglan mangita alang sa pagkamatarung sa Dios nga
gipadayag diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.
Daghang katawhan ang naghunahuna sa Kristyanismo nga
usa lamang sa daghang mga relihiyon sa kalibutan, ug mosulay
pagpangitag kasulbaran sa ilang kasal-anan pinaagi sa pagpiho
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ug pagsalig sa maong mga doktrina sama sa Doktrina sa Inanay
nga Pagkabalaan. Apan sa dili madugay sila makaamgo nga
wala sa maong mga doktrina ni sa ilang kinaugalingong
pagkamatarung ang makahinlo sa ilang kasal-anan. Inay sila
hinuon makakaplag nga ang ilang suliran sa sala daling
masulbad pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa
Espiritu.
Kon ikaw buot mahimong matuod nga Kristohanon, ikaw
kinahanglan modawat sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa
pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu diha sa
imong kasingkasing. Apan ang relihiyosong katawhan
maningkamot sa pagkab-ot sa pagkamatarung sa Dios pinaagi
sa pagsukod sa maong mga doktrina sama sa Doktrina sa
Inanay nga Pagkabalaan ug ang Doktrina sa Pagkamatarung, sa
ilang pagsulay pagsulbad sa tanan nilang mga suliran sa sala
uban sa ilang kinaugalingong mga buhat. Ang maong matang
sa pagtuo mag-agad diha sa mga pag-ampo sa paghinulsol, nga
sa katapusan dili makapahilikay kanila gikan sa ilang tino nga
kalaglagan tungod kay sila mosamot pagkamakasasala sa
matag higayon nga sila makakita sa ilang kasal-anan samtang
modangop sa maong mga pag-ampo.
Apan kadtong mosalig niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa
Espiritu, bisan pa nga sila maluya diha sa ilang unod,
nakasulbad sa tanan nilang mga suliran sa sala pinaagi sa
pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios. Kadtong nakadawat
na sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagsalig maoy walay
sala diha sa ilang mga salabutan, ug sa ingon wala nay
paghukom batok kanila.

Tungod kay ang pagkamatarung sa Dios anaa
kang Jesus
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Ang bersikulo 2 nagaingon, “Kay ang balaod sa Espiritu
nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo
Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa
kamatayon.” Ang Dios naghatag sa tawo sa duha ka mga
balaod, ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Jesus ug
ang balaod sa sala ug kamatayon. Sumala sa gisulti ni Pablo
kanato, ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi nagpahigawas
kanato gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon, gikan sa tanan
natong kasal-anan. Kamo kinahanglan makaamgo ug
makasabot niini nga kamatuoran nga gisulti ni Pablo aron
makadawat sa bag-ong kinabuhi. Kini nga kamatuoran
madapaton nga managsama ngadto sa matag usa niining
kalibutana.
Kita, usab, napahigawas gikan sa balaod sa sala ug
kamatayon pinaagi sa pagsalig diha sa balaod sa Espiritu sa
kinabuhi; kay kon wala pa, kita unta nakaabot na sa atong
siguro nga kalaglagan ilalum sa balaod sa sala ug kamatayon.
Apan pinaagi sa pagsalig diha sa atong mga kasingkasing diha
sa pagkamatarung sa Dios kang Jesus—nga mao ang,
pagbautismo kang Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus—kita
nakadawat sa Iyang pagkamatarung, nakaduol ilalum sa balaod
sa Espiritu sa kinabuhi, ug nakadawat sa kinabuhing walay
katapusan nga gitagana alang kanato. Nan, hain nimo, makita
ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga makapasaylo sa
tanan nimong kasal-anan? Kini diha sa bautismo nga nadawat
ni Jesus gikan kang Juan ug sa Krus diin siya nag-ula sa Iyang
dugo. Ang pagkamatarung sa Dios, sa laing pagkasulti, makita
diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.
Unsa, dayon, ang ebanghelyo sa pagkamatarung sa Dios
nga nagpahigawas kanato gikan sa balaod sa sala ug
kamatayon? Kana mao ang ebanghelyo nga ang atong Ginoo
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natawo niining kalibutana, gibautismohan ni Juan sa edad nga
katloan aron pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto
Kaniya, gilansang sa Krus, ug nabanhaw gikan sa kamatayon,
ang tanan maoy pagpahilikay kanato gikan sa kasal-anan—kini
mao ang ebanghelyo nga gihimo sa pagkamatarung sa Dios.
Ang Dios, sa paghibalo nga ang tawo mopadulong sa
pagpakasala tungod sa mga kaluyahon niini, nagplano
pagluwas sa tanang mga makasasala gikan sa ilang kasal-anan
pinaagi sa paghatag kanila sa ebanghelyo sa kaluwasan nga
makapahigawas kanila gikan sa balaod sa sala ug kamatayon.
Kini sa tukma mao ang ebanghelyo sa pagpasig-uli nga makita
diha sa pagbautismo kang Jesus ni Juan ug sa Iyang dugo didto
sa Krus. Pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo, ang tanang
mga tawo mapahigawas gikan sa balaod sa kamatayon ug sa
ilang kasal-anan—kini nga pagkamatarung sa Dios mao ang
balaod sa kinabuhi nga nagpahilikay sa mga tawo gikan sa
tanan niini nga kasal-anan.
Ang Dios naghatag ngadto sa tawo sa Pulong sa Balaod
ug nagkuto nga bisan unsang kapakyasan sa pagkinabuhi
pinaagi sa Iyang Balaod maoy sala. Sa samang higayon, ang
Dios usab nagbutang og balaod nga makapahilikay sa mga
makasasala gikan sa ilang kasal-anan. Kini nga balaod sa
kaluwasan mao ang matuod nga natagoan diha sa
pagkamatarung sa Dios, ang balaod sa grasya nga naghatag og
kinabuhing walay katapusan sa tanang nga mosalig niana. Ang
balaod sa pagpasig-uli nga gikuto sa Dios alang sa mga tawo
mao ang balaod sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa
Espiritu—nga mao, ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang dugo
didto sa Krus—ug kini nga pagtuo mao ang balaod sa kinabuhi
nga makapasul-ob kanila sa pagkamatarung sa Dios.
Nan, kinsa, ang makasalikway niini nga balaod sa
kinabuhi? Bisan kinsa nga magasalig diha sa ebanghelyo sa
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tubig ug sa Espiritu nga gihatag sa Dios mapahilikay gikan sa
tanang kasal-anan sa kalibutan, ug pinaagi niini nga pagtuo
siya makadawat sa pagkamatarung sa Dios.
Giunsa sa Dios paghatag kanimo sa balaod sa Espiritu sa
kinabuhi? Pinaagi sa pagpadala sa Iyang Anak nga si Jesus
niining kalibutana, pagpakatawo gikan sa birhin, pinaagi sa
pagbutang sa tanang kasal-anan sa kalibutan diha Kaniya sa
pagbautismo ni Juan, pinaagi sa Iyang pagpakamatay didto sa
Krus aron pagbayad niining mga salaa, ug pinaagi sa
pagbanhaw Kaniya gikan sa kamatayon—nga, maoy
nakawagtang, sa tanang kasal-anan sa kalibutan ug naghimo
kang Jesus nga manluluwas sa mga makasasala. Alang
niadtong tanan nga mosalig niini nga kamatuoran ang Dios
naghatag og kapasayloan ug bag-ong kinabuhi, ug kini maoy
balaod sa Espiritu sa kinabuhi nga Iyang gihatag nganhi kanato.
Nan, unsa dayon, ang balaod sa sala ug kamatayon? Kini
mao ang kasugoan nga gihatag sa Dios nganhi sa tawo. Ang
Balaod nga gikuto sa Dios nagkinuti sa Iyang kasugoan kon
unsa ang “buhaton ug dili buhaton,” ug bisan unsang
kapakyasan pagsimang gikan niini nga kasugoan makahimo
niini nga sala, kansang bayad nga kamatayon kinahanglan
bayran pinaagi sa silot didto sa empeyerno.
Mao nga ang matag usa gipahimutang ilalum sa balaod sa
kamatayon, apan si Kristo Jesus mipahilikay kanato gikan niini
nga balaod sa kamatayon uban sa Iyang bautismo ug pag-ula
og dugo didto sa Krus. Walay lain gawas kang Jesus nga
makaluwas sa mga makasasala gikan sa ilang kasal-anan, ug
walay laing paagi gawas pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa
Espiritu nga Iyang gihatag nga makapahilikay kanato gikan sa
tanan natong kasal-anan. Busa ikaw kinahanglan mahibalo ug
mosalig kon giunsa ni Jesus pag-anhi sa kalibutan aron
pagluwas kanimo, ug unsa ang pagkamatarung sa Dios.
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Karon, hinuon, adunay daghan nga nag-angkon nga
nagtuo kang Jesus ug nga adunay dakong kinuti nga kahibalo
sa Balaod—nga mao, ang balaod sa sala ug kamatayon—apan
sa gihapon hingpit nga tagaw sa ebanghelyo sa tubig ug sa
Espiritu nga nagpahilikay kanila gikan sa tanan nilang kasalanan. Daghan ang sa gihapon nagpadayon sa pagsalig kang
Jesus uban niini nga katagaw. Gikan niini kita makakita kon
unsa ka taas ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ka linain
gikan sa ebanghelyo nga nasudlan sa pagtuo lamang diha sa
Krus. Daghang katawhan ang nagbutang og dakong
kamahinungdanon lamang diha sa dugo ni Jesus didto sa Krus,
apan ang Kasulatan nagasulti kanato nga si Jesus nag-ula og
dugo didto sa Krus tungod kay Iyang gikuha ang tanang kasalanan sa kalibutan sa dihang Siya gibautismohan ni Juan, wala
sa dihang Siya gilansang.
Kamo kinahanglan makaamgo nga kini nga kalainan sa
kahibalo makahimog kalainan tali sa pag-adto sa langit ug sa
empeyerno. Kini kon tan-awon daw usa ka diyut nga kalainan,
apan kining duha sa mga pagsabot sa halawom managkalahi sa
usa ug usa, nga nagbilin sa mapatukurananong maingnan nga
kalainan. Maoy hinungdan nga kon ikaw nangandoy sa
pagsalig kang Jesus ingon nga imong Manluluwas, ikaw
motunong sa imong pagtuo palibot sa ebanghelyo sa tubig ug
sa Espiritu. Sa paghimo lamang sa ingon nga ikaw mapahilikay
gikan sa tanan nimong kasal-anan. Ug sa gihapon ang tanan
kon dili man daghan ang tagaw sa pagkamtarung sa Dios.
Ang maong katawhan naningkamot sa pagbarug
atubangan sa Dios ingon nga bug-os pinaagi sa pagsulay sa
paghimog diyutay nga kasal-anan kon mahimo ug pinaagi sa
pagpaningkamot nga mabalaan alang sa ilang kaugalingon.
Apan ang pagkamatarung sa Dios dili usa ka butang nga
makab-ot pinaagi sa kinaugalingong panghunahuna sa tawo,
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mga paningkamot, o mga buhat. Lamang pinaagi sa pagsalig
diha kamatuoran sa pagpasig-uli nga natagoan diha sa
kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu nga ang usa ka tawo
makakab-ot sa pagkamatarung sa Dios. Ang pagtuo niadtong
naningkamot pagbalaan sa ilang kaugalingon pinaagi sa
pagsunod sa Balaod maoy binuang nga pagtuo. Walay usa nga
makasunod sa tanang gikinahanglan sa Balaod.

Pinaagi sa paghukom sa sala diha sa unod ni Jesus
Ang bersikulo 3 nagaingon, “Ang wala mahimo sa Balaod
tungod sa kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios. Gihukman Niya
ang sala diha sa kinaiya sa tawo pinaagi sa pagpadala sa
Iyang Anak nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa
sala.” Atong nahibaloan gikan niini nga yugto kon unsa ka
kinuti si Pablo nagasaksi sa balaod sa tubig ug sa Espiritu.
Dinhi, si Pablo nagasulti kanato kon giunsa sa Dios nga
Amahan pagbutang sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto
kang Jesus: “Pinaagi sa pagpadala sa Iyang Anak nga mianhi
ingon nga tawo aron paglaglag sa sala.”
Unsay buot ipasabot sa pag-ingon nga ang Dios mihukom
sa sala diha sa unod? Kini nagkahulugan nga ang Dios nga
Amahan nagpadala sa Iyang bugtong Anak nganhi sa kalibutan,
gipabautismohan Siya kang Juan aron pagbutang sa tanang
kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang lawas, ug mao nga
nakahinlo sa tanang kasal-anan sa mga magtutuo sa walay
katapusan. Kini maoy hinungdan nga kini nagaingon “Ang
wala mahimo sa Balaod…gihimo sa Dios.” Ang Dios mipapas
sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagbutang niini
diha sa Iyang Anak. Ug pinaagi sa Iyang pagpakamatay didto
sa Krus ug sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon, ang tanang
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kasal-anan nawala.
Kini mao ang ebanghelyo sa kamatuoran nga nagaluwas
kanimo, ug kini nga ebanghelyo mao ang ebanghelyo sa tubig
ug sa Espiritu. Unsa ang gisulti sa atong Ginoo ngadto kang
Nicodemo sa Juan 3:5, “Walay makasulod sa Gingharian sa
Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu,”
tukma kini nga ebanghelyo. Kini nga ebanghelyo nga
nagapakita sa pagkamatarung sa Dios nga gipadayag sa dihang
si Jesus gibautismohan ni Juan, nag-ula og dugo didto sa Krus,
ug mibangon gikan sa kamatayon.
Ang Mateo 3:15 nagaingon, “Apan gitubag siya (Juan
Bautista) ni Jesus, ‘Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining
paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’ Busa
miuyon si Juan.” Kini nga yugto nagasaksi sa pagkamatarung
sa Dios ug sa pagpadayag niini diha kang Jesus. Sa dihang si
Jesus miadto sa Suba sa Jordan gikan sa Galilea ug
naningkamot nga mabautismohan ni Juan Bautista, si Juan
mibalibad pa una sa paghimo, nga nangutana, “Ako ang angay
nimong bautismohan apan nganong ako na man hinuon ang
mobautismo kanimo? Apan si Jesus mimando kang Juan sa
mapig-ot nga paningog pinaagi sa mosunod nga yugto,
“Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha
makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.”
Nan, unsa dayon, ang kahulugan sa “niining paagiha
makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios”? Kini
nagkahulugan nga si Jesus mikuha ngadto Kaniya sa tanang
kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat
gikan kang Juan. Sa dihang si Jesus mikawas gikan sa tubig
human gayud sa pagbautismo Kaniya, ang kalangitan naabli
alang Kaniya ug ang Espiritu sa Dios mikunsad sama sa
salampati. Unya “may tingog gikan sa langit nga nag-ingon,
‘Kini mao ang pinangga Kong Anak nga nakalipay kanako
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pag-ayo.’” Ang Dios nahimuot pinaagi sa pagpabautismo ni
Jesus nga diin Siya mikuha ngadto Kaniya sa tanang kasalanan sa kalibutan. Dinhi atong makita ang tulo ka mga Persona
sa Tulo-nga-Naghiusa nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug
ang Balaang Espiritu, kinsa nagpiho pagluwas sa mga tawo
gikan sa ilang kasal-anan ug sa pagtuman niini nga saad.
Ang Kasulatan nagasulti kanato nga ang kalangitan naabli
ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan, ug nga ang
tingog gikan sa langit nagpahayag nga, “Kini mao ang
pinangga Kong Anak nga nakalipay kanako pag-ayo.” Kini
maoy pag-ingon nga, ang Dios nga Amahan nahimuot sa
matuod nga ang Iyang Anak mikuha ngadto Kaniya sa tanang
kasal-anan sa kalibutan sa makausa pinaagi sa pagpabautismo
kang Juan. Tungod kay si Jesus gibautismohan, ug tungod sa
Iyang pagpabautismo ang tanang kasal-anan sa kalibutan
napahiluna diha sa Iyang lawas, Iyang gituman ang tanang
pagkamatarung pinaagi sa pagpalansang didto sa Krus ug
pagbangon gikan sa kamatayon.
Sa laing pagkasulti, si Jesus gibautismohan ni Juan aron
pagtuman sa tanang pagkamatarung sa Dios. Dayon Siya
namatay didto sa Krus. Kini nga bautismo ug kini nga
kamatayon nagkahulugan sa pagtuman sa tanang
pagkamatarung sa Dios. Si Jesus mikuha ngadto sa Iyang
kaugalingon sa tanang kasal-anan sa kalibutan uban sa Iyang
bautismo, ug kini maoy hinungdan nga Siya maka-ula na og
dugo didto sa Krus. Ug pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa
kamatayon, Siya mituman sa tibuok kabubut-on sa Dios.
Ang “tanan nga gisugo sa Dios” nagkahulugan sa buhat sa
pagpahilikay sa mga tawo gikan sa tanan nilang kasal-anan.
Aron pagtuman niining matarung buhat, si Jesus mokuha sa
kasal-anan sa tanang katawhan uban sa Iyang bautismo ug nagula og dugo didto sa Krus. Ang tibuok pagkamatarung sa Dios
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gituman sa labing matarung ug husto nga paagi. Ang bautismo,
dugo, ug ang pagkabanhaw ni Jesus maoy nakapatuman sa
pagkamatarung sa Dios, ug kini nga pagkamatarung sa Dios
nakahimo kanatong mga walay sala, nagbutang dinhi kanato sa
maong pagkamatarung sa Dios. Ang Tulo-nga-Naghiusa nga
Dios nagplano niini, si Jesus nagtuman niini, ug ang Balaang
Espiritu nagasaksi niini nga pagkamatarung bisan karon. Ikaw
kinahanglan nga mosalig diha sa Pulong nga gipadala sa Dios
“Iyang Anak nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa
sala.”
Pangutan-a ang imong kaugalingon. Pangutan-a ang
imong kaugalingon kon ikaw naghunahuna ba nga ikaw gayud
makasunod sa tanang kasugoan sa Balaod sa hingpit sa
nahibilin nimong kinabuhi. Ikaw lagi, maningkamot man
gayud sa pagsunod kanila, apan dili ikaw makakinabuhi
pinaagi sa Balaod sa hingpit. Kon ikaw makalapas sa labing
diyut nga kinuti sa Balaod, ikaw nakalapas sa tanang Balaod
(Santiago 2:10), ug kini maoy hinundan nganong ang matag
usa sa walay pagpihig motapos ingon nga hingpit nga
makasasala ilalum sa Balaod.
Ikaw tingali matinuoron sa imong tinguha sa pagsunod sa
Balaod ug sa paghimo sa imong maarangan, apan ang
pagkamtarung sa Dios nga Iyang gipangayo gikan kanato dili
gayud makab-ot pinaagi sa pagsunod sa Balaod. Ikaw
kinahanglan makaamgo nga ang bugtong katarungan nganong
ang Dios mihatag sa Iyang Balaod mao nga aron kita
makaamgo sa atong kasal-anan. Tungod kay kita maluya diha
sa atong unod, walay usa nga makasunod sa Balaod sa Dios sa
lubos gayud.
Kini maoy hinungdan nga ang Dios, aron pagpahilikay
kanato gikan sa pagkaunlod nato diha sa kasal-anan, nagpadala
sa Iyang Anak nganhi sa kalibutan ug mipabautismo Kaniya
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pinaagi kang Juan aron pagkuha sa kasal-anan sa matag usa.
Pinaagi sa Iyang pagpabautismo diha sa unod, sa laing
pagkasulti, ang tanang kasal-anan sa kalibutan gipahiluna diha
sa Iyang unod. Kini maoy hinungdan nga ang Kasulatan
nagsulti kanato nga ang Dios “naglaglag sa sala diha sa unod”
ni Jesus, ug kini mao kon giunsa sa Dios paghimo kanato nga
walay sala.
Kita kinahanglan nga mahibalo ug mosalig kon giunsa sa
Dios paghimo kanato sa atong kasal-anan nga nawagtang.
Pinaagi sa pagpabautismo sa Iyang Anak pinaagi kang Juan,
ang representante sa katawhan, ang Dios nagpahaluna sa tanan
natong kasal-anan ngadto kang Jesus. Iya dayong gipadala
kang Jesus ang tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Krus,
ug, aron sa pagbayad sa atong dapit, nag-ula og dugo ug
namatay niini. Ug pinaagi sa Iyang pagkabanhaw gikan sa
kamatayon, Iyang gibuksan ang dalan ngadto sa katubsanan
alang niadtong tanan nga mosalig niini. Ang Dios nagplano ug
mipatuman sa atong kaluwasan gikan sa sala.
Busa kita kinahanglan mosalig diha sa atong mga
kasingkasing nga ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang dugo
didto sa Krus nagkahulugan sa atong pagpasig-uli. Kadtong
mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios kinahanglan sa
pagkatinuod mosalig sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo
didto sa Krus.
Ikaw, usab, kinahanglan nga mosalig sumala, sa pagdawat
sa kapasayloan sa tanan nimong kasal-anan ug sa
pagkamatarung sa hingpit ug nga mahimong walay sala. Ikaw
kinahanglan sa husto mosabot kon giunsa sa Dios pagwagtang
ang imong kasal-anan, ug mosunod sa Iyang kabubut-on ug
mosalig niini atubangan sa Dios, kay sa pagsalig sa imong
kinaugalingon nga mga paningkamot. 

Kinsa ang Kristohanon?
< Roma 8:9-11 >
“Apan wala na kamo magkinabuhi nga minandoan sa
tawhanong kinaiya kundili sa Espiritu kon tinuod man
ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaa na sa inyong
kasingkasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili Iya ni
Kristo. Apan kon nagpuyo si Kristo sa inyong kasingkasing,
bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang Espiritu
kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong
matarung sa Dios. Kon nagpuyo sa inyong kasingkasing
ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, Siya nga
nagbanhaw kang Kristo mohatag usab og kinabuhi sa
inyong madunot nga lawas pinaagi sa Iyang Espiritu nga
anaa kaninyo.”

Kon ang usa ka tawo matuod nga Kristohanon o dili,
maila kon ang Espiritu ba sa Dios nagpabilin diha kaniya.
Unsaon sa usa ka tawo pagkahimong Kristohanon, kon
nagasalig ba kang Jesus o wala, kon siya walay Balaang
Espiritu diha sa iyang kasingkasing? Si Pablo nagasulti kanato
nga bisan kon kita mosalig kang Jesus dili labing
mahinungdanon nga pangutana, apan kon kita ba mosalig
Kaniya sa pagkakaplag sa pagkamatarung sa Dios o dili. Ang
matuod nga pagtuo nga gikinahanglan sa mga santos mao ang
pagtuo nga andam aron puy-an sa Balaang Espiritu. Ang
pagkaanaa sa Balaang Espiritu diha sa kanimo maoy timailhan
kon ikaw ba usa ka Kristohanon o dili.
Mao nga, si Pablo nag-ingon, “Kadtong walay Espiritu ni
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Kristo, dili Iya ni Kristo.” Siya nag-ingon “bisan kinsa.” Dili
mahinungdanon kon ang usa ka tawo ba usa ka ministro,
magwawali, o tigpabalik. Kon ang usa ka tawo walay Balaang
Espiritu diha sa iyang kasingkasing, ang maong tawo dili Iya.
Kinahanglan nga imong ibutang sa imong salabutan nga kon
ikaw dili mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios nga nagagiya
kanimo sa pagdawat sa Balaang Espiritu, ikaw makasasala nga
nadestino sa pag-adto sa empeyerno. Mao nga tanan kita
kinahanglan magpakabana mahitungod sa ebanghelyo sa tubig
ug sa Espiritu nga gisudlan sa pagkamatarung sa Dios.
Kon ang Balaang Espiritu magapabilin dinhi kanato, kini
nagkahulugan nga kita namatay ngadto sa sala pinaagi sa atong
pagtuo diha sa bautismo ni Kristo. Apan ang atong espiritu
buhi tungod sa bag-ong nakab-ot nga pagkamatarung. Dugang
pa, sa adlaw nga ang atong Ginoo moanhi pag-usab, ang atong
mamatay nga mga lawas makadawat na usab sa kinabuhi. Kini
maoy hinungdan nga kita kinahanglan maghunahuna
mahitungod sa Usa kinsa naghatag kanato sa Balaang Espiritu.
Kon ikaw walay pagtuo nga nagasalig diha sa
pagkamatarung sa Dios, ikaw wala maiya ni Kristo. Kon, sa
pikas nga bahin, anaa ikaw niini nga pagtuo diha sa
pagkamatarung sa Dios, ang Espiritu sa Dios magapabilin diha
kanimo. Kon wala kini nga pagtuo, ang Balaang Espiritu dili
mogahum diha kanimo. Busa, kon ikaw walay Pulong sa
katubsanan nga nasudlan sa pagkamatarung sa Dios, ikaw wala
mahilakip ngadto kang Kristo, bisan kon ikaw sa dayag
mosugid ug molitok sa Tinuohan sa mga Apostoles sa
pagsimba matag Dominggo. Kon ikaw wala mahilakip diha
kang Kristo, ang imong espiritu matinunglo ug kini magagiya
kanimo ngadto sa walay katapusang pagkalaglag, bisan kon
unsa pa ka dako sa imong pangandoy sa paghimog maayo. 

