
Pagsabut sa Bibliya 
(ni Jim Clark, base sa usa ka Survey 

sa Bibliya Doctrine, ni Charles C. 
Ryrie)

Pagsabut sa Bibliya nag-agad sa duha 
ka mga butang: (1) sa buhat nga 
pagpadayag (kahayag alang sa 
pagsabut) sa Espiritu Santo, ug (2) sa 
buhat sa sa mga magbabasa sa 
pagsabut sa kahulugan. 

KAHAYAG (alang sa pagsabut) 

Ang dili-luwas nga tawo dili 
nalamdagan, tungod kay siya mao ang 
nabutaan sa kamatuoran sa Diyos.  (1 
Taga-Corinto 2:14). Siya makabasa sa 
mga kamatuoran, apan siya 
naghunahuna nga sila mga buang-
buang.

Apan ang Dios nagsaad kahayag alang 
sa mga Kristohanon.  (Juan 16:12-15; 
1 Taga-Corinto 2:9 - 3:2)  Kini nga 
mga bersikulo nagpakita nga ang 
mga:

• Ang Balaan nga Espiritu mao 
ang Magtutudlo, ug sa Iyang 
presensya diha sa magtotoo 
mihimo sa Iyang pagtulon-an 
nga epektibo nga pagtudlo.

• Iyang pagtulon-an naglakip sa 
"sa tanan nga kamatuoran" ug 
"mga butang nga moabut" (sa 
tagna).

• Ang katuyoan sa kahayag sa 
Espiritu Santo mao ang 
paghimaya kang Cristo..

• Sa tawhanong panglantaw 
(carnality) sa usa ka magtotoo 
makababag niini nga buhat sa 
Espiritu Santo. (1 Taga-Corinto 
3:1-2)

SA PAGSABOT SA KAHULOGAN

Ang magtotoo kinahanglan nga sa 
pakig-ambitay uban sa Ginoo, ug dili 
kalibutanon nga-hunahuna (carnal) 
nga ingon sa gihisgutan sa atubangan.

Ug siya kinahanglan gayud nga tun-
an, ug kinahanglan gayud nga sa 
paggamit sa mga magtutudlo nga 
gihatag sa Dios ngadto sa simbahan 
(Roma 12:7), ug kinahanglan gayud 
nga sa paggamit sa iyang 
kaugalingong mga abilidad. 

Ang nag-unang mga baruganan sa 
kahulogan mao ang makasabut sa 
patag nga kahulogan, nga naglakip 
sa: 

1. Sabta kon unsa ang gipasabut 
sa matag pulong sa iyang 
gramatikanhong sa 
makasaysayanhong nga pagbati. 
(Gramatikanhong: makasabut sa 
istruktura sa silot.  Nga 
makasaysayanhong: 
maghunahuna kon sa unsang 
paagi kini nasabtan sa unang 
mga tigpatalinghog o 
magbabasa.) 

2. Yano nga paghubad dili iapil nga 
dagway sa mga sinultihan (sama 
sa pag-ingon nga nating carnero 
nagpasabut sa paghalad).  Apan 
luyo sa tanan nga dagway sa 
sinultihan mao usa ka dayag nga 
nagpasabot sa pagpangita. 

3. Sabta ang mga bersikulo o 
tudling sa iyang konteksto. 
Konteksto naglakip sa (a) kon 
unsa ang gisulat sa atubangan 
ug human sa, (b) sa kasaysayan 
sa niana nga panahon, ug (c) 
ang mga batasan sa mga 
katawohan sa maong panahon. 

4. Ilha ang pag-uswag sa 
pagpadayag, ug kon sa unsang 
paagi sa Dios sa mga panahon 
nausab kon sa unsang paagi nga 
Siya nagdumala sa katawhan 
(mga dispensasyon). 
Pananglitan, ang Dios wala 
magkinahanglan mga halad nga 
mananap, hangtud nga human 
si Adan ug si Eva nakasala. 
Ang Dios wala magkinahanglan 
sa mga tawo sa pagsunod sa 
mga balaod nga gisulat hangtud 
Iyang gihatag ang Balaod kang 
Moises.  Ang Dios wala 
magkinahanglan mga halad nga 
mananap human sa sakripisyo ni 
Jesus. 

5. Paabota ang Bibliya sa 
paghulagway sa mga butang 
ingon nga sila makita, dili sa 
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siyentipikanhon o technical nga 
pinulongan. 
(Kita kinahanglan gayud nga 
motugot sa nga gihubit sa 
Bibliya sa mga butang nga sama 
sa nga nakita, dili ang paggamit 
sa pagsabut nga siyensiya o 
tinumotumo nga tawhanong 
mga pulong.)  Pananglitan, sa 
nagsulti sa adlaw sa pagbangon 
o sa paghimo, bisan tuod kini 
lamang mopatim-aw nga paagi. 
(Sa pagkatinuod, ang yuta 
nagtuyok paingon sa sidlakan). 

6. Ilha ang importante nga mga 
dibisyon sa Bibliya, sama sa 
Daan ug Bag-ong Tugon, sa diha 
nga ang naningkamot sa 
pagsabut niini.  Usab adunay 
lain-laing mga matang sa mga 
pagsulat: kasaysayan, balaknon, 
ang matagnaong, ug uban pa. 
Usab nga nahibalo sa 'mga 
timaan' sama sa pakigsaad uban 
kang Abraham (Genesis 12: 1-
3), ug ang usa sa David (2 
Samuel 7), ug sa 'misteryo' sa 
simbahan (Efeso 3:6), diin ang 
Dios nagpadayon sa tinago nga 
hangtud human sa 
Hudiyohanong nasod 
nagsalikway sa Mesiyas (Jesus). 
Usab nga nahibalo sa kalainan 
tali sa balaod ug grasya (Juan 
1:17; Roma 8:14) 

Pipila sa mga tawo nga dad-on sa 
ilang kaugalingon nga mga ideya sa 
Biblia, o dad-on sa mga ideya nga ang 
uban nagtudlo kanila, ug mosulay sa 
pagpangita og mga bersikulo aron sa 
pagsuporta sa niini nga mga ideya. 
Kini mao ang mas maayo nga sa 
pagduol sa Pulong sa Dios uban sa usa 
ka dayag ug matudloan hunahuna, 
andam sa pagkat-on sa Dios sa pag-
ingon. 
Ang Dios migiya sa mga tawo mao 
nga ang Bibliya gisulat sa usa ka paagi 
nga siya gusto, ug siya nanalipod ug 
gibantayan kini sa tibuok sa mga 
katuigan. 
Adunay mga tawo nga magduhaduha 
niini, ug ipahayag sa ilang mga 
kaugalingon nga mahimong "mas taas 
nga mga kritiko" ug ipahayag ang 
ilang kaugalingon nga mga awtoridad 
sa ibabaw sa Pulong sa Dios. 
Pagbantay sa maong mga magtutudlo, 
ug kaninyo nga mahimong 
mapainubsanon, tungod kay ang 
kaalam sa Dios labaw kay sa tawo sa 
kaalam, ug ang Bibliya mao ang labing 
taas nga awtoridad. 

Gipatik sa:
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akong mga nota
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