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Paunang Salita
Ito ay isang katotohanan na napag-aralan na ang mga bata ay nagpatibay
ng marami, kung hindi lahat, sa mga ugali ng kanilang mga magulang.
Sa pamamagitan ng proseso ng pagmamasid at pakikipag-ugnayan ang
mga katangian ng tatay at ina, mabuti o masama, ay karaniwang
makikita sa buhay ng bata. Ito ang batas ng mana.
Ang mundo ay puno ng karahasan at kalupitan kahit na ito ay
nangangailangan ng pagtaas ng seguridad. Ang diwa ng pagsalakay sa
mga banta, tunay o napapansin, ay madalas na humahantong sa isang
proseso ng katwiran para sa pagkasira ng buhay ng tao.
Malalim sa loob ng bawat isa sa atin ay ang pagnanais ng kapayapaan,
katahimikan at katiyakan ng mga minamahal. Paano mapapalapit ang
lahi ng tao sa ideyal na ito? Sa lahat ng ating pagsulong sa teknolohiya
ang ating mundo ay palalim nang palalim sa pagiging makasarili at
karahasan.
Ang buhay ni Cristo na lumakad sa mundo 2000 taon na ang
nakakaraan ay nag-aalok para sa atin ng isang modelo ng walang pagiimbot, pag-ibig na nakatunganga na nagdala ng kapayapaan sa hindi
mabilang ng milyon. Para sa maraming tao ang magagandang modelo
ng pamumuhay na ito ay nasakop at nawasak din ng marami sa mga
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kuwentong naitala sa mga pahina ng Bibliya na detalyado ang mga
pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga tao sa buong kasaysayan ng
sangkatauhan.
Kung minsan ang Diyos ay lumilitaw na labis na marahas at pagpatay
ng lahi na nag-uutos hindi lamang sa pagkamatay ng mga sundalo ng
kaaway kundi pati na rin ang kanilang mga anak na sanggol. Ang
Bibliya ay nagpapahayag ng nakakatakot na karaniwan na ang
Panginoon ay nagagalit at napuno ng galit. Sa kabila nito ang
pagkamatay sa krus ay para sa marami na nabubulok ang pag-iisip na
hinihingi ng Diyos ang kamatayan para sa mga sumuway sa Kanya.
Ang mga pananaw na ito ng Diyos ay kilalang tao sa karamihan ng mga
relihiyon sa mundo kasama ang ateyismo, na mas kamakailan-lamang
na pagtaas ng katanyagan sa rebolusyong Pranses ay pinahusay sa
pamamagitan ng pagpatay sa maraming libu-libong tao.
Para sa mga may kawilihan sa Salita ng Diyos, ang pagkakaiba sa
pagitan ng mga paglalarawan ng Diyos sa Bibliya at ang buhay ni Kristo
ay gumawa ng ilan sa mga pag-angkin ni Cristo na napakahirap malutas.
Ngunit sa isang madamdaming sandali sa pakikipag-usap sa isa sa
Kanyang mga tagasunod ay sinabi ni Jesus, “Kung nakita mo ako ay
nakita mo ang Ama.”
Paano ito maging posible? Totoo kaya na ang Diyos ay tunay na
maawain, mabait at mapagpala at may magandang kalooban na inihayag
sa buhay ni Jesus? Sa mismong puso ng ang kautusan ng Diyos ay utos
na nagsasaad na “hindi ka magpatay.” Ito ba ay salamin ng katangian ng
Diyos? O ito ay isang kaso ng ilang mga patakaran para sa isang mas
mababang pagkakasunud-sunod ng mga nilalang at isang ganap na
naiibang hanay ng mga patakaran para sa mga nasa kapangyarihan, i.e.
Diyos? Anong uri ng epekto nito sa mga pinuno na gagaya sa kanilang
sarili sa gayong modelo? Makakagawa ba ito ng mga pinuno na
kumikilos ng parehong paraan nang isang beses sa kapangyarihan?
Sa dami na ito ay natagpuan ang pagtatapos ng isang labing-anim na
taong paghahanap para sa ilaw sa mga tanong na ito. Nagsimula ang
paglalakbay nang maalala ko ang tungkol sa kapanganakan ng aking
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unang anak. Naisip ko sa sandaling una ko siyang hinawakan at ang
malalim na pakiramdam ng pagmamahal na naramdaman ko para sa
kanya. Ang pagkakaroon ng lasa ng gayong banal na damdamin ay
nagdala sa akin sa isang engkwentro sa Diyos na humanga sa akin ang
pag-iisip na ang nadama ko para sa aking anak ay pagpapahayag ng pagibig ng Diyos para sa Kanyang Anak, at dahil dito ang Kanyang pagibig para sa lahat ng Kanyang mga anak na isinilang sa lupa.
Ang paglalakbay ay matagal at kung minsan ay nakakapagod. Ang
Bibliya ay paminsan-minsan ay tila imposible na muling pagkakasundo
ng maliwanag na mga pagkakasalungat na ipinakita sa harap ko.
Ibinahagi ko sa iyo dito ang pagtatapos ng pananaliksik na ito. Sa
pamamagitan nito ay naakay ako sa maraming mga bansa upang
makipagkita sa iba pang mga naghahanap sa parehong
pakikipagsapalaran, at kung ano ang isang pagpapala na ito ay para sa
ating lahat.
Pinatototohanan ko sa iyo na ang Diyos ay tunay na pag-ibig. Hindi siya
isang taong marahas. Hindi niya kami pinapalagpas sa banta ng paglitson ng Kanyang mga masungit na mga anak sa impiyerno nang
walang hanggan bilang milyun-milyong naniniwala.
Napagtanto ko na marami ang hindi kumbinsido, ngunit iniimbitahan ko
lang kayong gumawa ng paglalakbay na ito at makita para sa iyong
sarili at alamin ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig.
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1. Ang Paghahayag ng Ama
Diyos ay pag-ibig ay ang mga salitang isinulat ni apostol Juan
pagkatapos ng kanyang matalik na koneksyon kay Jesus habang
nagtatrabaho dito sa mundo. 1 Juan 4:16. Habang nakaupo si Juan sa
gilid ng isang burol na nakikinig sa Kaniya na nangangaral, habang
pinapanood niya Siya na binuksan ang mga mata ng mga bulag, habang
pinagsalitaan Niya ang mga gumagawa ng mali sa mga luha sa Kanyang
mga mata, naintindihan ni Juan ang totoong misyon ni Jesus.
Walang tao na nakakita sa Diyos anumang oras; ang bugtong
na Anak, na nasa dibdib ng Ama, ipinahayag niya sa kanya.
Juan 1:18
Ang larawan ng Diyos bilang ipinahayag sa buhay ni Jesus ay naiiba sa
kung ano ang naunawaan ng mga tao na katulad ng Diyos. Habang si
Jesus at ang Kanyang mga alagad ay dumaraan sa isang bulag ay
tinanong nila Siya:
... Guro, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kanyang
mga magulang, na siya ay ipinanganak na bulag? Juan 9:2
Ang kanilang tanong ay nakasiwalat sa mga taong nakakaunawa sa
Diyos bilang isang malupit na diktador na nagpapataw ng parusa sa mga
sumuway sa Kanya. Ang pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo sa
mundo hanggang sa panahon ni Cristo ay nabuo sa pamamagitan ng
pagdugo ng dugo at pinasiyahan ng isang kamao ng bakal, na
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sumasalamin sa mga pananaw ng tao sa banal na katangian bilang
walang awa at paghihiganti.
Mayroong mga saksi na nagpapahayag ng ibang mensahe. Ang
kagandahan ng kalikasan, ang buhay na buhay na hanay ng mga
bulaklak na may kanilang matamis na pabango, ang malambing na mga
ibon na pumuno sa hangin sa kanilang mga kanta, at ang mga
kamangha-manghang mga puno sa buhay na berde ang lahat ay
nagpatotoo sa katotohanan ng isang kamangha-manghang Lumikha at
isang mapagmahal na Ama. Ang masigasig at nakatuong pag-ibig ng
mga magulang para sa kanilang mga anak, at ang nagmamalasakit na
matalik na relasyon ng mag-asawa ay binanggit din ang malambot na
puso ng Lumikha.
Labinlimang daang taon si Moises ay maagang naghahangad na
maunawaan ang kanyang tagagawa, humiling sa Diyos na ipakita ang
Kanyang kaluwalhatian.
At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayo kasama niya
roon, at inihayag ang pangalan ng Panginoon. (5) At ang
Panginoon ay dumaan sa harap niya, at inihayag, Ang
Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos, maawain at
mapagbiyaya, nagtitiyaga, at sagana sa kabutihan at
katotohanan. Exodo 34:5-6
Gayunpaman, sa kabila nito at marami pang ibang mga katibayan ang
umiiral na pananaw na ang Diyos ay malupit at malubha at masigasig na
parusahan ang mga nakakasakit sa Kanya.
Bakit nanalo ang pananaw na ito? Sapagkat sinimulan ni Satanas ang
pag-aalinlangan sa pag-ibig ng Diyos mula pa noong una.
At sinabi ng ahas sa babae, Hindi ka mamamatay: (5)
Sapagkat nalalaman ng Diyos na sa araw na kakainin mo ito,
mabubuksan ang iyong mga mata, at ikaw ay magiging tulad
ng mga diyos, na nakakaalam ng mabuti at masama. Genesis
3:4-5
Kinumbinsi ni Satanas sina Adan at Eba na hindi gusto ng Diyos ang
kanilang pinakagusto ng puso . Kinumbinsi niya sila na hindi
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mapagkakatiwalaan ang Diyos. Sa pagsabi kay Adan at Eva na hindi sila
mamamatay sa pagkain ng prutas, binuksan niya ang daan para sa
babala ng Diyos, na ibinigay sa pag-ibig, upang maunawaan nang iba.
Nguni’t tungkol sa punungkahoy ng kaalaman ng mabuti at
masama, hindi ka kakainin: sapagka’t sa araw na kumain ka
roon, ikaw ay tunay na mamamatay. Genesis 2:17
Kung ang pagkain mula sa puno ay hindi papatay kina Adan at Eba,
kung gayon ano ang papatay sa kanila? Ang tanging konklusyon na
iguguhit ay dapat ang Diyos, at nang sumunod na narinig ni Adan ang
tinig ng Diyos sa hardin nakikita natin ang bunga ng gayong pag-iisip.
At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa hardin, at natakot
ako, dahil hubad ako; at nagtago ako. Genesis 3:10
Bakit natakot si Adan sa Diyos? Dahil takot siya sa kamatayan at
papatayin sila ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ito ang pagkatakot sa
kamatayan sa pamamagitan ng ideya na papatayin sila ng Diyos na
pinanatili sila sa pagkaalipin kay Satanas. Ngunit hinahangad ng Diyos na:
... iligtas sila sa takot ng kamatayan, ang lahat ng kanilang
buhay na napapailalim sa pagkaalipin. Mga Hebreo 2:15
Iminungkahi ni Satanas sa ating mga unang magulang na ang Diyos ay
isang tagapagpatay kung saan papatayin ang mga sumuway sa Kanya at
siya ay sinungaling sa pagsasabi sa kanila na ang pagkain ng bunga ng
puno ng kaalaman ay papatay sa kanila. Gayunpaman ito ang mga
napaka katangian ni Satanas, mismo. Sa pakikipag-usap sa mga Fariseo
inilalarawan ni Jesus ang mga katangiang ito sa pamamagitan ng
kanilang mga aksyon.
Kayo ay mula sa inyong ama na diablo, at gagawin ninyo ang
mga pagnanasa ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay-tao
mula pa sa simula, at hindi nanatili sa katotohanan, sapagkat
walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya ng
kasinungalingan, nagsasalita siya ng kanyang sarili: sapagka’t
siya ay sinungaling, at ang ama nito. Juan 8:44
Sa pamamagitan ng mga panlilinlang na ito ay inalipin ni Satanas ang
mundo; ipinagkamali niya ang katangian ng Diyos upang
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mapangalagaan sila mula sa Kanya. Ang Anak ng Diyos ay nagmula sa
langit upang ibunyag ang totoong katangian ng Kanyang Ama;
Dumating siya upang alisin ang madilim na ulap ng maling pag-unawa
at ipakita kung ano talaga ang Ama. Nang humiling ang isa sa mga
disipulo,“Ipakita mo sa amin ang Ama,” sumagot si Jesus:
Matagal na akong kasama mo, ngunit hindi mo pa ako kilala,
Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; at paano mo
sinabi, Ipakita mo sa amin ang Ama? Juan 14:8-9
Sa paglalarawan ng Kanyang makalupang misyon sinabi ni Jesus:
Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat pinahiran
niya ako upang ipangaral ang ebanghelyo sa mahihirap; sinugo
niya ako upang pagalingin ang mga pusong nasasaktan, upang
mangaral ng paglaya sa mga bihag, at pagbawi ng paningin sa
mga bulag, upang palayain ang mga nasaktan. Lucas 4:18.
Sa sagradong imahinasyon ay nakikita natin ang mukha ng balo ng Nain
nang maantala ni Jesus ang napagsanayang libing at binuhay muli ang
kanyang anak. Natutuyo ang aming mga puso habang nakikita natin ang
kwento ni Jairus at ang kagalakan na pumalit sa kanyang paghihirap
noong binuhay muli ni Jesus ang kanyang anak na babae. Si Jesus ay
dumaan sa buong mga nayon, at walang isang taong may sakit na
mananatili. Pinakain niya ang 5000 sa dalisdis ng burol dahil sa
Kanyang pakikiramay sa kanila, at sinabi Niya sa kanila ang
pagmamahal ng Ama sa kanila.
Kaya ang pag-anyaya ay ang kagustuhan ni Jesus na dalhin ng mga ina
ang kanilang mga anak sa Kanya upang mapalain Niya sila. Sa lahat ng
Kanyang mga aksyon ang kaluwalhatian ng Ama ay ipinahayag. Sa
bawat salitang Kanyang binigkas, ang mga patong ng kadiliman na
nagbubuklod sa mundo, sa pagka-alipin ay pinalayas ng ilaw ng
Kanyang kaluwalhatian. Hindi ginamit ni Jesus ang kapangyarihan ng
positibong pag-iisip o pag-iimbog; Palagi niyang sasabihin ang
katotohanan sa pag-ibig at hindi natatakot na ilantad ang kasinungalingan
at hindi paniniwala. Gayunpaman ang mga luha ay nasa Kanyang tinig
habang pinagsalitaan niya ang mga nasa kamalian. Nabuhay lamang siya
para sa iba at bawat kaluluwa na walang hanggan sa Kanya.
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Ang katangian ni Kristo sa mundo ay naghahayag sa atin ng katangian
ng Diyos. Sinabi ni Kristo na wala akong ginagawa sa aking sarili. Ang
Diyos ay nasa kay Cristo na pinagkasundo ang mundo sa Kanya Mismo.
2 Corinto 5:19. Ang kabuuan ng katangian ng Ama ay ipinahayag sa
Kanyang Anak. Inihayag ni Jesus sa mundo ng sangkatauhan ang
ekspresyong imahe ng Ama.
Sapagka’t hindi ako nagsasalita sa Aking sariling awtoridad;
ngunit ang Ama na nagpadala sa Akin ay nagbigay sa akin ng
isang utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang
dapat kong salitain. (50) At alam kong ang Kanyang utos ay
buhay na walang hanggan. Samakatuwid, kung ano ang
sinasalita ko, tulad ng sinabi ng Ama sa akin, ay sinasalita ko
rin. Juan 12:49-50 (NKJV)
Habang sa taimtim na dalangin sa Kanyang Ama, sinabi ni Jesus ang
mga salitang ito:
At ito ang buhay na walang hanggan, upang makilala ka nila
ang nag-iisang tunay na Diyos, at si Jesucristo, na iyong
sinugo. (4) niluwalhati kita sa mundo: natapos ko ang gawa
na ibinigay mo sa akin upang gawin. (5) At ngayon, O Ama,
luwalhatiin mo ako ng iyong sarili sa kaluwalhatian na
mayroon ako sa iyo bago ang mundo. (6) Ipinakita ko ang
iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula
sa sanlibutan: ang mga ito ay sila, at ibinigay mo sila sa akin;
at kanilang iningatan ang iyong salita. Juan 17:3-6
Sinasabi sa atin ni Jesus na niluwalhati Niya ang Ama sa mundo. Ang
kaluwalhatian ng Ama ang Kanyang katangian, at ito ang ipinahayag ni
Jesus sa atin sa Kanyang ministeryo sa lupa. Sinabi rin niya sa Kanyang
Ama na ipinakita Niya ang pangalan o katangian ng Ama sa mga alagad
na kasama Niya. Ito ang dahilan kung bakit maaaring sabihin ni Jesus
may kumpiyansa kay Felipe na kung nakita mo ako ay nakita mo ang
Ama. Hindi kinakailangang masaksihan ni Felipe ang lahat ng gawain ni
Jesus sa buong kasaysayan ng tao upang malaman kung ano ang katulad
ng Ama. Sa loob lamang ng tatlong taon ipinakita sa amin ni Jesus sa
bawat aspeto kung ano ang kagaya ng Ama.
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Ang kataas-taasang paghahayag ng pag-ibig na ito ay ipinahayag sa
krus.
Sa ito ay ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat
isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa mundo,
upang mabuhay tayo sa pamamagitan niya. (10) Narito ang
pag-ibig, hindi na mahal natin ang Diyos, ngunit na mahal
niya tayo, at ipinadala ang kanyang Anak upang maging
papangpalubagloob sa ating mga kasalanan. (11) Mga
minamahal, kung minamahal tayo ng Diyos, dapat din nating
ibigin ang isa’t isa. 1 Juan 4:9-11
Kung si Jesus ay nabiktima sa tukso ni Satanas Siya ay mawawala na
magpakailanman, at ang buong sangkatauhan ay mawawala bilang
resulta. Ang Makalangit na Ama ay hindi nagpahiram ng Kanyang Anak
sa mundo sa loob lamang ng tatlumpu’t tatlong taon, ibinigay Niya Siya
sa atin. May panganib na lahat ay maaaring mawala, ngunit gayon pa
man ang Ama sa Kanyang dakilang pag-ibig sa mundo ay handang
isuko ang Kanyang bugtong na Anak upang mailigtas tayo.
Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi
ibnigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin
ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Roma 8:32
Ang panganib na ito ay ipinahayag sa panalangin ni Jesus sa Kanyang
Ama sa hardin. May pag-aalala na hindi niya matiis ang pagsubok;
gayon pa man ay nagtiwala siya sa kalooban ng Kanyang Ama anuman
ang mangyari
At siya ay nagpunta nang kaunti pa, at lumuluhod, at
nanalangin, na nagsasabing, O aking Ama, kung maaari,
iwasan mo sa akin ang tasa na ito: gayon ma’y hindi ayon sa
gusto ko, kundi ayon sa gusto mo. Mateo 26:39
Paano natin maiintindihan ang lapad ng pag-ibig na iyon? Anong mga
salita ang naipahayag, ang kamangha-manghang Pag-ibig ng Diyos?
Hindi handang isuko ni Adan ang pinakamahalaga sa Kanya, ngunit ang
Ama. Hindi Biya ipinagkait ang kanyang sariling Anak.
Tahimik na tinanggap ni Jesus ang pagbugbog, panunuya at panlalait sa
mga nagkakagulong mga tao na nasisiyahan sa Kanyang pagdurusa.
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Tapat niyang sinubukan na dalhin ang Kanyang krus hanggang sa ang
bigat ay napakabigat para sa Kanya. Hiniling niya kay John na alagaan
ang Kanyang ina habang Siya ay nasa krus at humiling sa Kanyang Ama
na patawarin ang mga pumapatay sa Kanya.
Hindi kailanman nasaksihan ng sansinukob ang kamangha-manghang
pag-ibig na tulad nito. Ang pagkatao ng Ama ay nagliyab mula sa
Kanyang Anak nang maluwalhati na ilaw. Tunay na minamahal ng Ama
ang Kanyang mga kaaway at pinatawad ang mga naghahangad na sirain
Siya. Ang lahat ng ito ay nahayag sa katangian ng Anak ng Diyos. Sa
pamamagitan ng kamatayan, ipinakita ng Anak ng Diyos ang
mamamatay-tao na si Satanas at ipinahayag ang mga kilos ng ahas. Sa
krus ang mamamatay-tao at ang pinatay ay ganap na isiniwalat. Ang
espiritu na nag-udyok kay Cain na patayin ang kanyang kapatid na si
Abel ay ipinakita nang buong ilaw sa krus, at ang buong kalangitan ay
makikita nang lubusan sa unang pagkakataon kung ano ang sinungaling
at isang mamamatay-tao na si Satanas. Ang kanyang impluwensya sa
langit ay nahulog tulad ng kidlat, at wala na siyang natagpuan na lugar
para sa kanya sa langit pa sa mga puso ng mga anghel.
Sa simula ng paglalakbay na ito nais naming makakuha ng tamang pares
ng baso upang mabasa ang mga kwento ng Bibliya. Sa ilaw ng krus ng
Kalbaryo ang mga katangian ng Diyos na napuno sa atin ng takot sa
Lumang Tipan ay naging maganda at kaakit-akit. Ang awa, lambing at
pagmamahal ng magulang ay nakikita na sumasama sa kabanalan,
katarungan at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng lens ng mga kwento
mula sa Bagong Tipan maaari nating masimulan ang katotohanan ng
mga kilos ng paghuhukom sa Lumang Tipan. Ito ang layunin ng
pagkasunud-sunod na ito - upang ipakita na ang buhay ni Jesus sa
mundo ay kapareho kahapon ngayon at magpakailanman, at ito mismo
ang katulad ng ating Ama.
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2. Paano Mo Basahin?
Si Jesus ang pinakamangha-manghang guro. Nang ang mga opisyal ay
ipinadala ng mga pinuno ng simbahan upang arestuhin si Jesus at nang
makapagpaliwanag kung bakit hindi nila dinala Siya, maaari lamang
silang sumagot:
... Wala pang tao na nagsalita tulad ng taong ito. Juan 7:46
Sa kabila ng katotohanan na ito ay itinala ng Bagong Tipan na ang
karamihan sa mga tao ay nahihirapang unawain Siya.
Sa pakikipag-usap sa mga Judio tungkol sa Kanyang pagkamatay at
pagkabuhay na muli sinabi niya, “Wasakin ang templo na ito, at sa
tatlong araw ay itataas ko ito.” Inisip nila na nagsasalita Siya tungkol sa
pisikal na templo sa Jerusalem, ngunit nagsasalita Siya tungkol sa
templo ng Kanyang sariling katawan. Sinabi ni Jesus kay Nicodemus na
dapat na siya muling ipanganak; Inisip ni Nicodemus na nagsasalita si
Jesus tungkol sa pisikal na kapanganakan ngunit pinagsalita ni Jesus ay
tungkol sa espirituwal na pagsilang. Nang inalok ni Jesus ang babae sa
balon ng tubig na nabubuhay ay naisip niya na nangangahulugan Siya
ng pisikal na tubig nang Siya ay nangangahulugang espirituwal na tubig.
Muli, binalaan ni Jesus ang mga alagad tungkol sa lebadura ng mga
Fariseo; naisip nila na nagsasalita Siya tungkol sa pisikal na tinapay.
Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila:
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Papaano hindi ninyo naiintindihan na hindi ko sinabi sa inyo
ang tungkol sa tinapay, na dapat kayong mag-ingat sa
lebadura ng mga Fariseo at ng mga Saduceo? Mateo 16:11
Nang pakainin ni Jesus ang 5000, sinimulan niyang ituro sa kanila ang
tungkol sa kahulugan ng himalang ito. Ipinaliwanag niya sa kanila na
ang tinapay ay isang simbolo ng Kanyang buhay kung saan
kinakailangang pagninilay at pag-isipan ng mundo. Sinabi niya sa
kanila:
Sinumang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking
dugo, ay may buhay na walang hanggan; at ibabangon ko siya
sa huling araw. Juan 6:54
Ang mga salitang ito ay nakamangha sa Kanyang mga tagapakinig.
Nagreklamo sila na nagsasabi, “Mahirap itong sabihin; sino ang
makakarinig nito?” Marami sa mga interesado sa Kanyang ministeryo
ay tumalikod sa Kanya at hindi na sumunod sa Kanya.
Narito siya sa mundo, at ang mundo ay nilikha niya, at hindi
siya kilala ng sanlibutan. (11) Naparito siya sa kanyang sarili,
at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan 1:10-11
Lahat ng mga bagay na ito ay isang katuparan ng hula ni Isaias:
Sino ang naniwala sa aming ulat? at kanino nahayag ang bisig
ng PANGINOON? (2) Sapagka’t siya ay lalago sa harap niya
bilang isang malambot na halaman, at bilang isang ugat mula
sa isang tuyong lupa: wala siyang anyo o kagandahan man; at
kapag minamasdan natin siya, walang kagandahan na
mananais tayo sa kaniya. (3) Siya ay hinamak at
tinanggihan ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at
bihasa sa karandaman:at gaya ng isa na pinagkublihan ng
kanilang mukha ng mga tao, na siya’y hinamak, at hindi natin
hinahalagahan siya. Isaias 53:1-3
Ang likas na reaksyon ng puso ng tao sa Anak ng Diyos ay ang
pagtanggi sa Kanya at sa Kanyang turo.
Nguni’t ang likas na tao ay hindi tumatanggap ng mga bagay
ng Espiritu ng Diyos: sapagka’t sila ay kamangmangan sa
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kaniya: ni hindi niya nauunawaan ang mga ito, sapagkat ang
mga yaon ay sinisiyat ayon sa espiritu. 1 Corinto 2:14
Kapag binasa ng likas na tao ang Salita ng Diyos hindi niya ito
naiintindihan. Sinasabi sa atin ng Bibliya:
Sapagka’t ang aking mga iniisip ay hindi ang inyong mga
iniisip, at ang inyong mga daan ay aking mga lakad, sabi ng
Panginoon. (9) Sapagka’t kung paanong ang langit ay mas
mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay mas
mataas kaysa sa iyong mga lakad, at ang aking mga iniisip
kaysa sa iyong mga iniisip. Isaias 55:8-9
Maliban kung tayo ay muling ipanganak sa pamamagitan ng Espiritu ng
Diyos at sa pamamagitan ng Bibliya ay mapagpakumbabang humihiling
ng patnubay na hindi natin maiintindihan ang sinasabi ng Salita ng
Diyos.
At kung ang sinoman ay iniisip na alam niya ang anumang
bagay, wala pa siyang nalalaman na dapat niyang maalaman. 1
Corinto 8:2
Samakatuwid, mga minamahal kong kapatid, ang bawat tao ay
maging mabilis na pakinggan, mabagal magsalita, mabagal sa
galit, Santiago 1:19
Ang sumasagot ng isang bagay bago niya ito marinig, ito ay
kamangmangan at kahihiyan sa kanya. Mga Kawikaan 18:13
Napakadaling sagutin ang isang bagay bago ito marinig. Isaalang-alang
ang sumusunod na halimbawa:
At sinabi niya sa kanila, Nang kayo’y suguin ko na walang
supot ng salapi, at supot ng pagkain at mga
pangyapak,kinulang baga kayo ng anuman? At kanilang sinabi,
Hindi. At sinabi Niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroon
supot ng salapi at dalhin ito, at gayon din ang supot ng
pagkain; at ang wala, ay ipinagbili niya ang kaniyang balabal, at
bumili ng isnag tabak. Lucas 22:35-36
Ngunit kalaunan ay tila nagbabago Siya ng pag-iisip?
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Nang magkagayo’y sinabi sa kaniya ni Jesus, Ibalik mo ang
iyong tabak sa kaniyang dako: sapagka’t lahat na kumukuha
ng tabak ay mamamatay sa tabak. Mateo 26:52
Sinabi ba ni Jesus sa Kanyang mga alagad na bumili ng isang tabak, at
pagkatapos ay kapag ginamit ito ni Pedro ay pinagsabihan siya? Ginamit
ba ito ni Pedro sa maling okasyon? Kung gayon, sinabi ba sa kanya ni
Jesus kung kailan ito dapat gamitin at kailan hindi ito dapat? Ang mga
salitang, “lahat ng mga kumukuha ng tabak ay mapahamak kasama
nito,” ay tila isang unibersal. Kung hindi iyon sapat ay idinagdag namin
ito sa karagdagang sukat:
At kunin ang salakot ng kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu,
na siyang salita ng Diyos: Mga Taga-Efeso 6:17
Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabilis, at makapangyarihan,
at mas matalas kaysa sa anumang tabak na may dalawang
talim, na tinusok kahit na sa paghati-hati ng kaluluwa at
espiritu, at ng mga kasukasuan at utak, at isang marunong
mag-isip ng mga iniisip at intensyon ng puso. Mga Hebreo
4:12
At siya’y nasa kanan niyang pitong bituin: at mula sa kanyang
bibig ay nagtungo ang isang matalim na dalawang talim na
tabak: at ang kaniyang mukha ay parang araw na sumisikat sa
kanyang lakas. Pahayag 1:16
Ginagamit ng Bibliya ang salitang tabak upang sumangguni sa Salita ng
Diyos. Paano natin malalaman kung kailan mailalapat ang pag-unawa na
ito at kung kailan maiintindihan ang isang literal na tabak? Isaalangalang muli ang halimbawa ng apoy.
At sumagot si Elias at sinabi sa kapitan ng limampuin, Kung
ako’y isang tao ng Dios, bumaba ka ng apoy mula sa langit, at
maubos ka at ang iyong limampu. At bumaba ang apoy mula
sa langit, at tinupok siya at ang kaniyang limampu. 2 Hari 1:10
At nangyari, nang dumating ang oras na siya ay tatanggapin,
siya ay nanatiling nakatayo upang pumunta sa Jerusalem, (52)
At nagsugo ng mga mensahero sa unahan niya: at sila ay
nagtungo, at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano,
upang maghanda para sa kanya. (53) At hindi nila siya
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tinanggap, sapagkat ang kanyang mukha ay parang pupunta sa
Jerusalem. (54) At nang makita ito ng kanyang mga alagad na
sina Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, ibig mo bang
isugo namin ang apoy na bumaba mula sa langit, at ubusin
sila, gaya ng ginawa ni Elias? (55) Nguni’t lumingon siya, at
sinaway sila, at sinabi, Hindi ninyo nalalaman kung anong uri
kayo ng espiritu. (56) Sapagka’t ang Anak ng tao ay hindi
naparito upang sirain ang buhay ng mga tao, kundi upang
mailigtas sila. Lucas 9:51-56
Sa pagsaway ng mga alagad ay sinaway din ni Jesus si Elias? Ito ba ay
sadyang hindi nila alam ang tamang oras upang tumawag ng apoy? Muli
ang mga salita ni Jesus ay pantay na unibersal. Sinabi niya na hindi Siya
naparito upang sirain ang buhay ng mga tao ngunit upang mailigtas sila.
Naaangkop ba ito sa kung kailan Siya’y narito sa mundo, ngunit sisirain
Niya ang buhay ng mga tao pagkatapos nito?
Ito ang ilan sa maraming mga katanungan na nagsisimulang bumangon
kapag binabasa ng isa ang Bibliya. Nagdadala ito sa amin ng isang
mahalagang katanungan na inilagay ni Jesus sa isang abogado na
nagtanong sa Kanya.
Sinabi niya sa kanya, Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang
nababasa mo? Lucas 10:26
Hindi lamang tinanong ni Jesus ang lalaki kung ano ang iyong binabasa
ngunit paano mo ito binabasa? Ano ang mga alituntunin na ginagamit
mo upang mabasa ang Salita ng Diyos? Ito ay isang mahalagang
katanungan na nangangailangan ng isang sagot kung nais nating isaayos
ang lahat ng mga tila magkakasalungat na talatang ito. Noong unang
bahagi ng ika-19 na siglo, ang isang tao na nangunguna sa isa sa
pinakamalaking mga muling pagbuhay sa Hilagang Amerika ay
nakagapos sa mismong tanong. Sa kanyang naunang buhay si William
Miller ay sumuko sa Bibliya, kung saan tinapos ito na puno ng mga
pagkakasalungatan. Ngunit pagkatapos na masaksihan ang isang
kamangha-manghang pagkatalo ng Amerikano sa mga puwersa ng
Britanya na ang British ay dapat na nanalo nang madali, siya ay
kumbinsido na isang mas malaking kapangyarihan kaysa sa tao ang
nagtatrabaho, at bumalik siya upang muling isaalang-alang ang Bibliya.
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Ito ay lubos na isang mapagpakumbabang bagay na gawin niya, dahil
binatikos niya ang maraming mga Kristiyano hinggil sa maliwanag na
mga salungat sa Bibliya na hindi nila masagot. Nang mabago niya ang
kanyang interes sa Bibliya ay nahaharap siya sa mga pangangatwiran na
inilagay niya sa iba.
“Di-nagtagal pagkatapos ng kanyang pagtalikod sa Deyismo,
sa pakikipag-usap sa isang kaibigan na may paggalang sa isang
maluwalhating kawalang-hanggan sa pamamagitan ng mga
merito at mga pag-ugnay ni Cristo, tinanong siya kung paano
niya nalaman na mayroong ganyang Tagapagligtas. Sumagot
siya, ‘Ito ay ipinahayag sa Bibliya.’ – ‘Paano mo malalaman na
totoo ang Bibliya?’ ay ang tugon, na may isang muling
pagsasaalang-alang sa kanyang dating mga argumento tungkol
sa mga kontradiksyon at mistisismo kung saan inangkin niya
na ito ay pinapaliit. Naramdaman ni G. Miller ang gayong
mga pagyayabang sa kanilang buong lakas. Siya ay sa unang
gulo; ngunit, sa pagmuni-muni, itinuring niya na kung ang
Bibliya ay isang paghahayag ng Diyos, dapat na naaayon ito sa
sarili; ang lahat ng mga bahagi nito ay dapat magkasundo,
dapat ibigay para sa pagtuturo ng tao, at, dahil dito, dapat
ibagay sa kanyang pag-unawa. Kung gayon, sinabi niya,
‘Bigyan mo ako ng oras, at iakma ko ang lahat ng mga
maliwanag na pagkakasalungat na ito sa aking sariling
kasiyahan, o ako ay magiging isang Deist pa rin.’ Pagkatapos
ay itinalaga niya ang kanyang sarili sa dalangin na pagbabasa
ng Salita. Inihiwalay niya ang lahat ng mga komentaryo, at
ginamit ang mga sanggunian ng nasa gilid at ang kanyang pagugnay bilang kanyang katulong lamang. Nakita niya na dapat
niyang makilala sa pagitan ng Bibliya at ng lahat ng mga
kakaiba at kapanig na mga interpretasyon nito. Ang Bibliya ay
mas matanda kaysa sa kanilang lahat, dapat higit sa kanilang
lahat; at inilagay niya ito. Nakita niya na dapat itama ang lahat
ng mga interpretasyon; at, sa pagwawasto sa kanila, ang
mismong dalisay na ilaw ay lumiwanag nang walang mga pagiisip na kasali sa tradisyonal na paniniwala. Napagpasyahan
niyang iwaksi ang lahat ng naunang mga kuro-kuro, at upang
matanggap, na may tulad ng pagiging payak tulad ng bata, ang
natural at malinaw na kahulugan ng Banal na Kasulatan.”
Sylvester Bliss, Mga Talaarawan ni William Miller (1853) p 68.
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Ito mismo ang ginawa niya. Sa loob ng dalawang taon ay nag-aral siya
ng Bibliya mula sa pabalat hanggang sa pabalat.
“Pinagpasyahan kong isantabi ang lahat ng aking mga pag-ukol,
upang lubusang ihambing ang Banal na Kasulatan sa Banal na
Kasulatan, at ituloy ang pag-aaral nito sa isang regular at
pamamaraan na paraan. Sinimulan ko ang Genesis, at binasa ang
taludtod sa taludtod, na hindi na mas mabilis kaysa sa kahulugan
ng ilang mga sipi ay dapat na mabuksan nang iwanan ako ng
libre mula sa pagkapahiya sa paggalang sa anumang mga
mistisismo o pagkakasalungatan.Sa tuwing may natagpuan akong
anumang malabo, ang aking kasanayan ay ihambing ito sa lahat
ng mga sipi ng panggarantiya; at, sa tulong ni Cruden, sinuri ko
ang lahat ng mga teksto ng Banal na Kasulatan na natagpuan ang
alinman sa mga kilalang salita na nakapaloob sa anumang
malaswang bahagi. Kaya, sa pamamagitan ng pagpapaalam sa
bawat salita ay magkaroon ng wastong kaugnayan sa paksa ng
teksto, kung ang aking pananaw tungkol dito ay nakakasuwato sa
bawat daanan ng kolateral sa Bibliya, tumigil ito na maging isa sa
paghihirap ko sa pag-aaral ng Bibliya, sa aking unang pagtanggi
nito, sa loob ng halos dalawang taon, at lubos na nasiyahan na
ito ay sariling tagasalin.” Sylvester Bliss, Talaarawan ni William
Miller (1853) p 69.
Sa panahong ito nabuo niya ang isang sistema ng mga patakaran na kung
saan nagawa niyang iakma ang lahat ng mga pagkakasalungat na dati
niyang hinarap. Narito ang isang buod ng mga patakaran na ginamit niya:
1. Ang bawat salita ay dapat magkaroon ng wastong kaugnayan
sa paksang ipinakita sa Bibliya.
2. Lahat ng Banal na Kasulatan ay kinakailangan, at maaaring
maunawaan ng isang masigasig na aplikasyon at pag-aaral.
3. Walang anuman na isiniwalat sa mga Banal na Kasulatan ang
maaari o maitatago sa mga humihingi ng pananampalataya,
nang walang pag-alinlangan.
4. Upang maunawaan ang doktrina, pagsamahin ang lahat ng mga
Banal na Kasulatan sa paksang nais mong malaman; pagkatapos
hayaan ang bawat salita ng may wastong impluwensya; at kung
maaari mong mabuo ang iyong teorya nang walang
pagkakasalungatan, ikaw ay hindi maaaring magkamali.
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5. Ang teksto ay dapat sa kaniyang sariling nagpaliwanag, dahil
ito ay isang patakaran ng kanyang sarili. Kung umaasa ako sa
isang guro na ipaliwanag sa akin, at dapat niyang hulaan ang
kahulugan nito, o pagnanais na magkaroon ito kaya dahil sa
kanyang kalihim na doktrina, o naisip na matalino, kung gayon
ang kanyang paghula, hangad, kredo o karunungan, ay ang
aking tuntunin, at hindi ang Bibliya.
6. Kung ang isang salita ay gumagawa ng mabuting kahulugan
habang nakatayo ito, at walang karahasan sa mga simpleng
batas ng kalikasan, ito ay maunawaan nang literal; kung hindi,
makasagisag.
7. Ang pinakamahalagang tuntunin ng lahat ay dapat kang
magkaroon ng pananampalataya. Ito ay dapat na isang
pananampalataya na nangangailangan ng isang sakripisyo, at,
kung sinubukan, ay isusuko ang pinakamamahal na bagay sa
mundo, sa mundo at lahat ng mga hangarin, karakter,
pamumuhay, trabaho, mga kaibigan, tahanan, ginhawa at
makamundong karangalan. Kung ang alinman sa mga ito ay
dapat hadlangan ang ating paniniwala sa anumang bahagi ng
salita ng Diyos, ipapakita nito na walang kabuluhan ang ating
pananampalataya. Hindi rin tayo makapaniwala hangga’t ang isa
sa mga motibo na ito ay namamalagi sa ating mga puso. Dapat
tayong maniwala na hindi kailanman mawawala ng Diyos ang
kanyang salita; at maaari tayong magkaroon ng kumpiyansa na
Siya na nagpapansin ng pagkahulog ng maya, at binibilang ang
mga buhok ng ating ulo, ay magbabantay sa pagsasalin ng
kanyang sariling salita, at magtatapon ng isang hadlang sa
paligid nito, at maiwasan ang mga taong taimtim na nagtitiwala
sa Diyos, at ilagay ang tahasang tiwala sa kanyang salita, mula sa
pagkakamali sa katotohanan.
Ang mga patakarang ito ng interpretasyon ay nagbigay ng mga
kasangkapan upang makabuo ng isang mensahe na humantong sa isa sa
mga pinakadakilang pagbabagong-buhay na nakita ng mundo.
Maingat nating tandaan na upang maunawaan ang isang pagtuturo ay
kailangan nating gawin ang lahat ng Banal na Kasulatan na mahahanap
natin dito at maisama ang mga ito bago tayo makabuo ng ating
konklusyon. Ang bawat salita ay magkaroon ng wastong lugar at
impluwensya nito. Ito ay isang bagay na hindi madali para sa maraming
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tao dahil nais nating makakuha ng mga sagot nang mabilis, ngunit
nangangailangan ng pagsisikap at disiplina upang hanapin ang lahat ng
mga sipi sa isang paksa. Halimbawa, ang salitang Griego na monogenes
na isinalin bilang ipinanganak sa Juan 3:16. Maraming mga tao ang
naniniwala na ang salitang ito ay nangangahulugang kakaiba, ngunit ano
ang sinasabi ng Bibliya para sa sarili?
… Narito, mayroong isang patay na tao na isinagawa, ang
nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina, Lucas 7:12

Ipinanganak na
anak lamang

Sapagkat siya ay nag-iisang anak na babae, mga labingdalawang taong gulang, at namamatay siya. Lucas 8:42

Ipinanganak na
anak lamang

At, narito, ang isang tao sa kapisanan ay sumigaw, na
nagsasabi, Guro, ipinamamanhik ko sa iyo, tingnan mo ang
aking anak: sapagka’t siya lamang ang aking anak. Lucas
9:38

Ipinanganak na
anak lamang

At ang Salita ay naging laman, at tumahan sa gitna natin, (at
nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang luwalhati na
parang bugtong na Anak ng Ama,) na puno ng biyaya at
katotohanan. Juan 1:14

Ipinanganak na
anak lamang

Walang tao na nakakita sa Diyos anumang oras; ang
bugtong na Anak, na nasa dibdib ng Ama, ipinahayag niya
sa kanya. Juan 1:18

Ipinanganak na
anak lamang

Sapagka’t minamahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya’t
ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang
sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16

Ipinanganak na
anak lamang

Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinatulan: nguni’t
ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi
siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng
Diyos. Juan 3:18

Ipinanganak na
anak lamang

Sa pamamagitan ng pananampalataya si Abraham, nang siya
ay masubukan, ay naghandog kay Isaac: at siya na
tumanggap ng mga pangakong naghandog ng kanyang nagiisang anak na lalaki, Hebreo 11:17

Ipinanganak
lamang ang
anak sa kanyang
tunay at
lehitimong
asawa.

Sa ito ay ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat
isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa mundo,
upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya.1 Juan 4:9

Ipinanganak na
anak lamang
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Mayroong limang mga tao lamang na nabanggit sa Bagong Tipan bilang
monogenes o nagkaanak lamang. Limang teksto ang tumutukoy kay
Jesus bilang Anak ng Diyos. Mayroong isang sanggunian kay Isaac at
pagkatapos ang iba pang mga sanggunian ay nalalapat lamang sa mga
ipinanganak na bata na pinagaling ni Jesus. Sa mga kaso ng iba pang
mga bata kung saan ginagamit ang salita ay nangangahulugan nang
malinaw na nag-iisang anak. Sa paggalang kay Isaac alam nating hindi
siya ang nag-iisang anak ni Abraham ngunit siya ang nag-iisang anak na
lalaki ni Sarah na tumanggap ng mga pangako kay Abraham. Kapag
isinama natin ang lahat ng mga tekstong ito makikita natin na ang
salitang ito kapag inilalapat kay Jesus ay dapat mangahulugang
magkatulad na bagay, ang nag-iisang anak na anak ng Ama.
Idinagdag nito ang panuntunang nakalista bilang anim sa itaas na
nagsasaad na dapat nating gawin ang literal na kahulugan ng teksto
maliban kung ito ay gumagawa ng karahasan sa kalikasan. Walang
karahasan sa Banal na Kasulatan upang maunawaan na si Jesus ang nagiisang Anak na Anak ng Ama. Kaya sa pamamagitan ng prosesong ito
maaari nating maitaguyod ang kahulugan ng salitang monogenes nang
hindi naghahanap ng isang kahulugan mula sa isang komentaryo o ibang
tao. Ang Bibliya, mismo, ang sariling nagpapaliwanag.
Kailangan nating maingat na ilapat ang mga patakarang ito habang
hinihiling nating iakma ang buhay ni Jesus sa maraming marahas na
kwento ng Lumang Tipan. Mangangailangan ng taimtim na pagsisikap
upang patunayan ang tunay na pag-angkin ng Bibliya: na si Jesus ay
pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Mga Hebreo 13:8.
Samakatuwid, kung hindi Siya nagbabago, kung gayon sa panahon ng
Kanyang ministeryo sa mundo Siya ang perpektong paghahayag ng
Kanyang Ama.
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3. Ang Kamatayan ng Krus
Ang misyon ng Anak ng Diyos sa mundo ay upang ipakita ang pagkatao
ng Kanyang Ama. Napakahalagang basahin ang tungkol sa mapagmahal
at malambing na Tagapagligtas na kumuha ng mga pasanin,
nagpapagaling sa mga sakit, at hawakan ang mga puso ng mga
kalalakihan, kababaihan, at mga bata. Taimtim na nagnanais ng mga ina
na dalhin ang kanilang mga anak sa Kanya upang maabutan Niya sila at
pagpalain sila. Hindi pa nasaksihan ng mundo ang tulad ng hindi
makasarili, maingat na pagmamahal. Sa bawat oras na lumilipas ang
larawan ng Kanyang Ama ay naibalik sa kagandahang Eden. Sapagkat
napakaraming tao ang unang mukha na nakita nila ay kay Jesus habang
binuksan niya ang kanilang mga mata; ang unang tinig na kanilang
narinig ay ang malambing na tunog ng Anak ng Diyos na puno ng
biyaya at katotohanan.
Ang labis na larawan na ipininta ni Jesus para sa atin ay isang
perpektong tugma para sa mga salitang binanggit kay Moises halos 1500
taon na ang nakaraan.
At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayo kasama niya
roon, at inihayag ang pangalan ng Panginoon. (6) At ang
Panginoon ay dumaan sa harap niya, at ipinahayag, Ang
Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos, maawain at
mapagbiyaya, mahinahon, at sagana sa kabutihan at
katotohanan ... Exodo 34:5-6
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Gayunman ang buhay ni Jesus ay ipininta sa isang kuwadro na may
dugo. Habang ang labindalawang taong gulang na si Jesus ay tumayo sa
templo at pinagmasdan ang kordero na pinatay, alam niya na ito ang
Kanyang kapalaran. Nang ipinahayag Siya ng Baptist sa mundo, ito ay
may pamagat ng “Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng
mundo.” Juan 1:29. Ang kabayaran ng kasalanan ay kailangang
mabayaran, dapat ibigay ang katarungan ayon sa sinasabi ng Kasulatan.
Palibhasa’y inaring-ganap na walang bayad pamamagitan ng
kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Cristo
Jesus: (25) Na itinakda ng Diyos na maging isang pagpapala sa
pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang
ipahayag ang kanyang katuwiran para sa kapatawaran ng mga
kasalanan sa nakaraan, sa pamamagitan ng pagtitiis ng Diyos;
(26) Upang ipahayag, sinasabi ko, sa oras na ito ang kanyang
katuwiran: upang siya ay maging matuwid, at ang katuwiran
ng sumasampalataya kay Jesus. Roma 3:24-26
Kinakailangan ba ng Diyos ang krus? Ito ba ang Kanyang parusa para sa
lumalabag sa Kanyang kautusan? Mahalaga ang mga tanong na ito.
Kung ang poot ng Diyos ay nasiyahan sa pagkamatay ng Kanyang
sariling Anak at ang pagkamatay na ito ay isang bagay na tinukoy ng
Diyos Mismo, kung gayon sa huli ang magandang larawan na ipininta ni
Jesus tungkol sa Kanyang Ama ay namantsahan ng dugo ng isang
inosenteng bata. Ang mga salita ni Cristo, “Tapos na,” ay hindi
makumpleto ang larawan ng isang kamangha-manghang Ama, ngunit sa
halip ay magpapatuloy ito sa paniniwala na hiniling ng Diyos ang
kamatayan upang masiyahan ang Kanyang galit laban sa kasalanan.
Gagawa ito sa Kanya, ang may-akda ng kamatayan at ang tagapamahala
ng marahas na paghihiganti.
Ang propetang si Isaias ay nagsalita tungkol sa krus ni Cristo 700 taon
nang nakalipas at ipinahayag niya sa atin ang sagot nito.
Sino ang naniwala sa aming ulat? at kanino ipinakilala ang
bisig ng PANGINOON? (2) Sapagka’t siya ay lalago sa harap
niya bilang isang malambot na halaman, at bilang isang ugat
mula sa isang tuyong lupa: wala siyang anyo o kagandahan; at
kapag makikita natin siya, walang kagandahan na dapat nating
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hinahangad sa kanya. (3) Siya ay hinamak at tinanggihan
ng mga tao; isang tao ng kalungkutan, at nakilala ng
kalungkutan: at nagtago tayo tulad ng aming mga
mukha sa kanya; siya ay hinamak, at hindi namin siya
iginagalang. (4) Tunay na dinala niya ang ating mga
kalungkutan: gayon ma’y itinuring natin siyang
sinaktan, sinaktan ng Diyos, at nagdusa. (5) Nguni’t siya
ay nasaktan dahil sa ating mga paglabag, siya ay nabugbog
dahil sa ating mga kasamaan: ang parusa ng ating kapayapaan
ay nasa kanya; at sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo.
Isaias 53:1-5
Nang dumating si Kristo upang iligtas ang sangkatauhan ang ating likas
na kolektibong tugon ay upang tanggihan Siya. Siya ay dumating upang
mag-alok sa atin ng buhay na walang hanggan, ngunit ang likas na
reaksyon ng tao ay upang hamakin ang alok na ito.
Sa kanya ang buhay; at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. (5)
At ang ilaw ay sumisikat sa kadiliman; at hindi ito
nauunawaan ng kadiliman. Juan 1:4-5
Ang Anak ng Diyos ay nagdadala ng ating mga kasalanan sa Kanya, at
gayon pa man ang tugon natin sa Kanya ay maniwala na Siya ay
sinaktan ng Diyos. Ang mga salitang tinamaan at sinaktan ay
nangangahulugang matalo, hampasin at marahas na pumatay. Ngunit
hindi Diyos na marahas na hinampas ang kamatayan ng suntok sa
Kanyang Anak sa krus; ito ang pinaniniwalaan ng tao, ngunit hindi ito
totoo. Kaya ano ang dahilan ng pagkamatay ng Anak ng Diyos sa krus?
Ang dibuho ay itinakda sa pinakadulo simula nang tatanungin si Adan
kung kumain siya ng punong kahoy ng kaalaman sa mabuti at masama.
At tinawag ng Panginoong Dios si Adan, at sinabi sa kaniya,
Nasaan ka? (10) At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa
halamanan, at natakot ako, dahil hubad ako; at nagtago ako.
(11) At sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad?
Kumain ka ba ng punong kahoy, na aking iniutos sa iyo na
huwag kainin? (12) At sinabi ng lalake, Ang babaeng ibinigay
mo na kasama ko, binigyan niya ako mula sa puno, at kumain
ako. Genesis 3:9-12
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Hindi kailanman humiling si Adan ng awa o kapatawaran. Ang kanyang
kasalanan ay nabulag ang kanyang pananaw sa isang lawak na hindi
niya inisip na hilingin ito. Sa halip na tanggapin ang kanyang
pagkakasala at humihingi ng awa ay isinisi niya ang Diyos sa paglikha
ng Eva na pagkatapos ay tinukso siya. Inisip niya na ang Diyos ay
malupit at may katangiang mapagparusa, at sa gayon ang tunay na
katangian ng Diyos ay nakatago sa kanya sa kabulaang ito. Sa kwento ni
Cain makikita natin ang parehong prinsipyo na ito sa pagpapatakbo.
At sinabi ni Cain sa Panginoon, Ang aking kaparusahan ay
higit kaysa mababata ko; Genesis 4:13 (Wycliffe Translation,
Tingnan din ang Luther 1912 Translation)
Tumanggi si Cain na magsisi sapagkat naniniwala siyang hindi siya
patatawarin ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng kasalanan sa
sangkatauhan; kasalanan ito ng paniniwala na hindi mapapatawad ng
Diyos ang ating mga kasalanan. Kahit na ang alibughang anak ay hindi
humihingi ng kapatawaran ngunit sa halip ay naghahanap upang
bayaran ang kanyang mga gawa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng
pagsagawa nito.
Bumangon ako at paroroon sa aking ama, at sasabihin ko sa
kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit, at sa harap mo,
(19) At hindi na ako karapat-dapat na tawaging iyong anak:
gawin mo ako bilang isa sa iyong mga upahang lingkod. Lucas
15:18-19
Ang tanging paraan para magsisi ang tao ay para sa Espiritu ni Cristo na
ibigay bilang isang regalo upang tayo ay makaabot ng ating mga kamay
at humiling at tumanggap ng kapatawaran.
Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus,
na inyong pinatay at ibinitin sa isang punungkahoy. Siya ay
itinaas ng Diyos gamit ang kanyang kanang kamay upang
maging isang Prinsipe at Tagapagligtas, upang magbigay ng
pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan.
Gawa 5:30-31
Nang magkasala si Adan ay naging galit siya sa Diyos. Ang kanyang
puso ay nakikipagdigma sa Kanya, sapagkat mababasa natin:
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Ang kaisipan na pinamamahalaan ng laman ay kamatayan,
ngunit ang kaisipan na pinamamahalaan ng Espiritu ay buhay
at kapayapaan. (7) Ang kaisipan na pinamamahalaan ng
laman ay napopoot sa Diyos; hindi ito sumasailalim sa
kautusan ng Diyos, ni magagawa ito. Roma 8:6-7 (TAB)
Upang mabigyan ng Diyos si Adan ng kakayahang magsisi at humingi
ng kapatawaran, ipinadala niya ang Espiritu ng Kanyang Anak sa puso
ni Adan upang si Adan ay maaaring umiyak ng “Abba Ama.” Tanging
ang Espiritu ni Hesus kay Adan ang maaaring magbigay sa kanya ng
biyaya upang bigyan ito ng pag-iyak.
At dahil kayo ay mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng
kanyang Anak sa inyong mga puso, na sumisigaw, Abba,
Ama. Mga Taga-Galacia 4:6
Sa paglapit kay Adan habang siya ay lubos na hindi mapag-aalinlangan,
napilitang si Cristo na ang magtiis ng poot sa puso ni Adan upang
mabigyan siya ng biyaya. Ang poot na ito ay tumusok sa puso ni Cristo
at nagiging sanhi ng Kanyang kakila-kilabot na pagdurusa.
Sapagka’t sinabi niya, Tunay na sila’y aking bayan, mga anak
na hindi magsisinungaling: kaya’t siya ang kanilang
Tagapagligtas. (9) Sa lahat ng kanilang pagdurusa siya ay
nagdusa, at ang anghel ng kanyang presensya ay
nagligtas sa kanila: sa kanyang pag-ibig at sa kanyang
awa ay tinubos niya sila; at ipinanganak niya sila, at
dinala sila sa lahat ng mga araw. Isaias 63:8-9
Kaya’t sa ganitong kahulugan na si Cristo ang Kordero na pinatay mula
sa pundasyon ng mundo. Pahayag 13:8. Upang mabigyan ang pagnanasa
at nais na humingi ng awa at kapatawaran, si Jesus ay dapat magdusa sa
paghihirap ng pagtanggi at pagkapoot ng tao. Siya ay hinamak at
tinanggihan ng mga tao at isang tao ng kalungkutan at nakilala sa
kalungkutan. Sa tuwing lumalaban ang mga kalalakihan at kababaihan
sa apila ni Kristo sa puso, ang pagtanggi ay tinusok sa Kanya hanggang
sa kalaliman ng Kanyang pag-ibig para sa kanilang kaluluwa. Ang
bawat paghahayag ng kasamaan mula sa mga puso ng tao ay nagdudulot
ng hindi mailarawan na kalungkutan ni Kristo kapwa para sa nagkasala
at biktima. Mula sa pananaw na ito si Cristo ay hinamak at tinanggihan
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ng mga tao noong mga araw na isinulat ni Isaias ang mga salitang
pitong daang taon bago lumitaw si Kristo sa mundo. Kaya’t ngayon
dinala niya ang parehong kalungkutan bilang isang krus sa Kanyang
mga balikat upang mabigyan ang sangkatauhan ng mas maraming oras
upang tumalikod mula sa kanilang malupit na mga pamaraan at
malaman ang katotohanan tungkol sa Kanyang Ama.
Tulad ng determinasyon ng sangkatauhan na hindi naniniwala na ang
Diyos ay maaaring magpatawad, ito ang halagang dapat bayaran ni
Kristo upang matubos ang lahi ng tao. Upang makuha ang ating lugar ay
kinailangan niyang mamatay gaya ng namatay na mga kalalakihan. Ang
kamatayan na ito ay isa kung saan pinaniwalaan ng makasalanan na
hindi siya patatawarin ng Diyos. Ang kasinungalingan na hindi
mapapatawad ng Diyos ang nagbibigay kay Satanas ng kapangyarihan
ng kamatayan.
Samakatuwid, sa pamamagitan lamang ng kamatayan ay
maaaring talunin ni Kristo si Satanas. Sapagka’t kung ang mga
bata ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin naman ay
nakibahagi ng pareho; na sa pamamagitan ng kamatayan ay
maaari niyang puksain siya na mayroong kapangyarihan
ng kamatayan, iyon ay, ang diyablo; Mga Hebreo 2:14
Ang kamatayan ng krus ay ang kamatayan na hinihingi ng kasalanan –
hindi ang Diyos. Kapag ang isang tao ay tumatawid sa linya ng
kasalanan, imposible itong bumalik, dahil nawala ang lahat ng pangunawa sa awa at biyaya, at ang tanging posibleng kinalabasan ay ang
kamatayan. Kapag tiningnan ng tao ang perpektong batas ng Diyos
bilang salamin at hinahangad na kilalanin ang kamatayan ng Diyos,
agad na bumalik ang pagninilay sa tao at sinisira siya.
Sapagka’t kung may sinumang tagapakinig ng salita at hindi
gumagawa, siya ay tulad ng isang tao na nagmamasid sa
kanyang likas na mukha sa isang salamin; Santiago 1:23
(NKJV)
Sapagka’t sa paghuhukom na inyong hinuhusgahan, kayo ay
hahatulan: at sa sukat na inyong sukat, susukat sa inyo muli.
Mateo 7:2
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Nang si Adan ay kumuha ng bunga ng punungkahoy ay pinili niyang
maniwala na ang Diyos ay walang pinakamagandang interes sa puso.
Pinili niyang paniwalaan ang ahas, na ang Diyos ay isang makasarili at
sinungaling. Ang mga saloobin na ito, na inaasahang papunta sa
perpektong salamin ng batas, ay bumalik sa kanya at hinuhusgahan siya
sa kanyang nalaman. Ang kanyang maling paglilihi ng Diyos na ganap
na nalanta ang kanyang kamay na magkakaroon, at dapat ay umabot
para sa awa at biyaya. Imposible para sa kanya na bumalik mula sa
posisyon na ito. Ang kamatayan ay dapat na resulta, sapagkat ito ang
hatol na kanyang tinukoy mismo.
Upang maipahayag ang mga alituntuning ito sa mundo, dumating si
Kristo upang maipahayag niya ang krus sa atin at upang makilala natin
ang totoong katangian ng kasalanan. Si Jesus ay nagsalita ng mga salita
ng isang tao na puno ng kasalanan:
At nang mga ikasiyam na oras ay sumigaw si Jesus ng malakas
na tinig, na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani? ibig sabihin,
Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27:46
Ang Diyos ay hindi pinabayaan ang Kanyang Anak. Subalit habang si
Kristo ay nagdadala ng ating mga kasalanan sa Kanyang Sarili, namatay
Siya bilang taong hindi mapapatawad parang sa kagustuhan ng kalooban
ng tao - ang tao na, kapag ang kanyang mga kasalanan ay pinipilit sa
kanya, iniisip niya na hindi siya mapapatawad o hindi magkaroon ng
katiyakan ng kapatawaran at dinaramdam na pinabayaan ng Diyos. Sa
mga salitang ito ni Cristo ay nakikita natin ang sumpa ng kasalanan sa
Kanya, ang sumpa na ipinahayag ni Cain.
Narito, iyong pinalayas ako sa araw na ito mula sa ibabaw ng
lupa; at mula sa iyong mukha ay maitatago ako; at ako ay
magiging isang takas at pabagu-bago sa lupa ... Genesis 4:14
Ang salitang takas ay maaaring nangangahulugang magpaliku-liko at
magkalog. Ipinakita ni Cristo na dinala niya ang sumpa ni Cain.
Naramdaman niya na ang mukha ng Diyos ay nakatago at umiling-iling
siya sa ilalim ng kahulugan ng ating pagkakasala. Inilahad ng Banal na
Kasulatan kung ano ang nagtatago sa mukha ng Ama.
32

Sapagka’t dahil sa iyo ay nagdusa ako ng kadustaan; ang
kahihiyan ay nagtakip sa aking mukha. Awit 69:7
Nguni’t ang iyong mga kasamaan ay naghiwalay sa pagitan mo
at ng iyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay nagtago ng
kanyang mukha sa iyo, upang siya ay hindi makinig. Isaias
59:2
Nabigatan ng mga kasalanan si Kristo at sumisigaw:
Para sa mga kaguluhan na walang bilang na pumapalibot sa
akin; naabutan ako ng aking mga kasalanan, at hindi ko
makita. Ang mga ito ay higit pa sa mga buhok ng aking ulo,
at ang aking puso ay nabigo sa loob ko. Mga Awit 40:12
(TAB)
May kaugnayan sa Ama ang mabasa natin:
Sapagka’t hindi niya hinamak o kinamumuhian ang
pagdalamhati ng mga nagdadalamhati; ni nagtago ang kanyang
mukha sa kaniya; ngunit nang sumigaw siya sa kaniya, narinig
niya. Awit 22:24
Ang kahihiyan sa ating mga kasalanan ay nagtakip sa mukha ni Jesus
upang hindi niya makita ang mukha ng Ama. Nakaharap siya sa
kamatayan dahil ang bawat makasalanan ay haharap sa kamatayan sa
pagtatapos ng malaking kontrobersya. Naramdaman ni Kristo ang mga
uling ng apoy sa Kanyang kaluluwa.
Ang mga kalungkutan ng impyerno ay pumaligid sa akin
tungkol sa: ang mga silo ng kamatayan ay pumigil sa akin. (6)
Sa aking pagdurusa ay tumawag ako sa Panginoon, at ako’y
umiyak sa aking Dios: narinig niya ang aking tinig mula sa
kaniyang templo, at ang aking daing ay dumating sa harap
niya, maging sa kaniyang mga pakinig. (7) Nang magkagayo’y
umuga ang lupa at nanginig; ang mga patibayan ng mga burol
ay lumipat at nanginig, sapagkat siya ay nagalit. (8) May
lumabas na usok na mula sa kanyang butas ng ilong, at apoy
na mula sa kanyang bibig ay kumalam: mga baga ay sinusunog
ng mga ito. Awit 18:5-8
Si Cristo ay nagdusa ng pagkamatay ng mga masasama. Isang apoy ang
lumabas mula sa gitna ni Kristo at nilamon Siya. Ang ating mga
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kasalanan kay Cristo ay nagdulot sa Kanya na magdusa tulad ni Satanas
at lahat ng mga masasama ay magdurusa sa wakas.
Iyong nilapastangan ang iyong mga santuwaryo sa dami ng
iyong mga kasamaan, sa pamamagitan ng kasamaan ng iyong
mangangalakal; kaya’t ilalabas ko ang isang apoy mula sa gitna
mo, susunugin ka nito ... Ezekiel 28:18
Tulad ng aming banal na santuwaryo ni Cristo o templo ng katawan ay
nadungisan ng maraming mga kasamaan. Nasugatan siya dahil sa ating
mga pagsalangsang at napinsala para sa ating mga kasamaan. Ang
kakila-kilabot na kamatayan kung mamamatay si Satanas ay naranasan
na ni Kristo sa krus. Ang puso ni Cristo ay sumabog mula sa apoy na
nagmula sa gitna niya at may lumabas na tubig at dugo. Namatay si
Kristo sa apoy ng isang buhay na impiyerno at ito mismo ang
mamamatay. Huminto ako at sumasalamin sa pagkamangha na kung
paano ang Ama ay hindi kailanman iniwan ang Kanyang Anak ngunit
nagdusa kasama Siya sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus
kaya’t ang ating Ama at Tagapagligtas ay naroroon kasama ang mga
masasamang pagdurusa kasama nila sa mga siga ng impiyerno. Sinasabi
sa atin ng Banal na Kasulatan:
Sa lahat ng kanilang pagdurusa siya ay nagdusa… Isaias 63:9
Walang ama ang maaaring magalak sa pagkawala ng isang anak, ito ay
paghihirap para sa kanya at sa gayon ang ating Ama at ang Kanyang
Anak ay magtiis muli sa mga paghihirap ng krus kasama ng mga
masama sa kanilang pagkamatay. Habang tumatayo ang mga matuwid
sa mga pader ng Sion at nakikita ang mga minamahal nila sa mga apoy
na iyon, kailangang dalhin sila ng Tagapagligtas sa krus na iyon at
aabutin ang isang libong taon upang ihanda sila para sa kaganapang
iyon. Tulad ni Maria at ng mga disipulo nang makita ang Anak ng Diyos
sa krus ay umiyak ng matinding paghihirap, gayon din ang matuwid ay
masusugatan ng walang hanggang pagkawala ng kanilang mga mahal sa
buhay na tumanggi sa biyaya ng Diyos. Pagkatapos lamang sinabi sa
atin na lilipulin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata.
At lilipulin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata;
at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, ni kalungkutan, o
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pag-iyak, ni magkakaroon pa ng sakit: sapagka’t ang mga
dating bagay ay lumilipas. Pahayag 21:4
Nangyayari ito pagkamatay ng mga masasama sa Apocalipsis 20:
At iniwan ng dagat ang mga patay na naroroon; at ibinigay ng
kamatayan at impiyerno ang mga patay na nasa kanila: at
hinuhusgahan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. (14)
At ang kamatayan at impiyerno ay itinapon sa lawa ng apoy.
Ito ang pangalawang kamatayan. (15) At ang sinumang hindi
natagpuan na nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa
ng apoy. Pahayag 20:13-15
Habang si Kristo ay bumangon mula sa libingan ng Kanyang pagdurusa
2000 taon na ang nakalilipas ay bubuhayin din siya mula sa Kanyang
paghihirap sa pagkawala ng Kamyang bilyun-bilyong mga anak na
dumura sa Kanya, hinamak Siya at tinanggihan ang Kanyang
mapagmahal na awa. At bilang si Kristo ay binangon sa pamamagitan
ng pagpapala ng Ama tayo ay bubuhayin din kasama Siya upang
makapasok sa bagong lupa na walang anino ng kalungkutan na natitira.
Pagbabalik sa pagdurusa ni Kristo sa krus nais nating mapansin ang
isang bagay. Napapansin natin na kahit si Kristo ay nasa kalaliman ng
kawalan ng pag-asa nang maramdaman niyang ganap na nag-iisa at
ilang, sa pamamagitan ng pananampalataya hiniling niya sa Ama na
patawarin ang mga pumapatay sa Kanya.
Pagkatapos sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila; sapagkat
hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa ... Lucas
23:34
Ang kamatayan ng krus ay nagpapahiwatig ng kasinungalingan ni
Satanas na hindi tayo mapatawad ng Diyos. Nakita natin na kusang
isinuko ng Diyos ang Kanyang Anak sa ating pananaw ng tao sa
hustisya. Pinayagan Siya na mamatay nang walang pag-asa, upang sa
sandaling makita natin Siya bumangon mula sa libingan, maaari nating
piliin na maniwala na tunay na mapapatawad tayo sa ating mga
kasalanan at makatanggap ng mapagpalang pag-asa ng pagiging bago ng
buhay. Ang Espiritu ng Anak ng Diyos ay pumapasok sa ating mga puso
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at itinaas ang ating kamay na espiritwal na kamay upang hawakan ang
awa ng Diyos.
Napakaganda ng malaman na hindi hinihiling ng Diyos ang kamatayan.
Hindi siya tumayo patungo sa makasalanan bilang tagpatupad ng
parusang kamatayan. Malugod na pinayagan ng ating Ama ang Kanyang
Anak na maipakita sa atin ang wakas na resulta ng mga tumanggi na
maniwala sa awa ng Diyos. Hindi niya pinatay ang Kanyang Anak
upang maghiganti ng Kanyang poot, sa halip ay ibinigay niya ang
Kanyang Anak sa ating galit na sa pamamagitan ng kamatayang ito ay
makikita natin ang pag-ibig ng Diyos.
Ang babala na ibinigay ng Diyos sa hardin na sa araw na kumain si
Adan ng puno ng kaalaman ay tiyak na mamamatay siya, hindi isang
banta na papatayin siya; ito ay isang babala sa paghatol na dadalhin ng
tao laban sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpili na maniwala na
ang Diyos ay makasarili, at samakatuwid, hindi Siya patatawarin. Ito ay
isang magandang katotohanan na si Kristo lamang ang nakakaintindi sa
taas, lalim, haba at lapad ng pag-ibig ng Diyos, ang alam na posible na
humingi ng awa at kanyang kapatawaran. Mateo 11:27. Kaya’t malinaw
na ang Anak ng Diyos ay ang umabot sa puso ng mga tao upang bigyan
sila ng lakas ng loob upang maniwala na mapapatawad sila.
Napakaganda ng paghahayag ng krus. Huwag nating ipagpatuloy na
ituring si Kristo na “sinaktan ng Diyos at nagdurusa” ngunit sa halip na
Siya ay “kinamuhian at tinanggihan ng mga tao” - sinaktan at
pinahirapan sa pamamagitan ng maling pag-unawa sa katangian ng
Diyos. Hindi hinihiling ng Diyos ang kamatayan bilang parusa sa
kasalanan; ang kamatayan ay sa halip ang siguradong resulta ng
paniniwala na ang Diyos ay hindi magpatawad.
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4. Ang Aking Pinakamamahal na Anak
Mayroong mahabang pagtigil habang pareho silang nagtataglay sa
bawat isa. Ang tindi ng damdamin ay tumatakbo nang malalim, ngunit
alam nilang pareho ang oras na dumating. Mula sa mga araw ng
kawalang-hanggan, ang Ama at Anak ay naging malapit na pakikipagisa sa isa’t isa, at ngayon ang komunyon ay malapit nang masira. Ang
Anak ng Diyos ay magsisimula sa makalupang bahagi ng Kanyang
misyon upang mailigtas ang Kanyang mga anak na lalaki at babae.
Parehong nauunawaan ng Ama at Anak ang mga panganib at pinsala na
kasangkot, ngunit ang pag-ibig ang nagtutulak sa kanila.
Para sa isang maikling sandali, ang Ama at Anak ay tumingin sa
hinaharap at panoorin ang misyon na inilahad. Ang pangungutya, ang
pagtanggi, ang poot, ang pagdura, ang pagsipa, ang basura, at ang mga
kuko ay pawang namumutla sa kawalang-halaga kumpara sa isang
kakila-kilabot na sandali sa oras na tumayo ang langit at lupa at narito
ang paghihiwalay ng Ama at Anak. Nakita ng Anak ang milenya ng
pagkakasala, pagdurusa, paghihimagsik at kawalang-halaga na Siya ay
umiling tulad ng isang dahon, napunit at napunit ng kamalayan ng
kasalanan na nagtatago sa mukha ng Kanyang Ama.
Tumalikod mula sa mga darating na eksena na ito, niyakap ng Ama at
Anak - paano kaya siya ibigay ng Ama hanggang sa ganitong
kapalaran? Bago ang pundasyon ng mundo ang Ama ay nakipagbuno sa
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posibilidad ng pagkabigo ng misyon na ito at ang panganib ng
pagkawala ng Kanyang Anak sa kapangyarihan ng kasalanan. Dadalhin
ng Anak ng Diyos ang katangian ng tao sa Kanyang sarili na nagbibigay
ng isang bintana ng pagkakataon para sa Kanyang karibal, si Satanas,
upang madaig Siya. Bago ang simula ay walang katiyakan ng tagumpay.
Inilagay ng Ama ang Kanyang Sarili sa isang posisyon kung saan
maaari Niyang mawala ang Kanyang Anak magpakailanman sa isang
pagsisikap na mailigtas tayo. Ang matinding pagkahabag sa Ama na
minana ng Kanyang Anak ay ipinakita sa apela ng Anak sa Kanya na
hayaan ng Ama na pumarito Siya sa mundo upang mailigtas tayo.
Papayagan ba ng Ama na gawin ang Kanyang Anak? Hahayaan ba niya
Siya na mapalagay sa panganib na iyon?
Ang lalim ng pagmamahal ng Ama sa atin ay sinusukat ng Kanyang
pag-ibig sa Kanyang Anak at ang panganib na kinuha upang mailigtas
tayo. Nahuhuli natin ang larawan ng pag-ibig ng Ama nang Siya ay
nagsalita sa binyag ng Kanyang Anak.
At narito, may dumating na tinig mula sa langit na nagsasabi:
ito ang aking pinakamamahal na anak, na kinalulugdan ko.
Mateo 3:17 (Tyndale)
Natutuwa ang Ama sa Kanyang Anak. Walang mas malaking
kayamanan sa buhay ng Ama sa tabi ng Kanyang Anak. Sa pagsasalita
tungkol sa Kanyang kapanganakan sa langit ang Anak ng Diyos ay
humayag:
Bago ang mga bundok ay naayos, bago ang mga burol ay
nanganak ako: (26) Samantalang hindi pa niya ginawa ang
lupa, o ang mga bukid, o ang pinakamataas na bahagi ng
alikabok ng mundo. (27) Nang ihanda niya ang kalangitan,
naroroon ako: nang naglagay siya ng isang kumpas sa mukha
ng kalaliman: (28) Nang itatag niya ang mga ulap sa itaas:
nang pinalakas niya ang mga bukal ng kalaliman: (29) Nang
siya ay nagbigay sa dagat ang kanyang utos, na ang mga tubig
ay hindi dapat ipasa ang kanyang utos: nang itinalaga niya ang
mga patibayan ng lupa: (30) Kung magkagayo’y ako ay sa
pamamagitan niya, tulad ng isang nagdadala sa kanya: at ako
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araw-araw na kanyang kaluguran, na nagagalak lagi sa kanya;
Kawikaan 8:25-30
Inilalarawan natin ang malambot na bisig ng Ama sa balikat ng
Kanyang Anak nang magkasama silang nakikipag-usap sa pagbuo ng
uniberso. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng
Kanyang Anak, at isang kasiyahan sa Ama na makita ang Kanyang
Anak na gumamit ng mga kapangyarihan at katalinuhan na ibinigay
Niya sa Kanya.
Ang Diyos, na sa mga oras ng paglubog ng araw at sa iba’t
ibang kaugalian ay nakipagusap sa mga magulang sa
pamamagitan ng mga propeta, (2) Nitong mga huling araw na
ito ay sinalita sa atin ng kanyang Anak, na hinirang niya na
tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan niya
rin ginawa ang mga mundo; (3) Na siyang ningning ng
kanyang kaluwalhatian, at ang malinaw na imahe ng kanyang
pagkatao, at nagtataguyod ng lahat ng mga bagay sa
pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ... Hebreo
1:1-3a
Iniibig ng Ama ang Anak, at ibinigay ang lahat ng mga bagay
sa kanyang kamay. Juan 3:35
Napakalapit ng ugnayan sa pagitan ng Ama at Anak na sinabi ni Kristo:
Ang lahat ng mga bagay ay naibigay sa akin ng aking Ama: at
walang sinuman ang nakakaalam sa Anak, kundi ang Ama; ni
walang nakakakilala sa sinumang Ama, maliban sa Anak, at
siya na ang ibubunyag sa kaniya ng Anak. Mateo 11:27
Tulad ng pagkilala sa akin ng Ama, sa gayo’y kilala ko ang
Ama, Juan 10:15
Sapagka’t iniibig ng Ama ang Anak, at ipinakikita sa kanya
ang lahat ng mga bagay na ginagawa niya: at magpapakita siya
sa kaniya ng mas dakilang mga gawa kaysa sa mga ito, upang
kayo’y magtaka. Juan 5:20
Tulad ng ipinahayag ni Juda kay Joseph tungkol sa pag-ibig ng kanilang
ama na si Jacob sa kanyang anak na si Benjamin, gayon maaari nating
makita na ang buhay ng Ama sa langit ay “nakagapos sa buhay ng
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batang (Kristo) iyan .” Genesis 44:30. Tulad ng alam ng anumang
mapagmahal na magulang, wala kang gagawin para sa pag-ibig, pagaalaga at proteksyon ng iyong anak. Ganyan ang pag-ibig ng Ama para
sa Kanyang Anak. Sa kontekstong ito maaari nating pagnilayan ang
pinakadakilang teksto sa Banal na Kasulatan:
Sapagkat minamahal ng Diyos ang sanlibutan, na ibinigay niya
ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang
naniniwala sa kanya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon
ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16
Ang dalawang pantig ng salita na “gayon” ay nagsasalita sa amin ng
isang pag-ibig na hindi lubusang nauunawaan. Habang pinakinggan ng
Ama ang pakiusap ng Kanyang Anak na iligtas tayo, dumaan ang Ama
sa kakila-kilabot ng isang malaking kadiliman kung saan walang nilikha
na maaaring tunay na pahalagahan. Matapos ang napakalaking
pakikibaka ng Ama sa pag-ibig sa Kanyang Anak at binigyan kami ng
kahilingan ng Anak na mailigtas ang lahi ng tao. Ang ganitong katakatakang pag-ibig, tulad ng hindi kapani-paniwala, kamangha-manghang
pag-ibig - ay ang magiging ating tema sa buong kawalang-hanggan.
Tulad ng ipinakilala namin dati, ang mga pagdurusa ni Cristo ay hindi
limitado sa Kanyang misyon sa mundo. Sa sandaling may kasalanan ay
mayroong Tagapagligtas. Ito ay ang Espiritu ni Jesus na nagpatuloy sa
banal na pares sa Eden. Kapag nakikibahagi sila ng bunga ayon sa
mungkahi ni Satanas na naninirahan sa ahas, si Cristo ay dinurog ng
kanilang pagtanggi sa Kanya at sa Kanyang Ama. Matapos ang lahat ng
ibinigay sa kanila, ang kanilang makasariling kawalang-kasiyahan ay
naging sanhi ng kakila-kilabot na sakit na nararamdaman kay Kristo
tulad ng alam ng anumang magulang kung kailan ang kanilang mga
anak ay tumalikod sa kanila. Ngunit hindi pinabayaan sila ni Cristo.
Ang tanging paraan upang magkaroon sila ng buhay ay manatili Siya ay
kasama nila sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at patuloy na
binibigyan sila ng buhay habang tinatapakan ang batas at pagkatao ng
Kanyang Ama.
Sa tuwing nagkasala ang isang Israelita ay magdadala sila ng isang tupa
bilang handog.
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‘Kung ang sinoman sa mga karaniwang tao ay nagkasala ng
hindi sinasadya sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay
laban sa alinman sa mga utos ng PANGINOON sa anumang
hindi dapat gawin, at nagkasala, (28) o kung ang kanyang
kasalanan na nagawa ay dumating sa kanyang kaalaman, kung
gayon, siya ay magdadala bilang alay ng isang pinakamabuti na
kambing, isang babaeng walang kapintasan, dahil sa kanyang
kasalanan na kaniyang nagawa. (29) At ilalagay niya ang
kanyang kamay sa ulo ng handog dahil sa kasalanan, at
papatayin ang handog na kasalanan sa lugar ng handog na
susunugin. ... at susunugin ng saserdote sa dambana bilang
isang mabangong aroma sa Panginoon. Kaya’t ang saserdote
ay gagawa ng pagtubos para sa kanya, at ito ay mapatawad sa
kanya. (32) ‘Kung magdala siya ng isang kordero bilang
handog dahil sa kasalanan, magdadala siya ng isang babaeng
walang kapintasan. (33) Kung magkagayo’y ilalagay niya ang
kanyang kamay sa ulo ng handog dahil sa kasalanan, at
papatayin bilang handog na kasalanan sa lugar na pinapatay
nila ang handog na susunugin. Levitico 4:27-29, 31-33
(NKJV)
Ang prosesong ito ay naghahayag ng malungkot na katotohanan na ang
bawat kasalanan ay nagdudulot ng pagdurusa para sa Anak ng Diyos.
Mula sa unang kasalanan hanggang sa kasalukuyan, si Kristo ay
naghihirap sa paghihirap ng pagtanggi at isang malalim na kalungkutan
para sa ginagawa ng Kanyang mga nawalang mga anak sa bawat isa sa
mundo. Ang bawat kasalanan ay naghihikayat sa Kanya na ipako sa krus
at ilagay sa isang bukas na kahihiyan. Hebreo 6:6. Ang antas ng
paghihirap na ito ay lampas sa ating pag-unawa; tila imposible sa atin na
ang mga pagdurusa ni Cristo ay hindi lamang apatnapung walong oras,
na humahantong, kasama ang krus, o kahit tatlumpu’t tatlong taon sa
mundo, ngunit tunay na anim na libong taon ng patuloy na pagdurusa at
pagtanggi. Kung posible para sa atin na maunawaan ang lahat ng
pagdurusa na ito na umabot sa puso ng Ama, makikita nating tunay na
ang pagdurusa ng Ama ay hindi bababa sa Kanyang Anak, sapagkat ang
bawat magulang ay naghihirap kapag ang kanilang mga anak ay
nagdurusa.
… Ang Diyos ay nasa kay Cristo na pinagkasundo ang
mundo sa Kanyang Sarili, hindi ipinagbabawal ang kanilang
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mga pagkakasala sa kanila, at ipinagkaloob sa amin ang salita
ng pagkakasundo. 2 Mga Taga-Corinto 5:19 (NKJV)
Maari ba nating maramdaman ang pagdurusa ng Ama habang Siya ay
kusang binabantayan ang pagtrato sa mundo ng Kanyang Anak? Maaari
ba nating isipin ang luha sa puso ng Ama nang tinanong Siya ng
Kanyang Anak:
… O Aking Ama, kung posible, iwanan ang tasa na ito mula
sa Akin; gayon pa man, hindi ayon sa gusto ko, kundi ayon sa
kagustuhan Mo. Mateo 26:39
Maaari kaming makakuha ng kaunting aliw sa pag-alam na ang
pagdurusa ni Cristo ay naganap noong dalawang libong taon na ang
nakalilipas, ngunit sa ngayon ay naghihirap si Kristo para sa lahat ng
mga bata na umangon ng patibong ni Satanas sa pakikipagtalik na
kalakalan sa mga bata; Naghihirap siya para sa lahat ng mga walangbahay at gutom na bata, na ginawa sa pamamagitan ng pagiging
makasarili ng tao; para sa lahat ng mga biktima ng karahasan sa tahanan
at panggagahasa; para sa lahat ng milyon-milyong nahuli sa pag-abuso
sa droga at alkohol; para sa daan-daang tao araw-araw na naghahangad
na kumuha ng kanilang sariling buhay — naramdaman ni Kristo ang
lahat at ganoon din ang Ama. Ang paghihirap na ito ay hindi limitado sa
mga biktima ng kalupitan kundi pati na rin sa mga naganap. Ang
Espiritu ni Cristo ay naghahangad na iligtas ang mga pang-aabuso ng
iba sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanila ng kanilang kasalanan.
Ang pagkakasala na nadarama ay ipinadala hindi upang hatulan sila
ngunit upang mailigtas sila sa pagpapatigas ng kanilang mga puso at
mawala ang kanilang mga kaluluwa. Ang pagkakasala na nadarama ay
ipinadala upang iligtas, hindi lamang upang sumpain. Habang nililipas
ng kaluluwa ang pagkakasala sa alkohol o droga o anumang bagay
upang mapigilan ang pag-iisip ng nagawa, kung gayon si Kristo ay
hinamak, tinanggihan at pinatahimik. Nangyayari ito sa bilyun-bilyong
kaluluwa araw-araw, habang tumatalikod sila mula sa walang pag-ibig
sa krus na ito, isang paningin na masyadong napakatalino at maliwanag
na nakikita.
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Sa puntong ito maaari tayong matukso na sumigaw tulad ng mga
Pariseo:
... “Ikaw na sumisira sa templo at itinayo ito sa tatlong araw,
iligtas ang Iyong Sarili! Kung ikaw ay Anak ng Diyos, bumaba
mula sa krus.” (41) Gayon din ang mga punong pari, na
nanunuya kasama ng mga eskriba at matatanda, ay nagsabi,
(42) “Iniligtas niya ang iba; Siya mismo ay hindi niya
maililigtas. Kung Siya ang Hari ng Israel, bumaba Siya ngayon
mula sa krus, at kami maniniwala sa Kanya.” Mateo 27:40-42
(NKJV)
Nakita natin ang totoong tugon sa buhay ni Maria Magdalina.
Naunawaan niya kung bakit nagdusa si Cristo sa krus para sa kanya, at
naniniwala siya na sa pamamagitan ng Kanyang mga pagkilos ay
pinatawad siya. Ang kanyang pasasalamat ay umapaw sa masaganang
kasalukuyang pampabango na nagmula sa kahon ng alabastro na ginawa
para sa isang Hari.
Gayunpaman ang tanong na dapat itanong: kung ang Diyos ay
napakalakas, bakit pinapayagan niya ang Kanyang Sarili at ang
Kanyang Anak na mapailalim sa napakaraming pagdurusa at sakit?
Pangalawa, bakit hindi Siya lumalakad at pinipigilan lamang ang lahat
ng pagdurusa na ito? Ito ang paksa ng aming susunod na kabanata.
Sapagka’t narito ngayon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng
kasalanan ng mundo, at nagtaka sa pag-ibig at pagtitiis ng ating
makalangit na Ama upang matiis ang pagdurusa nitong nakaraang anim
na libong taon. Sa katunayan, minamahal ng Diyos ang sanlibutan na
ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak.
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5. Mahalin ang Iyong Kaaway
Kapag ipinakita ni Juan Bautista si Jesus bilang Mesiyas, ang pag-asa ng
isang nabagong kadakilaan ng bansa ay nabuhay muli. Ang mga
saloobin ng isang mananakop tulad ni Hudas Maccabees na nagtapon ng
pamatok ng Seleucid Empire ay pinukaw ang lakas ng nasyonalismo ng
mga Hudyo habang isinasaalang-alang nila ang kanilang kasalukuyang
kalagayan sa ilalim ng kamao ng Roma. Habang nagsimulang magtipon
ang mga pulutong sa maraming bagong guro at nakita nila ang
pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng
pagpapagaling sa mga maysakit, ang pakiramdam ng pag-asa ay
nagsimulang lumago.
At naglibot si Jesus sa buong Galilea, nagtuturo sa kanilang
mga sinagoga, nangangaral ng ebanghelyo ng kaharian, at
nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at lahat ng uri ng sakit
sa gitna ng mga tao. (24) Pagkatapos ang Kanyang katanyagan
ay napunta sa buong Syria; at dinala nila sa Kanya ang lahat
ng mga taong may sakit na pinagdudusahan ng iba’t ibang
mga sakit at pagdurusa, at yaong mga demonyo, epileptiko, at
paralitika; at pinagaling Niya sila. (25) Sumunod sa Kanya ang
mga malaking pulutong - mula sa Galilea, at mula sa
Decapolis, Jerusalem, Judea, at sa kabila ng Jordan. Mateo
4:23-25 (NKJV)
Matapos maorden ni Jesus ang labindalawang alagad, sumama si Jesus
sa baybayin. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon, ang ilan upang
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makinig at ang iba ay gagaling. Habang lumalaki ang karamihan ng tao
ay pinangunahan sila ni Jesus pabalik sa bundok kung saan nagsimula
Siya magsalita. Ang mga pagpapala na ibinubuhos mula sa Kanyang
mga labi ay hindi katulad ng anumang narinig ng sangkatauhan.
Sinimulan niya ang Kanyang diskurso sa mga pahayag tulad ng:
Mapalad ang maamo, mapalad ang maawain at mapalad ang mga
tagapamayapa. Mateo 5:5,7,9. Sa halip na mag-ipon ng papuri sa mga
magiting na lalaki na marunong gumamit ng kanilang mga tabak para sa
kadahilanan ng katotohanan, nagsalita Siya ng pagpapala sa mga inuusig
dahil sa katuwiran at nagtitiis na sinisiraan at pinaparusahan para sa
Kanya. Mateo 5:10,11. Hindi niya sinabi ang mga salita ng isang
naghihiganting Heneral na nagtitipon sa kanyang mga tropa para sa
digmaan, ngunit sa halip ang kaamuan, kahinahunan, at pagmamahal ng
Kanyang Ama na nais Niyang makita sa lahat ng Kanyang mga
tagasunod.
Ang mga salitang ito na sinasalita ni Cristo ay hindi lamang itinuro sa
Kanya ngunit nabuhay sa bawat detalye ng Kanyang buhay sa lupa. Ang
kanyang habag, awa, at pasensya para sa lahat ng tao ay ipinapakita
kailanman. Sa pagtatapos ng Kanyang ministeryo Ang Kanyang
pasensya sa ilalim ng panunuya, pagbugbog at kamatayan ay hindi
nagpakita ng isang banta ng pagbabanta, paghihiganti. Ang itinuro niya
sa araw na iyon ay inihayag nang eksakto kung sino Siya at bilang
kinatawan ng Kanyang Ama, ipinahayag niya kung ano ang katulad ng
Diyos. Mahalagang maunawaan na hindi sinasabi sa atin ni Jesus na
gumawa ng isang bagay na hindi Niya ginagawa ang Kanyang Sarili, na
dahil Siya ay banal na gumagamit Siya ng iba’t ibang mga patakaran
para sa atin kaysa sa Kanya. Hindi. Dahil Siya ay banal na Siya mismo
ay nabubuhay nang eksakto sa paraan kung saan Siya ay nagsalita sa
atin sa bundok na iyon. Ang mga salita ni Jesus ay napakalalim sa
pagmamalaki at ambisyon ng mga Judio, at dahil ang mga salitang ito
ay pinahayag sa buong mundo sa lahat ng sangkatauhan ay pinutol din
nila ang lahat ng pagmamalaki at ambisyon ng tao. Natuklasan natin ang
katotohanan na ang kabutihan ng Diyos na sinulyapan ng makasalanang
tao ay humahantong sa kanya sa pagsisisi at inihayag sa kanya ang
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kahulugan ng pambungad na mga salita ni Jesus sa Kanyang sermon mapalad ang mga mahihirap sa espiritu at mapalad ang mga
nagdadalamhati dahil sa kanilang makasariling pagmamataas at
ambisyon.
Ang Anak ng Diyos ay humuhulog ng mas malalim at malalim pa sa
problema ng tao habang patuloy na nagsasalita:
Narinig mo na sinabi sa kanila ng unang panahon, Huwag
kang papatay; at ang sinumang pumatay ay nasa panganib sa
paghatol: (22) ngunit sinasabi ko sa iyo, na ang bawat isa na
nagagalit sa kanyang kapatid ay mapapahamak sa
paghuhukom; at sinumang magsasabi sa kanyang kapatid, si
Raca, ay mapapahamak sa konseho; at ang sinumang
magsasabi, Ikaw ay tanga, ay nasa panganib ng impiyerno ng
apoy. Mateo 5:21-22 (RV)
Pinapalawak ni Jesus ang mga salitang ibinigay kay Moises mga siglo
bago nito. Hindi siya kumukuha ng isang pagtala o maliit na piraso mula
sa batas ngunit sa halip ay pinalalaki ito at ginagawa itong maluwalhati
nang may ilaw.
Huwag mong ikapoot ang iyong kapatid sa iyong puso: tunay
na sawayin mo ang iyong kapuwa, at hindi magkakaroon ng
kasalanan dahil sa kanya. (18) Huwag kang manghihiganti, o
magdadala man ng sama ng loob laban sa mga anak ng iyong
bayan, nguni’t ibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong
sarili: ako ang Panginoon. Levitico 19:17-18 (RV)
Sino ang hindi nakaramdam ng galit sa isang taong nagpapasakit sa
atin? Sino ang hindi nagkaroon ng mga saloobin na makasama kahit sa
mga maaaring magpahiya sa atin? Sino ang ganap na maiwasan ang
pagkakaroon ng sama ng loob laban sa sinuman sa anumang oras? Nang
maglaon, pinalawak ni apostol Juan ang mga salita ni Jesus na
nagsusulat ng mga salitang ito:
Ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay isang
mamamatay-tao, at alam mo na walang mamamatay-tao na
may buhay na walang hanggan na nananatili sa kanya. 1 Juan
3:15 (NKJV)
46

Anong uri ng isang kaharian ang tinutukoy ni Jesus? Ang pagkakaroon
ng poot sa isang tao ay nangangahulugang ikaw ay isang mamamataytao na karapat-dapat na mamatay? Ano ang “impiyerno ng apoy” o
impiyerno na apoy sa Mateo 5:22 na tinalakay ni Jesus sa bagay na ito?
Tanungin mo si Cain nang sumigaw siya sa pagdurusa - ang aking
kasalanan ay mas malaki kaysa mapapatawad! - Genesis 4:13
(Wycliffe). Itanong kay Jesus habang Siya ay nakasabit sa krus na
nagdadala ng pagkakasala ng lahat ng pagkamuhi ng tao, paghihiganti,
at pagiging makasarili; tanungin mo Siya tungkol sa “impiyerno ng
apoy” na dumarating sa mga nabubuhay sa ganitong paraan.
May isang taong malapit sa iyo na talagang nasaktan ka? Nakaramdam
ka ba ng galit sa kanila? Nahirapan ka bang itigil ang pag-iisip tungkol
sa kung gaano sila nasugatan sa iyo at kung gaano mo nais na makita
ang mga ito na dinala sa katarungan? Hindi ba ito isang buhay na
impiyerno? Hindi ba nasusunog ang mga kaisipang iyon sa ating mga
puso? Paano nga ba tumutugon ang puso sa mga saloobin sa ating isipan
tungkol sa tunay na pagnanais na ang isang tao ay namatay? Paano
nadarama ng Espiritu ni Jesus na dumidikit kaysa sa isang kapatid, kung
naaaliw tayo sa mga kaisipan ng pagnanais ng ibang tao na mamatay?
Marahil alam natin na ang pagnanais sa kanila na patay ay mali at nais
lamang nating hindi na sila muling makita. Ngunit hindi ba ito ang
magkakaibang mga kulay na prutas mula sa parehong puno? Paano
nakakaranas si Hesus sa apoy na impiyerno kapag pinapayagan natin
ang gayong mga saloobin na mamuno sa atin?
Ang mga salita ni Cristo ay isang direktang pag-atake sa mga
pamantayan kung paano nauugnay ang bawat tao sa bawat isa. Ang
panawagan sa kaamuan, pagpapakumbaba at pasensya sa harap ng pangaabuso at pagmamaltrato hinihingi ng tagapakinig nito higit pa sa
kanyang maibibigay, at ito ang hangarin. Tulad ng sinabi ni Jesus:
Ang mga buo ay hindi nangangailangan ng manggagamot,
kundi ang mga may sakit: hindi ako naparito upang tawagan
ang matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi.
Marcos 2:17
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Si Hesus ay nagpapatuloy na may katumpakan ng labaha sa makaharing
pananalita na ito, upang ihanda ang mga puso ng tao na matanggap ang
Kanyang biyaya. Sa isang pangungusap ay inilalantad niya ang pagiging
makasarili ng bawat tao:
Narinig mo na sinabi ng mga ito noong una, Huwag kang
mangangalunya: (28) Nguni’t sinasabi ko sa iyo, na ang
sinumang tumitingin sa isang babae sa pagnanasa sa kanya ay
nagkaroon ng pakipagtalik sa kanya na nasa kanyang puso.
Mateo 5:27-28
Ang sinumang tao na matapat sa kanyang sarili ay alam na ang mga
salitang ito ay direktang nagsasalita sa pangunahing suliranin ng
kanyang problema at hinatulan siya nang lubusan. Ipinahayag ni Kristo
ang problema na maging sarili, na ang puso ng indibidwal ay kailangang
mabago. Nilalayon ng Diyos na magtanim ng isang bagong prinsipyo sa
tao, isang prinsipyo na wala siya at hindi maaaring magkaroon ng sarili
niya. Inaalok sa atin ng Diyos ang pananampalataya ni Cristo, “ang
kaharian ng langit sa loob mo,” na dating natanggap pagkatapos “lahat
ng mga bagay ay naging bago.” Ang taong naniniwala sa buhay at kilos
ay simpleng ekspresyon ng prinsipyong iyon, ang mga pagpapala na
nagsisimula sa loob at pagkatapos ay dumadaloy palabas sa mga
nakapaligid sa kanya, anuman ang gobyerno o kultura na nasa kanya.
Iniisip ng mundo na kikilos ang Diyos mula sa labas muna at saka
magtrabaho sa loob. Iniisip ng tao na babaguhin muna ng Diyos ang
mundo, ibabagsak ang mga masama at sa gayon ay magtatatag ng isang
bansa na karapat-dapat. Ngunit ang plano ng pagsisimula sa labas at
pagsisikap na magtrabaho sa loob, ay palaging nabigo at laging
mabibigo. Muli kung ano ang tinawag ni Jesus ay imposible para sa tao,
ngunit sa Diyos at Kanyang biyaya kay Cristo ang lahat ng bagay ay
posible.
Kung maaaring may sinumang naniniwala sa kanyang puso na siya ay
hindi kailanman gumawa ng mali, ang mga sumusunod na salita mula
kay Jesus ay kumalas sa posibilidad na ito:
Narinig ninyo na sinabi, Isang mata sa mata, at ngipin para sa
ngipin: (39) Datapuwa’t sinasabi ko sa iyo, Huwag kang
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lalaban sa kasamaan: nguni’t sinomang hampasin ka sa iyong
kanang pisngi, lumingon ka sa kanya ang iba naman. (40) At
kung ang sinoman ay hahatulan ka sa kautusan, at kunin ang
iyong amerikana, hayaan mo ring gawin ang iyong damit. (41)
At sinumang pipilit sa iyo na mangibang milya, sumama ka sa
dalawa. (42) Bigyan mo siya na humihiling sa iyo, at mula sa
nanghihiram sa iyo ay huwag kang tatalikod. (43) Narinig mo
na sinabi, iibigin mo ang iyong kapuwa, at mapoot sa iyong
kaaway. (44) Datapuwa’t sinasabi ko sa iyo, Mahalin mo ang
iyong mga kaaway, pagpalain mo ang mga sumumpa sa iyo,
gumawa ng mabuti sa mga napopoot sa iyo, at manalangin
para sa mga taong hindi sinasadya mong ginagamit, at inuusig
ka; (45) Upang kayo ay maging mga anak ng inyong Ama na
nasa langit: sapagka’t pinasikat niya ang kanyang araw sa
masama at sa mabuti, at pinadalhan ng ulan sa mga
makatarungan at sa mga hindi matuwid. (46) Sapagka’t kung
inibig mo ang mga umiibig sa iyo, ano ang gantimpala mo?
hindi ba ang mga maniningil ng buwis ay pareho? (47) At
kung kayo ay magpupugay lamang sa inyong mga kapatid, ano
pa ang ginagawa ninyo kaysa sa iba? hindi ba ang mga
maniningil ng buwis ganyan? (48) Maging kayo ay maging
perpekto, maging tulad ng inyong Ama na nasa langit ay
perpekto. Mateo 5:38-48
Nakarating na ba kayo na may isang tao na sumugod sa iyo ng ganap na
hindi na-usok at hampasin ka? Sabi ni Jesus na ibaling ang isa pang
pisngi. Ang listahan ng mga bagay na tinawag dito ay ganap na wala sa
posibilidad ng tao na mapanatili sa buong buhay ng isang tao, at gayon
pa man ito ang ipinahayag ni Jesus sa atin bilang mga kredensyal ng
Kanyang kaharian. Paano maaari mahalin ang iyong mga kaaway?
Mahalin mo ba ang gustong pumatay sayo? Mahalin mo ang mga taong
nais masaktan at mahalin ang mga taong patuloy na naghahangad na
masaktan ka? Hinihiling sa atin ni Jesus na mahalin sila? Para saan?
“Upang kayo ay maging mga anak ng inyong Ama na nasa
langit.”
Nakuha mo ba yun? Kung ikaw ay maamo, maawain, banayad at
mapagpasensya at minamahal mo ang iyong mga kaaway pagkatapos
mong ihayag na ikaw ay anak ng iyong makalangit na Ama. Anong ibig
sabihin niyan? Nangangahulugan ito na katulad ng Ama! Kung
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pinasasalamatan niya ang araw sa masama at mabuti, kung gayon bilang
Kanyang mga anak ay magpapakita tayo ng ating pagmamahal sa masama
at mabuti dahil ito ang katulad ng ating Ama sa langit. Ito ang
pinakadakila ng mga sermon na ipinangaral sapagkat nagsasalita ito ng
pinakadakilang kahanga-hangang pagiging umiiral sa sansinukob, ang
ating makalangit na Ama. Inihayag siya sa amin sa pamamagitan ng
aming pinakamahalagang Tagapagligtas, ang Anak ng Buhay na Diyos,
na nakakaalam nang eksakto kung ano Siya. Wala nang iba pang Paglikha
sa buong uniberso na nakakaalam kung ano ang Ama at sa sermon na ito
nakikita natin ang katangian ng Ama na ipinahayag sa atin.
Ang puntong pagpapasiya ng katotohanan na ito ay nasa panghuling
salita ng kabanata lima ng Mateo.
Kung kaya’t maging maawain kayo, tulad ng inyong Ama na
nasa langit ay maawain. Mateo 5:48
Ito ay nagpapatunay sa atin na ang lahat ng sinabi ni Jesus sa sermon na
ito ay isang pagpapahayag ng Kanyang katangian ng pag-ibig. Ang mga
salitang ito ay nagsasalita sa atin tungkol sa kung paano nakitungo ang
ating Ama sa mga sitwasyon. Ang aklat ng Lucas ay sumasailalim ng
salitang pagiging perpekto na ginagamit ni Mateo sa ganitong paraan:
Maging kayo ay maawain, tulad ng inyong Ama na maawain
din. Lucas 6:36
Kaya ang pagiging perpekto ay matatagpuan sa awa. Ang tanong na
dapat itanong ay: Kung minamahal ng Diyos ang Kanyang mga kaaway
at ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Anak na handa
niyang ibigay ang Kanyang buhay para sa mga napopoot sa Kanya,
kung bakit lumilitaw ang Bibliya upang magturo na kinapopootan ng
Diyos ang Kanyang mga kaaway perpektong galit at sa init ng Kanyang
galit Siya ay pumayag, alang-alang na mailigtas ang matuwid, mapawi
ang masama sa pamamagitan ng pagtawag ng apoy at asupre sa kanila,
manonood lamang silang mamatay sa mga hiyawan ng natakot na
paghihirap?
Ito ang tanong na dapat nating balikan sa susunod na may maraming
mga kwento sa Lumang Tipan na tila ipinapakita na ang Diyos ay
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handang mahalin ang Kanyang mga kaaway sa isang punto, ngunit
pagkatapos ay pinakawalan ang lahat ng Kanyang nabuo na galit sa
isang nagniningas na pagsabog mula sa mukha ng lupa. Ang ilan ay
nagmumungkahi na ito ay isang kinakailangang paalala na hindi natin
dapat mag-aksaya sa Diyos at na kahit na Siya ay may mga limitasyon
na kung tatawid tayo, babayaran natin ang ating buhay sa pinakanapakalubhang paraan. Kung paano natin pinagkasunduan ang pagiging
perpekto ng Ama tungkol sa sinabi ni Jesus sa Sermon sa Bundok
kasama ang mga kwentong nabasa natin sa Lumang Tipan ay ang
layunin ng nalalabi sa librong ito. Para sa karamihan ng mga tao ay
mayroong isang napakalaking pagkakakonekta sa pagitan ni Hesus sa
mga Ebanghelyo at ng Diyos sa Lumang Tipan, ngunit sapat na kakaiba
ito kay ni Moises na hinilingang isulat ang mga salitang iyon sa Levitico
upang mahalin ang iyong kapwa at hindi magkaroon ng anumang mga
sama ng loob laban sa kanya.
Ang parehong pagkakakonekta ay naroroon din para sa mga nakarinig
kay Jesus 2000 taon na ang nakalilipas. Para sa mga naniniwala na ang
kaharian na inilarawan ni Jesus ay mula sa Diyos at kinakatawan ang
Kanyang pagkatao, ang mga salita at ministeryo ni Jesus ay isang
masarap na buhay. Para sa mga hindi maiiwan ang kanilang mga
ambisyon sa mundong ito at naniniwala na hindi tumpak na inilalarawan
ni Jesus ang katangian ng Diyos, o kung paano dapat mangyari ang
kaharian ng Diyos, ang mga buto ay napopoot kay Jesus dahil sa kanila
Siya ay isang tagasulong. Hindi nila nakilala ang Diyos na inilarawan ni
Jesus. Samakatuwid hindi nila nakita si Jesus bilang Anak ng Diyos na
sinasamba nila. Kung ang sinabi ni Jesus ay totoo, kung alinman sa
hindi nila alam ang totoong Diyos o ang kanilang Diyos ay nagbago ng
Kanyang mga pamamaraan.
Totoo ba ang Diyos sa Kanyang salita nang sabihin Niya:
Sapagkat ako ang PANGINOON, hindi ako nagbabago;
kaya’t kayong mga anak ni Jacob ay hindi nalipol. Malakias 3:6
Ang Diyos ba ng mga Ebanghelyo ay kapareho ng Diyos nina Moises,
Abraham at Noe? Si Jesucristo ba ay kahapon, ngayon, at
magpakailanman? Mga Hebreo 13:8. Ito ang mga tanong na humihiling
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ng isang hatol. Sa pansamantalang panahon, magalak tayo sa
paghahayag ng Ama na ibinigay ni Jesus sa amin sa bundok na iyon at
hikayatin na kasama ni Kristo ay hindi lamang natin mahalin ang ating
mga kaibigan kundi ang ating mga kaaway.
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6. Apoy Mula sa Langit
Habang ginugol ng mga alagad si Jesus, nagtaka sila sa Kanyang mga
salita at gawa. Ang ningning ng kaharian na Kanyang ipinahayag sa
Sermon sa Bundok ay naghahangad pa ring tumagos sa madilim na pagurong ng kanilang isipan. Natatawa pa rin sa pagnanais ng kadakilaan sa
mundo, binago ng mga alagad ang kanilang mga saloobin sa mga
posisyon na maaaring sakupin nila sa kaharian ng langit. Ito ay natural
na humantong sa isa pang talakayan:
Pagkatapos nagkaroon ng pangangatuwiran sa kanila, alin sa
kanila ang dapat maging pinakadakila. Lucas 9:46
Bakit ang kanilang mga saloobin ay tumungo sa kahalagahan sa sarili?
Natuwa sila tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na ipinakita kay Jesus,
ngunit hindi pa nila yakapin ang Kanyang krus. Natatakot silang itanong
sa Kanya ang kahulugan ng krus sapagkat iminungkahi nito na maaaring
mabigo ang kanilang pag-asa.
At silang lahat ay namangha sa napakalakas na kapangyarihan
ng Diyos. Ngunit habang pinagtataka nila ang bawat isa sa
lahat ng mga bagay na ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang
mga alagad, (44) Pababa sa iyong mga tainga ang mga salitang
ito: sapagka’t ang Anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng
mga tao. (45) Nguni’t hindi nila nauunawaan ang salitang ito,
at ito ay nakubli sa kanila, na hindi nila napagtanto: at sila’y
natakot na tanungin siya tungkol sa salitang ito. Lucas 9:43-45
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Nakita ni Jesus ang kanilang mga saloobin para sa kadakilaan at kinuha
ang isang maliit na bata at iniikot ang Kanyang mga bisig at sinabi sa
kanila:
Ang sinumang tatanggap sa batang ito sa aking pangalan ay
tumatanggap sa akin: at ang sinumang tumatanggap sa akin ay
tumatanggap sa nagsugo sa akin: sapagka’t siya na
pinakamaliit sa inyong lahat, ay magiging malaki. Lucas 9:48
Ang inosenteng bata ay walang pagnanasa sa pambansang kadakilaan.
Sa kanyang pagiging payak ng pag-unawa ay tumugon lamang siya sa
mainit at malambot na pagpindot ng Guro. Ito ang kahulugan ng
kadakilaan sa Kanyang kaharian - isang payak, mapanatili, nagtitiwala
sa pagmamahal sa Guro. Ang kawalang-kasalanan ng mga alagad ay
tinanggal ng ambisyon at pagkabigo sa buhay, ngunit si Jesus ay
dumating upang ibalik sa kanila ang kawalang-kasalanan ng pagkabata
na sinamahan ng karunungan ng mga taon.
Sa kanilang koneksyon kay Jesus ang mga alagad ay nagmahal sa
Kanya. Araw-araw na nakikita nila ang Kanyang habag at pagmamahal
sa mga tao at narinig nila ang mga magagandang bagay na ibinahagi
niya tungkol sa Kanyang Ama. Isang araw pagkatapos ng mahabang
panahon ng paggawa ay ipinadala ni Jesus ang Kanyang mga alagad sa
isang nayon ng Samaria upang maghanap ng panuluyan sa gabi.
At nangyari, nang dumating ang oras na siya ay tatanggapin,
siya ay nanatiling nakatayo upang pumunta sa Jerusalem, (52)
At nagsugo ng mga mensahero sa unahan niya: at sila ay
nagtungo, at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano. ,
upang maghanda para sa kanya. (53) At hindi nila siya
tinanggap, sapagkat ang kanyang mukha ay parang pupunta sa
Jerusalem. Lucas 9:51-53
Nang makita ng mga alagad kung paano tinatrato ng mga Samaritano
ang kanilang panginoon ay nagagalit sila sa kanilang kawalan ng
pagkagusto. Sa init ng kanilang damdamin ay ipinahayag nila ang lalim
ng kadiliman na umiiral sa mga puso ng tao:
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At nang makita ito ng kanyang mga alagad na sina Santiago at Juan,
sinabi nila, Panginoon, papayag ka ba na magsugo kami ng apoy na
bumaba mula sa langit, at ubusin sila, kagaya ni Elias? Lucas 9:54
Lumilitaw na mayroon silang katwiran sa Bibliya para sa kanilang
pagpatay sa plano na masunog ang mga Samaritano. Nabanggit nila ang
kwento ni Elias na tumawag ng apoy mula sa langit sa ilang nagpasya
na saktan siya. Gamit ang kuwentong ito ang naramdaman ng mga
disipulo na ganap na nabigyan ng katwiran sa pagtawag sa pagkamatay
ng mga taong walang pasasalamat na Samaritano. Ang sagot na ibinigay
ni Jesus ay magiging isang kagulat-gulat.
Nguni’t lumingon siya, at sinaway sila, at sinabi, Hindi ninyo
nalalaman kung anong uri kayo ng espiritu. (56) Sapagka’t ang
Anak ng tao ay hindi naparito upang sirain ang buhay ng mga
tao, kundi upang mailigtas sila. Lucas 9:55-56
Ang mga salitang ito ay naghahayag ng puso ng misyon at katangian ni
Jesus. Si Jesus ay hindi isang maninira ngunit sa halip ang
Tagapagligtas. Sa parehong oras ay lilitaw na hindi lamang sinaway ni
Kristo ang mga alagad kundi pati na rin ang mga aksyon ni Elias.
Nang magkagayo’y nagsugo ang hari sa kaniya ng isang
kapitan ng limangpung kasama ang kaniyang limampu. At
siya’y umahon sa kaniya: at, narito, siya’y nakaupo sa tuktok
ng isang burol. At siya’y nagsalita sa kaniya, Ikaw na tao ng
Dios, sinabi ng hari, Bumaba ka. (10) At sumagot si Elias at
sinabi sa kapitan ng limampung, Kung ako’y isang tao ng
Dios, bumaba ang apoy mula sa langit, at ubusin ka at ang
iyong limampu. At bumaba ang apoy mula sa langit, at
tinupok siya at ang kaniyang limampu. 2 Mga Hari 1:9-10
Ang isang pagbasa sa ibabaw ng kuwentong ito ay waring
nagpapahiwatig na kahit na si Jesus ay naparito sa mundo upang iligtas
ang buhay ng mga tao, ang Diyos sa Lumang Tipan ay handang sunugin
ang mga tao nang walang katapangan upang makunan ang Kanyang
propeta. Si Jesus lang ba ang nagwika sa galit ng mga alagad dahil sa
nais nilang sirain ang mga Samaritano o sinaway din ba ni Jesus ang
mga kilos ni Elias? Ang sagot na ibinigay ni Jesus sa mga alagad
tungkol sa Kanyang misyon ay nagpapahiwatig na ang pagsaway ay
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para din kay Elias. Paano masaway ni Jesus ang mga alagad na
nagsasabing ang Kanyang misyon ay upang mailigtas ang mga tao at
pagkatapos ay ipaliwanag na sa ilang mga pagkakataon ay pupuksain
niya ang mga tao? Kung ganito ang kalagayan, sasabihin sana sa kanila
ni Jesus na ngayon ay hindi ang oras para sa mga bagay na ito o dapat
na ipagdasal muna natin sila nang mas matagal. Si Jesus ay hindi
nagbibigay ng pahiwatig ng pagkaantala ng paghihiganti. Sinasalita
lamang niya ang pagligtas ng buhay ng mga tao kumpara sa pagsira sa
kanila.
Ang pahayag na ito ni Jesus sa King James Bersyon ay lumilitaw na
medyo nakakahiya sa marami sa modernong mga salin ng Bibliya dahil
ang mga salitang ito ay hindi lamang naroroon.
Ngunit lumingon si Jesus at sinaway sila. (56) Pagkatapos
siya at ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa ibang nayon.
Lucas 9:55-56 (TAB)
Ngunit siya ay lumingon, at sinaway sila. (56) At nagtungo sila
sa ibang nayon. Lucas 9:55-56 (RV)
Ang pagkakaroon ng pag-aalis na ito sa loob ng iba’t ibang mga salin na
ito ay may napakalaking bahagi para sa pag-unawa sa katangian ng
Diyos. Ang isang napakalaking katanungan na dapat na itaas ay: Sino
ang nagdala ng apoy mula sa langit sa mga lalaking iyon? Kailangan
nating isiping muli nang kaunti ang kwento ni Elias sa isang
mahalagang bagay na ipinakita sa kanya ng Diyos pagkatapos ng
kanyang mahusay na tagumpay sa Bukid ng Carmel.
At sinabi niya, Lumabas ka, at tumayo ka sa bundok sa harap
ng Panginoon. At, narito, ang Panginoon ay dumaan, at isang
malakas at malakas na hangin ang nagwasak sa mga bundok,
at sinira ang mga bato sa harap ng Panginoon; nguni’t ang
Panginoon ay wala sa hangin: at pagkatapos ng hangin ay
isang lindol; nguni’t ang Panginoon ay wala sa lindol: (12) at
pagkatapos ng lindol ay isang apoy; nguni’t ang Panginoon ay
wala sa apoy: at pagkatapos ng apoy ay may maliit na maliit na
tinig. 1 Hari 19:11-12
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Ano ang punto na nais gawin ng Diyos kay Elias? Ang parehong
prinsipyo na ipinahayag sa ibang lugar sa Banal na Kasulatan:
Ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, Hindi
sa pamamagitan ng lakas, o ng kapangyarihan, kundi ng aking
espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Zacarias 4:6
Sinasabi ng Diyos kay Elias na hindi Siya gumagamit ng lakas upang
pilitin ang mga tao na sumunod at isulong ang Kanyang kaharian ngunit
sa halip ito ay ang Kanyang maliit na tinig na gumagana sa puso ng mga
tao upang ibalik ang mga ito patungo sa katotohanan. Salungat sa
sasabihin ng Diyos kay Elias na wala siya sa apoy at pagkatapos ay
umikot at sunugin ang 102 na kalalakihan para sa paghahangad na
makunan si Elias. Ito ay 102 kalalakihan dahil ang apoy ay bumaba ng
dalawang beses sa dalawang hanay ng 50 kalalakihan at kanilang mga
pinuno. Totoo na ang Diyos ay nagpadala ng apoy upang ubusin ang
sakripisyo sa ibabaw ng dambana ngunit ang apoy na ito ay hindi
ipinadala upang sirain ang buhay ng mga tao ngunit upang mailigtas
sila. Nang tumawag si Elias na bumaba mula sa langit sa mga taong ito
ay ipinakita na niya na ang Diyos ay wala sa apoy upang pilitin o pilitin
ang mga tao na sumunod. Ang pagsumite ng pang-ikatlong kapitan ng
50 kalalakihan ay hindi ang pagsusumite na hinahangad ng Diyos.
At muling pinadalhan niya ang kapitan ng isang pangatnapu’t
limang kasama ang kanyang limampu. At ang ikatlong pinuno
ng limampu ay umahon, at lumuhod sa harap ni Elias, at
ipinamanhik sa kaniya, at sinabi sa kaniya, Oh lalake ng Dios,
isinasamo ko sa iyo, hayaan mo ang aking buhay, at ang buhay
ng mga limampung iyong mga lingkod, maging mahalaga sa
iyong paningin. 2 Hari 1:13
Ang taong ito ba ay lumuhod sa paggalang sa harap ng Diyos ni Elias
dahil mahal niya Siya at nais na sumamba? Tiyak na hindi! Natakot siya
na siya ay mamamatay at humingi ng tawad para sa kanyang buhay.
Kung ang uri ng pagsamba na ito ay katanggap-tanggap sa Diyos, kung
gayon si Jesus ay maaaring tumawag ng apoy sa iilang mga Fariseo at
ilang mga Romano, at lahat ay sasamba na sa Kanya agad - hindi sa
pag-ibig sa Kanya, kundi sa pamamagitan ng takot. Kaya’t hindi ang
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Diyos na nasa apoy na iyon ang sumira sa mga lalaking iyon. Paano
natin tatalakayin ang nangyari doon?
Nang magkagayo’y nagsugo ang hari sa kaniya ng isang
kapitan ng limangpung kasama ang kaniyang limampu. At
siya’y umahon sa kaniya: at, narito, siya’y nakaupo sa tuktok
ng burol. At siya’y nagsalita sa kaniya, Oh lalake ng Dios,
sinabi ng hari, Bumaba ka. (10) At sumagot si Elias at sinabi
sa kapitan ng limampung, Kung ako’y isang tao ng Diyos,
bumaba ang apoy mula sa langit, at ubusin ka at ang iyong
limampu. At bumaba ang apoy mula sa langit, at tinupok siya
at ang kaniyang limampu. 2 Hari 1:9-10
Ang kapitan at ang kanyang mga tauhan ay nasa ilalim ng awtoridad ng
hari ng Israel na humingi ng tulong kay Baalzebub, ang diyos ng Ekron.
Ang diyos ng Ekron ay isang maling diyos na kinasihan ni Satanas. Sa
paghingi ng tulong sa diyos na ito, binubuksan niya ang kanyang sarili
sa nasasakupan ni Satanas.
Hindi mo ba nalalaman, na kung kanino ka ihahatid ng iyong
sarili bilang mga alipin sa pagsunod, ang mga alipin mo ay
iyong sinunod; kung tungkol sa kasalanan hanggang sa
kamatayan, o ng pagsunod sa katuwiran? Roma 6:16
Kahit na ang mga lalaking ito na kumakatawan sa hari ay naglagay ng
kanilang sarili sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, kinilala pa rin ng
kapitan si Elias bilang isang tao ng Diyos. Naalala ng buong Israel ang
nangyari sa Mt Carmel nang makita nila na kasama ng Diyos si Elias.
Kung naniniwala ang kapitan na si Elias ay isang tao ng Diyos bakit
humingi si Elias ng isang senyas upang mapatunayan ito? Natuklasan
namin ang sagot nang kaunti sa kabanata:
At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, Bumaba ka
kasama niya: huwag kang matakot sa kaniya. At siya ay
tumindig, at pumaroon kasama niya sa hari. 2 Hari 1:15
Si Elijah ay sinabihan na huwag matakot. Bakit natakot si Elias? Ang
problema ay sumisimula pabalik pagkatapos lamang ng mga kaganapan
sa Mt Carmel.
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At sinabi ni Elias sa kanila, Kunin ang mga propeta ni Baal; huwag
tumakas ang isa sa kanila. At dinala nila sila: at dinala sila ni Elias sa
batis ng Cison, at pinatay doon. 1 Hari 18:40 Bago pinatay ni Elias ang
mga propeta ni Baal siya ay walang takot na tumayo sa harap ng hari at
ng lahat ng kanyang mga tauhan. Bago ito, si Elias ay hinabol ng higit
sa tatlong taon pagkatapos ng walang takot na pagpasok sa harap ng hari
upang sabihin sa kanya na walang ulan. Walang nabanggit na natakot si
Elias sa lahat ng mga karanasan na ito. Ito ay matapos na patayin ni
Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal gamit ang tabak na siya ay
natakot.
Nang magkagayo’y nagsugo si Jezebel ng isang sugo kay Elias,
na sinasabi, Kaya’t gawin sa akin ng mga dios, at higit pa,
kung hindi ko gagawin ang iyong buhay bilang buhay ng isa sa
kanilang bukas tungkol sa oras na ito. (3) At nang makita niya
iyon, siya ay bumangon, at nagpunta para sa kanyang buhay,
at naparoon sa Beersheba, na pag-aari ng Juda, at iniwan ang
kaniyang alipin. 1 Hari 19:2-3
Ito ay lilitaw na may isang baliktad prinsipyo na may kaugnayan sa
ginintuang panuntunan at napupunta ito. “Anong mga maling bagay ang
ginagawa mo sa iba ay matakot ka na gagawin nila sa iyo.” Ito ay tiyak
na karanasan ni Cain.
At sinabi ni Cain sa Panginoon, Ang aking kaparusahan ay
higit na magagawa ko. (14) Narito, iyong pinalayas ako sa
araw na ito mula sa ibabaw ng lupa; at mula sa iyong mukha
ay maitatago ako; at ako ay magiging isang takas at isang
tagalakbay sa lupa; at mangyayari, na ang makakakita sa
akin ay papatayin ako. Genesis 4:13-14
Matapos makatakas si Elias sa mga kamay ng balakyot na si Jezebel ay
may sinabi siyang kakaiba.
Ngunit siya mismo ay nagpunta sa isang araw na paglalakbay
sa ilang, at lumapit at umupo sa ilalim ng punong dyuniper: at
hiniling niya sa kanyang sarili na siya ay mamatay; at sinabi,
Ito ay sapat; ngayon, Oh Panginoon, alisin mo ang aking
buhay; sapagka’t hindi ako mas mabuti kaysa sa aking mga
magulang. 1 Hari 19:4
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Tumakbo si Elias para sa kanyang buhay ngunit saka hiniling ng Diyos
na tanggalin ang kanyang buhay. Bakit hindi mo na lang patayin si
Jezebel? Pagkatapos ay idinagdag niya ang nakalulungkot na mga salita
“apagkat hindi ako mas mahusay kaysa sa aking mga magulang.” Ano
ang ibig niyang sabihin dito? Ang kanyang pagtatapat sa Diyos ng
kaunti sa ibang pagkakataon sa isinisiwalat ang motibo.
At siya ay napunta roon sa isang yungib, at doon nagtulog; at,
narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya, at
sinabi niya sa kaniya, Ano ang ginagawa mo rito, Elias? (10)
At sinabi niya, ako’y naging mainggitin sa Panginoon, ang
Dios ng mga hukbo; sapagka’t tinalikuran ng mga anak ni
Israel ang iyong tipan, inihagis ang iyong mga dambana, at
pinatay ang iyong mga propeta ng tabak: at ako, ako lang,
naiwan; at hinahanap nila ang aking buhay, upang kunin ito. 1
Hari 19:9-10
Ibinuhos ni Elias sa Diyos ang kanyang pagkabigo at pagkabigo sa mga
pagkabigo ng Israel, at pagpatay sa mga propeta ng Diyos gamit ang
tabak. Inaasahan ni Elias na ang pakikiisa ng bansa ay makatulong at
tulungan siya sa pagbago ng kaharian. Nang binantaan siya ni Jezebel,
inaasahan niya na ang bawat isa ay tatayo sa kanya upang talunin ang
kanyang layunin ngunit naiwan siya. Tila walang kabuluhan ang lahat.
Gayundin ang kanyang pagganyak sa pagpatay sa mga propeta ni Baal
ay ipinahayag. Pinatay nila ng mga tabak ang mga propeta ng Diyos.
Ang parusa para sa idolatriya na ibinigay sa batas ni Moises ay
kamatayan sa pamamagitan ng pagbato, hindi pagpatay sa kanila ng
tabak. Tatalakayin natin ang parusa ng pagbato sa isa pang kabanata,
ngunit ang punto ay hindi sinunod ni Elias ang proseso na inilalarawan
sa Kasulatan para sa pakikitungo sa idolatriya. Inihayag nito na kahit na
ginusto ni Elias na parangalan ang tunay na Diyos, isinagawa niya ito sa
maling paraan. Nag-uugnay ito sa amin pabalik sa kwento ng mga
alagad. Minamahal nila at pinarangalan ang kanilang panginoon, ngunit
ang kanilang pag-ibig ay binawi ni Satanas kapag hindi napunta ang
mga bagay tulad ng nais nila at ang espiritu ng paghihiganti ay
ipinahayag. Samakatuwid nararapat na ang mga alagad sa kanilang
espiritu ay umugnay sa kwento ni Elias sapagkat sumasalamin ito sa
isang katulad na diwa. Inaalalahanan tayo na:
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Si Elias ay isang tao na may likas na katulad natin ... Santiago
5:17 (NKJV)
Alam ni Elias na ang mga propeta ni Baal ay karapat-dapat na mamatay,
ngunit ang kanyang paraan ng pakikitungo sa bagay na ito ay naging
dahilan upang siya ay lumipat sa paraang ay hindi sa utos ng Diyos. Ito
ay napatunayan sa pamamagitan ng kanyang biglaang takot sa
kamatayan na hindi pa niya naranasan. Ang takot na ito ay kasama pa
rin ni Elias nang lapitan siya ng lahat ng mga sundalo. Tulad ng
pagpatay kay Elias sa tabak ay natakot siya na siya ay mamamatay sa
pamamagitan ng tabak. Bagaman walang alinlangan ang kapitan na si
Elias ay isang tao ng Diyos, si Elias mismo ay nakipagbuno sa kanyang
takot sa kamatayan at kung siya ay hindi pa rin mas mahusay kaysa sa
kanyang mga magulang. Ibinato ni Satanas ang pag-aalinlangan ni Elias,
na hinihimok siyang ipahayag ito sa pamamagitan ng pagsasabi:
Kung ako ay isang tao ng Diyos, bumaba ang apoy mula sa
langit, at ubusin ka at ang iyong limampu. 2 Mga Hari 1:10
Ito ay katulad ng mga salitang ito na binigkas ni Satanas:
Kung ikaw ay Anak ng Diyos, utos na ang mga batong ito ay
gawing tinapay. Mateo 4:3
Ang paggamit ng banal na kapangyarihan upang matiyak na ang isang
tao na nakatayo sa Diyos ay isang kakulangan ng pananampalataya.
Dapat tayong maniwala sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay
mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sinabi sa atin ng Diyos. Paano
nakinabang ang 50 kalalakihan sa pagpapakita ng kapangyarihan na ito?
Paano ito nakatulong sa kanila na paniwalaan kung ano ang kanilang
naipagtapat na tungkol kay Elias bilang isang tao ng Diyos? Ang hindi
sigurado tungkol dito ay si Elias. Ang kawalan ng katiyakan na ito ang
nagdulot kay Elias na kalimutan na ang Diyos ay wala sa apoy, at siya
ay natalo sa mungkahi ni Satanas na ibagsak ang apoy sa mga
kalalakihang ito. Mayroon ba tayong ebidensya na si Satanas ay
maaaring magdala ng apoy mula sa langit at sunugin ang mga tao?
At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Narito, ang lahat na nasa
kaniya ay nasa iyong kapangyarihan; lamang sa kanyang sarili
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huwag mong ilabas ang iyong kamay. Sa gayo’y lumabas si
Satanas mula sa harapan ng PANGINOON…. (16)
Samantalang siya ay nagsasalita pa, ay dumating din ang isa
pa, at sinabi, Ang apoy ng Dios ay nahulog mula sa langit, at
sinunog ang mga tupa, at ang mga alipin, at nilamon sila; at
ako lamang ang nakatakas na nag-iisa upang sabihin sa iyo.
Job 1:12,16
Mayroong ilang mga katanungan na nananatili pa rin. Kung niloko ni
Satanas si Elias sa pamamagitan ng kanyang pagdududa sa sarili kung
paano posible na sa susunod na kabanata ay maaring isalin sa langit si
Elias? Tila walang katotohanan na isipin na ang paggawa ng malaking
pagkakamali malapit sa katapusan ng kanyang buhay sa lupa ay dapat
gantimpalaan ng isang direktang daanan patungo sa langit at buhay na
walang hanggan. Kung isasaalang-alang natin si Juan Bautista ay
talagang nag-alinlangan siya na si Jesus ang Mesiyas bago siya
namatay.
Ngayon nang marinig ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni
Cristo, ay nagsugo siya ng dalawa sa kaniyang mga alagad, (3)
At sinabi sa kaniya, Ikaw ba ang darating, o naghahanap pa
tayo ng iba? Mateo 11:2-3
Tumugon si Jesus sa mga alagad na ipinadala ni Juan ng mga salitang
ito:
Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Humayo at ipakita kay
Juan ang mga bagay na inyong naririnig at nakita: (5)
Natanggap ng mga bulag ang kanilang mga mata, at ang mga
pilay ay lumalakad, ang mga ketongin ay nalinis, at ang mga
bingi ay nakaririnig, ang mga patay ay nabuhay, at ang mga
mahihirap ay ipinangaral sa kanila ng ebanghelyo. (6) At
mapalad siya, sinuman na hindi makasumpong ng katitisuran
sa akin. Mateo 11:4-6
Hindi sinasabi sa atin ng Bibliya kung paano tumugon si Juan. Ngunit sa
paraan ng pag-uusap ni Jesus tungkol kay Juan ay tila maliwanag na
nalampasan ni Juan ang kanyang mga pag-aalinlangan at inihanda para
sa pagkamartir. Sinabi ni Jesus:
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At kung nais mong tanggapin ito, siya ay si Elias na darating.
Mateo 11:14
Sinasabi rin sa atin:
Siya [Juan] ay pupunta din sa harap Niya sa espiritu at
kapangyarihan ni Elias, ... Lucas 1:17
Si Juan Bautista ay gumawa ng isang makapangyarihang gawain para sa
Diyos at pagkatapos ay nagkaroon ng malaking krisis ng
pananampalataya na kaniyang nalampasan, na nagreresulta sa kanyang
pagiging handa sa kamatayan. Ito ay sa parehong espiritu tulad ni Elias
na gumawa ng isang mahusay na gawain para sa Diyos at pagkatapos ay
nagkaroon ng isang malaking krisis ng pananampalataya hanggang sa
pagtatapos ng kanyang ministeryo. Napagtagumpayan ni Elias ang
kanyang pagdududa sa sarili na nagdulot ng isang nagniningas na
kamatayan para sa isang daang kalalakihan, at isinalin. Ito ay isang
mahalagang aral para sa ating lahat, na ang matuwid ay mabubuhay sa
pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga merito ng kanilang
nagawa. Ang pagsasalin ng Elias pagkatapos ng malaking malaking
pagkabigo ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na maaari rin
nating isalin pagkatapos makita kung gaano tayo kahina at walang
magawa. Magalak tayo na ang kaligtasan ay nasa mga merito ni Cristo
lamang, hindi sa mga dapat na gawa ng mga matataas na bayaning
propeta na maaaring sirain ang iba sa pangalan ng Diyos habang
ipinagtatanggol ang kanilang sarili.
Ang isa pang tanong na kailangang isaalang-alang ay bakit
pinahintulutan ng Diyos ang mga kalalakihang ito na patayin ni Satanas
ng apoy? Bilang ang mga kalalakihang ito ay mga tagapaglingkod ng
hari ng Israel na nagbigay ng sarili sa Baal-zebub na diyos ng Ekron,
ang mga taong ito ay walang pagtatanggol laban sa mangwawasak.
Dahil pinapagana ni Satanas ang mga taong ito, kailangan niyang
patayin sila sa paraang ipahiwatig na ginawa ito ng Diyos. Ito ay halos
ang perpektong panlilinlang; gawin ang gawa at kumbinsihin ang
mundo na ginawa ito ng Diyos. Ang takot ni Elias ay
pinagsamantalahan ni Satanas upang mabigyan siya ng kadahilanan na
kailangan niya. Ang plano na ito ay naging matagumpay dahil ang
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karamihan sa mga tao ay naniniwala na sinunog ng Diyos ang mga
taong iyon, ngunit pasalamat na sinabi ni Jesus sa amin na hindi ito ang
Kanyang Espiritu. Siya ang Tagapagligtas at hindi ang mangwawasak.
Napakaganda ng malaman na ang ating mahalagang Tagapagligtas na
kinuha ang maliit na bata sa Kanyang mga bisig at ipinahayag sa amin
ang kadakilaan ng Kanyang kaharian, ay isang Tagapagligtas kung saan
maaari nating mapagtitiyak. Hindi niya tayo pinapahamak sa anumang
paraan, sapagkat si Jesus ang Pastol, hindi ang Kumakatay; Pinamunuan
niya ang Kanyang mga tupa sa tabi ng tubig at hindi niya ito
pahihirapan hanggang kamatayan. Gayunpaman may higit pa sa paksa
ng apoy na dapat nating isaalang-alang bago natin matiyak na ang ating
Ama sa langit ay tunay na isang tao na kailangan nating walang takot.
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7. Huwag Patigasin ang Iyong Puso
Sa kabanata tatlo ay isinaalang-alang namin ang pagkamatay ng krus at
ang kamangha-manghang pag-ibig na ipinakita nito. Sa kabanatang apat
ay tiningnan namin ang lalim ng lambing sa relasyon ng Ama at Anak.
Ang dalawang katotohanang ito ay nagbibigay sa amin ng isang
mahalagang pundasyon kung saan mauunawaan ang katangian ng Diyos
at ang likas na katangian ng Kanyang kaharian. Ang kabanata siyam ng
Lucas ay nagbibigay sa amin ng isang mahusay na salaysay na
nagpapakita kung ano ang mangyayari kapag nilalabanan natin ang krus.
Nagbibigay ito sa amin ng isang larawan kung paano pinapayagan ng
mga tao ang kanilang sarili na hinahangad ang Diyos na sunugin ang
mga tao na buhay bilang gantimpala para sa kanilang mga kasalanan na
naniniwala na ito ay naaayon sa Kanyang pagkatao.
Lucas 9:18-20
Mat 16:13-17
Marcos 8:27-29

Inihayag ang
ugnayan ng Ama
at Anak
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Ipinagtapat ni Pedro na si Jesus
ang Cristo ng Diyos. Itinala ni
Mateo na sinabi ni Pedro na Siya
ang Cristo, ang Anak ng buhay na
Diyos. Sinabi ni Jesus kay Pedro
na ang kaalamang ito ay isang
espiritwal na paghahayag mula sa
Ama at walang sinuman ang
maaaring malaman ito mismo
maliban sa Diyos na ipinapakita
ito sa kanya.

Lucas 9:21-22
Mat 16:21-23
Marcos 8:31-33

Lucas 9:23-27
Mat 16:24-28
Marcos 8:34-38

Lucas 9:28-36
Mat 17:1-8
Marcos 9:1-6

Unang babala sa
krus.

Nagbigay muna si Jesus ng babala
tungkol sa pagkamuhi ng tao para
sa masunurin na Anak ng Diyos at
kung paano Siya papatayin.
Mahigpit na reaksyon ni Peter ito
at mariing sinabi na hindi ito
mangyayari! Tumanggi si Peter na
pahintulutan ang kanyang mga
ambisyon para sa kadakilaan
upang maipako sa krus. Ito ay
isang pagtanggi sa krus. Sinaway
ni Jesus ang diwa ni Satanas na
nagbigay inspirasyon sa puna ni
Peter.

Unang
pagpapatigas

Walang tala ni Pedro o ang mga
alagad na tumugon sa darating na
krus at kung paano sila maaaring
maghanda. Nagsisimula ito upang
patigasin ang mga puso ng mga
alagad sa mga pagdurusa ni Kristo
at ng Kanyang krus.

Tumawag upang
kunin ang krus ng
pagtanggi sa sarili

Nagbabala si Jesus sa mga alagad
na ang kanilang makamundong
ambisyon ay dapat ibigay kung
nais nilang sundin Siya. Walang
makamundong karangalan sa
landas na tinatapakan niya.
Mayroon lamang pagtanggi sa
sarili at serbisyo sa iba.

Inutusan sila ng
Ama na
pakinggan ang
Kanyang Anak.

Sa awa ay ipinahayag ng Ama ang
kaluwalhatian ng Kanyang Anak
at hinihimok silang makinig sa
kung ano ang sinasabi niya. Ang
nakaraang pagtanggi sa krus ay
nangangahulugang
ang
mga
alagad ay walang perpektong pagibig at sa gayon sila ay natatakot
nang labis sa tinig mula sa langit.
Ang takot ay may pagdurusa.
“Ang natatakot ay hindi ginawang
perpekto sa pag-ibig.” 1 Juan
4:18.
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Lucas 9:37-42
Mat 17:14-21
Marcos 9:14-29

Ang hindi
paniniwala ay
ipinahayag

Ang pagtanggi na tanggapin ang
krus ay nagsisimula upang ipakita
ang kanyang sarili sa kawalan ng
pananampalataya.
Ang
mga
alagad
ay
hindi
maaaring
palayasin ang demonyo dahil ang
kanilang
mga
puso
ay
naiimpluwensyahan pa rin ng
kanilang pagnanais para sa
kadakilaan. Nilagyan ng label ni
Jesus ang kanilang kawalan ng
pananampalataya bilang babala.

Lucas 9:44-45
Mat 17:22-23
Marcos 9:31-32

Pangalawang
babala ng krus.
Tumitibay pa ang
puso.

Sa pag-ibig na muling sinabi ni
Jesus tungkol sa krus upang
matulungan silang ibigay ang
kanilang
pagmamahal
na
ambisyon
ngunit
muling
tinanggihan nila ang panawagang
ito upang magsisi at simpleng
sumisimula
sa
kalungkutan
tungkol sa sinasabi Niya. Ang
kanilang mga puso ay tumigas
kahit na bilang isang resulta.

Lucas 9:46-48
Mat 18:1
Marcos 9:33-38

Lumalaki ang
sariling ambisyon

Binuksan ng mga disipulo ang
pintuan kay Satanas na tinutukso
sila upang talakayin kung alin sa
kanila ang pinakamalaki sa kanila.
Tumugon si Jesus sa pamamagitan
ng paglalagay ng isang maliit na
bata sa gitna nila at binalaan sila
na maliban kung maging katulad
sila ng bata ay hindi sila
makakapasok sa kaharian ng
langit.

Lucas 9:49-50
Marcos 9:38-39

Lilitaw ang
espiritu ng
pangingiba-baw.

Dahil ang mga alagad ay
naghahanap
para
sa
pinakadakilang posisyon ay hindi
nila nais na may ibang kumuha sa
posisyon na iyon at sa gayon ay
gumamit ng diwa ng lakas tungo
sa kanilang nakikitang mga
katunggali.
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Lucas 9:51-54

Ang espiritu ng
pagpatay ay
lumilitaw at
pinatutunayan sa
pamamagitan ng
Banal na
Kasulatan.

Sa pagtanggi sa krus ng pagtanggi
sa sarili ang mga puso ng mga
alagad ay kinunan ng isang diwa
ng pagmamalaki na humahantong
upang makontrol at pagkatapos ay
pagpatay. Ang pagpapatigas ng
kanilang mga puso ay humantong
sa kanila na hindi makita ang mali
sa pagpatay sa mga tao sa
pangalan ng Diyos.

Hindi tinanggap ng mga alagad ang mga babala ni Jesus tungkol sa
Kanyang paparating na kamatayan sa malupit na kamay ng mga pinuno
ng bansa. Naipinta nila ang lahat nilang ambisyon para sa pambansang
kadakilaan sa Kanya; Nakita nila si Cristo hindi bilang Siya ngunit kung
nais nila na maging Siya. Ang kanilang hangarin ay para kay Cristo na
maging Barabbas1, at ang katotohanan ng krus ay ipinako ang kanilang
mga pangarap at naging alabok. Pinili nilang huwag yakapin ang krus at
simulang maunawaan ang matinding pagdurusa na nararanasan ni Kristo
bawat araw sa nakikita na halos lahat ay tumanggi at hinamak ang
Kanyang mensahe, misyon, at ang Kanyang tao bilang kinatawan ng
Ama. Sa halip, pinili nilang huwag pansinin ang pagdurusa na ito naman
ay nagpapatigas sa kanilang mga puso.
Kapag sa binyag ni Jesus, inihayag ng langit na Ama sa buong mundo
ang Kanyang malalim na pagmamahal sa Kanyang Anak; binuksan ang
isang pintuan upang tunay na maunawaan ang pag-ibig, lambing, at
pagiging sensitibo ng Diyos at ng Kanyang Anak. Ito ang sensitivity na
nagdudulot sa kanila na magdala ng kahila-hilakbot na krus ng
paghihirap sa pamamagitan ng pagtanggi sa sarili. Araw-araw Ang
kanilang mga puso ay napunit ng pagiging makasarili, pagmamataas, at
kalungkutan ng tao. Ang kalayaan na nagmamahal sa katangian ng
Diyos ay nagpapahintulot sa mga tao na magpatuloy na hamakin at
1

Si Barabas ay isang pinuno sa pulitika noong panahon ni Cristo na nagsulong sa
pagpapabagsak ng Romanong kontrol ng Israel. Ipinagtaguyod niya ang karahasan
upang makamit ang layuning ito at inaangkin na isang makulit na pigura. Ang kanyang
pangalan na Barabas ay nangangahulugang “anak ng ama” at ang kumpletong peke ni
Cristo na siyang tunay na Anak ng Ama.
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tanggihan Siya nang maraming taon at hindi Siya kailanman gaganti.
Pinapayagan niya ang kanilang mga puso na patigasin at malungkot na
pinapanood ang mga ito na sirain ang kanilang sarili habang
naghahangad na pigilan sila mula sa paggawa nito. Inanyayahan ang
mga disipulo na simulang maunawaan ang ningning ng pag-ibig na ito,
ngunit ang krus ay hindi ang nais nila at, tulad ng sinabi ng Israel kay
Moises na takpan ang ningning ng Kanyang mukha, ang mga alagad ay
naglagay ng isang belo sa kanilang mga puso upang maiwasan ang
katotohanan mula sa pinapalambot ang mga ito.
Nang bantayan nina Cain at Abel ang pagkamatay ng kordero, inilagay
ni Cain ang isang belo sa kanyang puso upang matago ang kahulugan ng
pagdurusa, at sa gayon ang kordero ay talagang naging isang katalista
upang patigasin ang kanyang puso na naghanda sa kanya upang patayin
ang kanyang kapatid. Habang nakikita ni Abel ang kordero ay
nanginginig siya habang pinagmuni-muni ang mga implikasyon nito.
Naisip niya na nasira para sa amin ang Kordero ng Diyos at siya ay
umiyak ng may pusong puso. Ang parehong sakripisyo ng kordero ay
nagbigay ng kabaligtaran na resulta sa dalawang lalaki.
Ganyan ang ilaw ng krus. Ang ilaw ay napakatingkad na dapat nating
mahulog sa Bato at mabali o mapaglabanan at maging matigas na
parang bato at sa gayo’y madurog ng ating sariling pagkakasala kapag
sa wakas ay nahaharap tayo sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos.
Ang mga alituntuning ito ay kritikal para sa amin upang maunawaan
nang tama ang mga kuwento ng Bibliya. Maliban kung tatanggapin
natin ang malambot na pag-ibig ng Ama para sa Kanyang Anak ang
ating mga puso ay hindi maaaring tunay na malambot upang bigyang
kahulugan ang mga paghatol ng Diyos. Ang isang mapagmahal na ama
ay hindi kailanman susunugin nang buhay ang kanyang mga anak,
pagbubuhos ng tinunaw na asupre sa kanila habang sila ay sumisigaw sa
namamatay na paghihirap. Ang paniwala na magagawa ito ng Diyos ay
simpleng hindi maunawaan ang kaugnayan ng Ama at ng Kanyang
Anak at ang biyayang ibinubuhos mula sa kanila sa uniberso. Upang
hindi maunawaan ang krus ay nagiging sanhi ng mga tao na
makalimutan ang paghihirap na pinagdadaanan niya kapag
69

kinamumuhian, kinasuklaman at tinanggihan; gayon pa man ay
tumanggi siyang sumuko sa mga tumanggi sa Kanya. Iniwan niyang
bukas ang Kanyang puso, na umaasa na ang mga makasalanan ay
babalik sa Kanya. Kung sa wakas ay tinanggihan nila at ganap na
lumayo sa Kanya, ang bawat pagtanggi ay nagdudulot sa Kanya ng
matinding sakit. Ito ay isang sakit na tayo ang mga makasalanan ay
tumatakas mula sa kalungkutan, galit, at kasuklam-suklam. Hindi namin
hayaan ang isang tao na gawin ito sa amin nang paulit-ulit. Ang pagiwan ng Kanyang puso bukas sa pagtanggi ay ang tunay na krus ng Ama
na ipinakita sa Kanyang Anak.
Ang kapangyarihan at misteryo ng krus ay nagpapaliwanag sa lahat ng
iba pang mga hiwaga tungkol sa mga paghuhukom ng Diyos. Kung saan
man nakikita natin ang mga paghatol na bumabagsak sa mga tao sa
Banal na Kasulatan dapat nating bigyang kahulugan ang mga ito sa ilaw
ng krus para dito ay ang lugar kung saan ang paghalik at hustisya ay
hinahalikan ang bawat isa. Sinasabi sa atin ng mga Banal na Kasulatan:
Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan, na
ginawang sumpa sa atin: sapagka’t nasusulat, Sinusumpa ang
bawat isa na nakasabit sa isang puno: Galacia 3:13
Nguni’t siya ay nasaktan dahil sa ating mga pagsalangsang,
siya ay nabugbog sa ating mga kasamaan: ang parusa ng ating
kapayapaan ay nasa kanya; at sa kanyang mga guhitan tayo ay
gumaling. Isaias 53:5
Binayaran ni Jesus ang sahod at pinagdudusahan ang sumpa ng
kasalanan. Namatay siya ang kamatayan ng mga taong sa pagtatapos ng
panahon ay tumanggi sa kaligtasan at pinili na mamatay. Kung si Jesus
ay namatay ng isang pagkamatay na naiiba kaysa sa kamatayan sa
pagtatapos ng oras pagkatapos ay hindi Niya binayaran ang sahod ng
kasalanan. Ang tanong ay, Si Jesus ba ay nagdusa ng mga apoy ng
impiyerno? Kung ang pangwakas na pagkamatay ng mga balakyot ay
magsunog sa apoy ng impiyerno at hindi binayaran ni Jesus ang
halagang iyon, kung gayon hindi Niya binayaran ang parusa sa
kasalanan. Naranasan ba ni Jesus ang apoy sa krus? Pansinin kung
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paano ikinonekta ni Pablo ang paggawa ng mabuti sa mga hindi
nararapat sa mga uling ng apoy sa kaluluwa.
Kaya’t kung gutom ang iyong kaaway, pakainin mo siya; kung
siya ay uhaw, bigyan mo siya ng inumin: sapagka’t sa paggawa
nito ay magtitipon ka ng mga uling sa iyong ulo. Roma 12:20
Nang makita ng mga anak ng Israel ang kaluwalhatian ng Diyos sa
Bukid ng Sinai ay napakita sa kanila na parang apoy na nag-aalis.
At ang paningin ng kaluwalhatian ng Panginoon ay parang
nagugutob na apoy sa tuktok ng bundok sa mga mata ng mga
anak ni Israel. Exodo 24:17
Kapag ang walang pag-ibig sa Diyos ay ipinahayag sa isang makasarili,
ang pakiramdam ng pagkakasala na naranasan nila ay sumunog sa puso
nang labis na nagdudulot ng pisikal na sakit. Ang karanasan ni Jesus sa
krus ay hinuhulaan sa maraming Mga Awit.
Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? bakit malayo
ka sa pagtulong sa akin, at sa mga salita ng aking pagngangal?
Awit 22:1
Ako ay pipi sa katahimikan, tumahimik ako, kahit na mula sa
mabuti; at ang aking kalungkutan ay pinukaw. (3) Ang aking
puso ay nag-iinit sa loob ko, habang ako ay nagtitipon
ng apoy ay sumunog: pagkatapos ay nagsalita ako sa aking
dila, Awit 39:2-3
Ang mga kalungkutan ng kamatayan ay pumaligid sa akin, at
ang mga baha ng mga di-makadiyos na tao ay tinakot ako. (5)
Ang mga kalungkutan ng impyerno ay pumaligid sa akin: ang
mga silo ng kamatayan ay pumigil sa akin. (6) Sa aking
pagdurusa ay tumawag ako sa Panginoon, at ako’y umiyak sa
aking Dios: narinig niya ang aking tinig mula sa kaniyang
templo, at ang aking daing ay dumating sa harap niya, maging
sa kaniyang mga pakinig. (7) Nang magkagayo’y umuga ang
lupa at nanginig; ang mga patibayan ng mga burol ay lumipat
at nanginig, sapagkat siya ay nagalit. (8) May lumabas na
usok na mula sa kanyang butas ng ilong, at apoy na
mula sa kanyang bibig ay kumalam: mga baga ay
sinusunog ng mga ito. Awit 18:4-8
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Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang talagang nagdadala sa
kamatayan na iyon ay ang pagkakasala na naranasan ng mga
makasalanan kapag kinumusta nila kung gaano sila kasasama. Ang
tanging paraan na nakalantad ang kasamaan ay kapag ang pagkatao ng
Diyos ay ipinahayag sa kaibahan. Kapag ang pagkatao ng Diyos ay
ipinahayag na ito ay bilang isang apoy na nagugutom sa mga masasama
sapagkat, dahil nakikita ng makasalanan ang kadalisayan, kawalan ng
pag-iingat, at biyaya ng Diyos kung ihahambing sa kanilang makasarili,
masamang kalikasan, ang pakiramdam ng pagkakasala ay bilang mga
uling ng apoy sa ang kanilang mga puso. Sa pagdating ni Cristo ang
masasama ay mapapahamak sa pamamagitan ng ningning ng pagdating
ni Cristo.
At pagkatapos ay ipinahayag ang Masasama, na lilipulin ng
Panginoon ng diwa ng kanyang bibig, at sisirain sa
pamamagitan ng ningning ng kanyang pagparito: 2 Tesalonica
2:8
Si Kristo ang ningning ng kaluwalhatian ng Ama, Mga Hebreo 1:3 at
ang Ang kaluwalhatian ng Ama ay ang Kanyang pagkatao. Exodo
33:18; 34:6,7. Ang kalungkutan at kagandahan ng katangian ni Kristo ay
ganap na ipinahayag sa Kanyang pagdating at ang paghahayag na ito ay
isang apoy na kagalakan sa mga matuwid at kamatayan sa mga masama.
Ang parehong ay maiinom ng alak ng galit ng Diyos, na
ibinuhos nang walang halo sa tasa ng kanyang galit; at siya ay
pahihirapan ng apoy at asupre sa piling ng mga banal na
anghel, at sa harapan ng Kordero: Pahayag 14:10.
Ang salita para sa asupre ay ang teorya na nagmula sa Theos na
nangangahulugang Diyos at nagdadala ng kahulugan ng banal na
insenso. Nangangahulugan din ito ng pag-flash. Kung titingnan natin
ang insenso sa santuario na inilarawan sa langit napansin natin ang
koneksyon sa apoy.
At ang isa pang anghel ay dumating at tumayo sa dambana, na
may gintong sisidlan; at binigyan siya ng maraming
kamangyan, upang ihandog niya ito kasama ng mga
panalangin ng lahat ng mga banal sa gintong dambana na nasa
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harap ng trono. (4) At ang usok ng insenso, na dumating
kasama ang mga dalangin ng mga banal, ay umakyat sa harap
ng Diyos mula sa kamay ng anghel. (5) At kinuha ng anghel
ang insenso, at pinuno ito ng apoy ng dambana, at
inihagis sa lupa: at may mga tinig, mga kulog, at mga kidlat, at
isang lindol. Pahayag 8:3-5
Ang insenso ay kumakatawan sa banal na presensya ng Diyos na tulad
ng apoy. Ito ang ibig sabihin ng asupre. Muli nating nakita ito sa Isaias:
Narito, ang pangalan [katangian] ng Panginoon ay nagmula sa
malayo, na nasusunog sa kanyang galit, at ang pasan nito ay
mabigat: ang kanyang mga labi ay puno ng pagkagalit, at ang
kanyang dila ay parang nagugutom: (28) At ang kanyang
hininga, bilang isang umaapoy na sapa, ay aabutin sa gitna ng
leeg, upang pag-ayos ng mga bansa na may pagsala ng walang
kabuluhan: at magkakaroon ng isang tulay sa mga panga ng
mga tao, na ginagawang sila ay magkamali… (30) At
ipakikinig ng Panginoon ang kaniyang maluwalhating tinig, at
ipakikita ang ilaw ng kaniyang braso, na may galit ng kanyang
galit, at ng apoy ng isang nag-aalab na apoy, na may
pagkalat, bagyo, at mga bagyo ... (33) Sapagka’t si Tophet
ay inorden ng matanda; oo, para sa hari ito ay handa; ginawa
niya itong malalim at malaki: ang tumpak nito ay apoy at
maraming kahoy; ang hininga ng PANGINOON, tulad
ng isang ilog ng asupre, ay pumupukaw nito. Isaias
30:27-28,30,33
Kaya’t ganito ang sabi ng Panginoong Dios ng mga hukbo,
Sapagka’t sinasabi mo ang salitang ito, narito, aking gagawin
ang aking mga salita sa iyong bibig, at ang bayang ito
ay kahoy, at susunugin sila. Jeremias 5:14
.. para sa pag-ibig ay malakas bilang kamatayan; ang
paninibugho ay malupit tulad ng libingan: ang mga uling nito
ay mga baga ng apoy, na may sobrang apoy. Awit ni Solomon
8:6
Ang pag-ibig ng Diyos ay apoy at para sa mga matuwid ang pagkasunog
ng pag-ibig na iyon sa puso ay maganda. Ito ang naranasan ng mga
alagad noong araw ng Pentekostes.
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At biglang may isang tunog mula sa langit na parang isang
malakas na hangin, at pinuno nito ang buong bahay na
kanilang nakaupo. (3) At lumitaw sa kanila ang mga
magkapatid na wika na parang apoy, at naupo ito sa
bawat isa sa kanila. Gawa 2:2-3
Malinaw na sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan na magkakaroon ng
mga maaaring mabuhay sa apoy na ito ng pagkatao ng Diyos; ang
matuwid na magsusunog magpakailanman sa apoy ng pag-ibig ng
Diyos, sapagkat ang Diyos ay isang apoy na nag-aapoy. Hebreo 12:29.
Habang ang mga masasama ay durog sa pamamagitan ng pagkakasala
ng kanilang mga kasalanan, ang mga nagtitiwala sa mga merito ni Cristo
ay nag-aapoy ng kanilang mga puso sa pagmamahal at pasasalamat.
Ang mga makasalanan sa Sion ay natatakot; Nagulat ang takot
sa mga mapagkunwari. Sino sa gitna natin ang tatahan sa
apoy na nagugutom? sino sa atin ang tatahan na walang
hanggang pagsusunog? (15) Siya na lumalakad nang
matuwid, at nagsasalita ng matuwid; siya na kinamumuhian
ang pakinabang ng mga pang-aapi, na nakikipagkamay sa
kanyang mga kamay mula sa paghawak ng mga suhol, na
pumipigil sa kanyang mga tainga sa pakikinig ng dugo, at
ipinikit ang kanyang mga mata sa pagkakita ng kasamaan;
Isaias 33:14-15
Sa pagtatapos ng oras ay tatanggap ng makasalanan ang kanyang
suweldo, at sino ang magbabayad ng mga sahod na ito?
Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ... Roma
6:23
Ang kasalanan ay nagbabayad ng sahod. Ito ay ang pagdurog ng bigat
ng pagkakasala at pagsasakatuparan ng pag-alam na habang sa buong
buhay nila ay tinanggihan ng makasalanan ang mga pagsusumamo ng
Espiritu ni Cristo, araw-araw niyang tinusok si Kristo sa pamamagitan
ng kanyang masasamang mga salita at masasamang saloobin sa iba.
Kapag napagtanto ng makasalanan ang lahat ng nagawa niya kay Cristo
sa pamamagitan ng kanyang buhay, ang kanyang sariling kamalayan ng
hustisya ay hihingi ng kamatayan. Tulad ni Cain na makasalanan ay
sisigaw, “Ang aking kasamaan ay mas malaki kaysa mapapatawad.”
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Ang buong karanasan na ito ay dinala ni Kristo sa krus. Nagdusa siya sa
apoy ng impiyerno. Ginawa siyang kasalanan para sa atin at nadama ang
pagdurog sa Kanyang bigat habang pinapagod niya ang sumpa. Ang
naranasan niya sa krus ay kung ano ang mararanasan ng masama sa
pagtatapos ng panahon.
At sila’y umahon sa lapad ng lupa, at kinubkob ang
kampamento ng mga banal, at ang minamahal na bayan: at
ang apoy ay bumaba mula sa langit mula sa langit, at nilamon
sila. (10) At ang diyablo na nanloko sa kanila ay itinapon sa
lawa ng apoy at asupre, kung nasaan ang hayop at ang huwad
na propeta, at papahihirapan araw at gabi magpakailanman.
Pahayag 20:9-10
Muli ay sinabi sa atin ng mga Banal na Kasulatan kung paano
mamamatay si Satanas:
Iyong dinungisan ang iyong mga santuwaryo sa pamamagitan
ng maraming mga kasamaan, sa pamamagitan ng kasamaan
ng iyong mangangalakal; kaya’t ilalabas ko ang isang apoy
mula sa gitna mo, susunugin ka, at dadalhin kita sa abo sa
lupa sa paningin ng lahat na nakakita sa iyo. Ezekiel 28:18
Ang tekstong ito ay nagbibigay ng malinaw na pagkakasunud-sunod ng
kung paano ito nagaganap:
1. Si Satanas ay dinumihan ang kanyang sarili sa pamamagitan
ng maraming mga kasamaan at ipinagpalit ang mga kasalanan
sa iba.
2. Ang susunod na salita samakatuwid ay nagbibigay ng
nagresultang bunga.
3. Maglalabas ako ng apoy mula sa gitna mo - ang apoy ng
pagkakasala. Paano ito isinasagawa ng Diyos? Ang
paghahayag ng Kanyang katangian ng pag-ibig tulad ng
nasulat sa batas.
4. At lalamunin ka ng Ito. Kaya’t ang apoy ay lumalabas mula
sa loob ni Satanas na ipinanganak ng kanyang pagkakasala
mula sa kasamaan na lalamunin siya.
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5. AT pagkatapos si Satanas ay ibinaba sa abo sa lupa
pagkatapos niyang malamon.
Hindi maiwasan ni Satanas na makita ang lahat ng kasamaan na siya at
ang lahat ng kasamaan na nagawa niya habang nasa harapan ng Diyos.
Ang mapagmahal na kadalisayan at kabanalan ng Diyos ay walang pagiingat na nagdadala ng kumpleto at buong paghatol sa sarili na
nagmumula sa puso bilang isang nagniningas na apoy.
Ang prosesong ito ay nilamon si Satanas. Matapos siya matupok at
patay na siya ay naging abo sa lupa sa pamamagitan ng paglilinis ng
apoy. Ang pagkawasak ng mga masasama ay inilarawan sa
makasaysayang aklat ng ika-2 Esdras sa sumusunod na pamamaraan:
At ito ay aaway ng aking Anak sa masasamang mga
imbensyon ng mga bansang iyon, na para sa kanilang
masamang buhay ay nahulog sa bagyo; (38) At ilalagay sa
harap nila ang kanilang mga masasamang iniisip, at ang mga
pagdurusa kung saan sila magsisimulang pahirapan, na parang
isang siga; ang mga ito nang walang paggawa sa pamamagitan
ng batas na katulad sa akin. 2 Esdras 13:37-38
Ang batas na nagdudulot sa masamang gayong pagdurusa ay talagang
isang nagniningas na batas ngunit ibinigay ito sa pag-ibig. Ang ating
Tagapagligtas ay hindi dumating upang hatulan ang sanlibutan ngunit
upang ang mundo ay maligtas sa pamamagitan Niya. Ang batas ay batas
ng pag-ibig ngunit pakiramdam ng masama ay hinatulan nito dahil ito
ay salamin ng katangian ng Diyos.
At sinabi niya, Ang Panginoon ay nagmula sa Sinai, at
bumangon mula sa Seir sa kanila; siya ay lumiwanag mula sa
bundok Paran, at siya ay dumating na may sampung libong
mga banal: mula sa kanyang kanang kamay ay nagtungo ng
isang nagniningas na batas para sa kanila. (3) Oo, mahal
niya ang mga tao; ang lahat niyang mga banal ay nasa iyong
kamay: at sila’y naupo sa iyong mga paa; bawat isa ay
tatanggap ng iyong mga salita. Deuteronomio 33:2-3
Ano ang tungkol sa katotohanan na sinasabi sa atin ng Bibliya na ang
mga balakyot ay magiging abo?
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At inyong yabagin ang masama; sapagka’t sila ay magiging abo
sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa sa araw na
aking gagawin ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Malakias
4:3
Kapag ang kasalanan ay sa wakas nagbabayad ng sahod sa mga
masasama sa pamamagitan ng sumpa ng pagkakasala na bumagsak sa
kanila habang nakikita nila ang kadalisayan ng magandang katangian ng
Diyos na kanilang mga patay na katawan ay ilalagay sa mundo.
Pagkatapos lamang ang mga katawan ng balakyot ay magiging abo.
Naghahanap at nagmamadali hanggang sa darating na araw ng
Diyos, kung saan ang mga langit na nag-aapoy ay matunaw, at
ang mga elemento ay matutunaw ng mainit na init? 2 Pedro
3:12
Marami ang naglalarawan sa huling pagkamatay ng masasama tulad ng
pagbagsak ng isang aso na may sakit na naglalagay sa iba pang mga
buhay sa panganib; samakatuwid, ang hayop ay dapat ibagsak. Ang
problema sa pagkakatulad na ito ay ang may-ari ng aso ay hindi
nagpapagaan ng isang mabagal na apoy na nagniningas ng aso sa loob
ng maraming araw habang buhay pa ito, na nagiging sanhi ng pag-iyak
at paghagulgol sa paghihirap bago ito sa wakas ay namatay. Ang
ideyang ito ay nagmula sa isang matigas na puso. Ang ating Ama sa
langit ay hindi gagawa ng ganito. Kapag nalalaman mo ang pag-ibig ng
Diyos, hindi posible na singilin Siya sa mabagal na pagpapahirap at
personal na pagpatay sa bilyun-bilyong mga anak niya. Ang dahilan
kung bakit halos lahat ng ideyang ito tinanggap at itinuro sa mundong
Kristiyano ay dahil sa isang pagtanggi na payagan ang katotohanan ng
krus na pumasok sa puso. Ang puso naman ay tumigas sa katotohanan
ng sensitibo at malambot na kalikasan ng Diyos, at tulad ng sa mga
alagad, doon pumapasok ang ideya ng Diyos na nagpapadala ng apoy at
pisikal na nasusunog ang mga tao.
Alamin natin ang aralin mula sa mga disipulo at pansinin ang utos ng
Ama nang ang Kanyang Anak ay nabago – “Makinig Siya!” Makinig
tayo sa Kanyang humihiling na tinig habang inilalagay Niya ang isang
mahalagang maliit na bata sa gitna natin at hinawakan ang batang iyon
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na malapit sa Kanyang dibdib at sinabi sa amin “maliban kung ikaw ay
naging isang inosenteng bata ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng
langit.” Huwag palapag ang iyong mga puso tulad ng ginawa ng mga
Israelita na humingi kay Moises na ilagay ang isang belo sa kanyang
mukha nang ipinahayag sa kanila ang ebanghelyo.
Kaya’t ako’y nalungkot sa lahing yaon, at sinabi, Sila ay laging
nagkakamali sa kanilang puso; at hindi nila nalalaman ang
aking mga daan. (11) Kaya’t ako’y sumumpa sa aking poot,
hindi sila papasok sa aking kapahingahan. (12) Mangagingat,
mga kapatid, baka magkaroon ng masamang puso ng kawalan
ng pananampalataya, sa pagtalikod sa buhay na Diyos. (13)
Nguni’t payoin ang bawat isa sa araw-araw, habang tinawag
itong Araw; baka ang sinoman sa inyo ay magmatigas sa
pamamagitan ng panlilinlang ng kasalanan. (14)
Sapagka’t tayo ay naging mga kasosyo ni Cristo, kung
hahawak tayo sa simula ng ating kumpiyansa na matatag
hanggang sa wakas; (15) Samantalang sinabi, Sa araw na kung
maririnig mo ang kanyang tinig, huwag patigasin ang iyong
mga puso, tulad ng sa paghihimok. Mga Hebreo 3:10-15
Kung pipiliin mong huwag tanggapin ang pagtanggi sa sarili sa krus
ikaw ay nasa panganib na patigasin ang iyong puso habang binabasa ang
Bibliya sa isang mabagsik na paraan at ipinagkaloob sa Diyos ang sakit
at pagkamatay ng milyun-milyong tao sa pamamagitan ng kasaysayan
ng tao . Ngayon kung maririnig mo ang Kanyang tinig, huwag mong
patigasin ang iyong puso.
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8. Bakit Inuutos ang Pagbato sa Makasalanan?
Ang paglaban ng mga disipulo sa pagtanggi sa sarili ay nagdulot sa
kanilang pagnanais na patayin ang mga walang respeto na Samaritano.
Ang parehong pagtutol, na naninirahan sa mga puso ng mga pinuno ng
mga Judio, ay nagdulot sa kanila na patayin si Jesus. Ang mga Hudyo
ay namuhunan ng maraming lakas sa paghangad na mahuli si Kristo sa
Kanyang mga salita at kilos upang maipahayag nila sa Kanya ang isang
impostor at pinatay Siya. Ang isa sa maraming mga bitag na itinakda
para kay Jesus ay inilarawan sa ebanghelyo ni Juan:
At nang maaga pa ay bumalik siya sa templo, at ang lahat ng
mga tao ay lumapit sa kanya; at siya’y naupo, at tinuruan sila.
(3) At dinala sa kaniya ng mga eskriba at mga Fariseo ang
isang babaeng kinuha sa pangangalunya; at nang mailagay siya
sa gitna, (4) Sinabi nila sa kaniya, Guro, ang babaeng ito ay
kinuha sa pangangalunya, sa mismong kilos. (5) Ngayon ay
inutusan tayo ni Moises sa kautusan, na ang mga ganyan ay
mabato: nguni’t ano ang sinasabi mo? Juan 8:2-5
Sa mga Pariseo ay tila ito ang perpektong bitag. Kung hinahangad ni
Jesus na iligtas ang babae mula sa kamatayan maaari nila silang
iakusahan sa paglabag sa batas ni Moises. Kung hinatulan Niya siya ng
kamatayan maaari nilang isumbong siya sa Gobernador ng Roma bilang
isang sedisyonista. Sinabi na ni Jesus na hindi Siya naparito upang sirain
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ang batas o ang mga propeta at na walang isang kudlit ng batas na
mababago. Sumulat si Moises sa batas:
At ang lalake na nakikipagtalik sa asawa ng ibang tao, maging
siya na nakikipagtalik sa asawa ng kaniyang kapuwa, ang
mangangalunya at ang babaeng nanliligaw ay tiyak na
papatayin. Levitico 20:10
Kung magkagayo’y ilalabas mo silang dalawa sa pintuangbayan ng lunsod, at batuhin mo sila ng mga bato na namatay
sila; ang dalaga, dahil hindi siya sumigaw, na nasa bayan; at
ang lalake, sapagka’t siya ay nagpakumbaba sa asawa ng
kaniyang kapuwa: kaya’t aalisin mo ang kasamaan sa gitna mo.
Deuteronomio 22:24
Ang babaeng ito ay nahuli sa mismong kilos ng pangangalunya. Ayon
sa batas ay nararapat siyang mabato hanggang kamatayan. Ang babae
ngayon ay itinapon sa mismong paanan ng tagabigay ng Batas upang
maibigay Niya ang Kanyang hatol. Mahalagang tandaan na ang Anak ng
Diyos ang siyang nagbigay ng batas sa Bukid ng Sinai.
Bakit nagsisilbi sa kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa mga
pagsalangsang, hanggang sa ang binhi ay darating na
ipinangako sa pangako; at ito ay inorden ng mga anghel sa
kamay ng isang tagapamagitan. Galacia 3:19
Sapagkat may isang Diyos, at may tagapamagitan sa pagitan
ng Diyos at ng mga tao, ang lalaking si Cristo Jesus; 1
Timoteo 2:5
Si Jesus, bilang Salita ng Diyos, ay ang nagsalita ng mga tagubilin na
“Huwag kang mangalunya.” Ngayon na ang babae ay nasa Kanyang
paanan, naghihintay ang mga akusado ng babae kung ano ang gagawin
niya. Si Jesus ay yumuko at nagsimulang sumulat, na tila hindi pinansin
ang mga ito. Pagkatapos ay nagsalita Siya sa kanila na nagsasabi:
Siya na walang kasalanan sa gitna mo, hayaan mo siyang ihagis
ng bato. Juan 8:7
Ang pahayag na ito ay napaka-kawili-wili at sumasabog ang paradigma
na pinamamahalaan ng mga Pariseo. Hindi ito tila sa kanilang lupain ng
pag-iisip. Gayunpaman ipinapahayag lamang ni Jesus ang parehong
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prinsipyo na ibinigay kay Moises hinggil sa isa pang kaso ng pagbato
kung saan nilapastangan ng isang tao ang Diyos.
At yaong nagsusumuso ng pangalan ng Panginoon, siya ay
papatayin, at ang buong kapisanan ay papatayin siya: pati na
ang taga ibang lupa, na gaya ng ipinanganak sa lupain, nang
siya ay sisipain. ang pangalan ng PANGINOON, ay
papatayin. (17) At ang pumatay sa sinumang tao ay tiyak na
papatayin. Levitico 24:16-17
Magsalita ka sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at
sabihin mo sa kanila, Kayo ay magiging banal: sapagka’t ako
ang Panginoon mong Dios ay banal. Levitico 19:2
Ano ang nangyayari dito? Ang taong pumapaslang ay dapat papatayin
sa pamamagitan ng pagbato ngunit ang sinumang pumatay ng ibang tao
ay dapat papatayin. Kung ang isang tao ay bato sa kamatayan ng ibang
tao kung gayon hindi ba siya pumatay ng ibang tao? Hindi ba siya
karapat-dapat na papatayin din? Maaari ba itong konektado sa pag-iisip
na ginagawa ni Jesus na nagsasabi na ang isang tao lamang na banal at
walang kasalanan ang may kredensyal na papatayin ang ibang tao. Si
Jesus lamang ang taong walang kasalanan at kung ano ang ginawa niya?
Nang sumulat si Jesus sa alikabok sa sahig ng templo binibigyan Niya
ang tunay na espirituwal na aplikasyon ng kung ano ang nasulat sa
batas. Kung ang isang tao na pinaghihinalaan na ang kanyang asawa ay
nakangalunya, maaari niyang dalhin siya sa pari upang isagawa ang
batas hinggil sa paninibugho.
At ilapit siya ng saserdote, at ilalagay siya sa harap ng
Panginoon: (17) At kukuha ng saserdote ang banal na tubig sa
isang sisidlang lupa; at sa alabok na nasa sahig ng
tabernakulo ay kukuha ng saserdote, at ilalagay sa tubig: (18)
At ilalagay ng saserdote ang babae sa harap ng Panginoon, at
ilalagay ang ulo ng babae, at ilalagay ang handog na alaala sa
kanyang mga kamay, na handog na paninibugho: at ang
saserdote ay magkakaroon sa kanyang kamay ng mapait na
tubig na nagdudulot ng sumpa: (19) At sisingilin siya ng
saserdote sa pamamagitan ng isang panunumpa, at sasabihin
sa babae, Kung walang sinuman kasama mo, at kung hindi ka
lumisan sa karumihan sa ibang tao sa halip na iyong asawa,
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maging malaya ka sa mapait na tubig na nagdudulot ng
sumpa: (20) Nguni’t kung lumayo ka sa ibang tao sa halip na
iyong asawa, at kung ikaw mahuhumaling, at may ibang lalake
na sumiping sa iyo sa tabi ng iyong asawa: (21) Kung
magkagayo’y sisingilin ng saserdote ang babae ng isang sumpa
ng pagmumura, at sasabihin ng saserdote sa babae, Ang
Panginoon ay gagawa ka ng isang sumpa at isang sumpa sa
gitna ng iyong mga bayan, pagka ang Panginoon ay pinawian
ang iyong hita, at ang iyong tiyan ay kumalbo; (22) At ang
tubig na ito na nagdudulot ng sumpa ay papasok sa iyong mga
bituka, upang palaguin ang iyong tiyan, at mabulok ang iyong
hita: at sasabihin ng babae, Amen, amen. (23) At isusulat ng
saserdote ang mga sumpa na ito sa isang libro, at
papahirin niya sila ng mapait na tubig: Bilang 5:16-23
Ang mga kalalakihan na ito na nahuli ang babaeng ito sa mismong kilos
ng pangangalunya ay naka-akit sa kanya at sinamantala siya. Tulad ng
isinulat ni Hesus sa alikabok ng sahig, ang Banal na Espiritu (na
sinasagisag ng tubig) ay nagkumbinsi sa mga kalalakihan na naging
sanhi ng pamamaga ng kanilang tiyan at ang kanilang hita sa
pamamagitan ng pagkumbinsi ng kasalanan. Nagseselos sila kay Kristo
at kinain nila ito. Tulad ng sinabi ng salmista:
Kapag tumahimik ako, ang aking mga buto ay tumanda sa
aking pagngangal sa buong araw. Awit 32:3
Sa halip na aminin ang kanilang mga kasalanan at mapatawad, ang mga
lalaking ito ay umalis sa katahimikan na dala ang kanilang pagkakasala
na naging sanhi ng kanilang mga buto.
Nang makatindig si Jesus, at wala siyang nakita kundi ang
babae, at sinabi sa kaniya, Babae, nasaan ang mga
nagsusumbong sa iyo? wala bang sinumpa sa iyo? (11) Sinabi
niya, Walang tao, Panginoon. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Ni
hindi kita hahatulan: yumaon, at huwag ka nang magkasala pa.
Juan 8:10-11
At kung ang babae ay hindi marumi, kundi maging malinis;
kung magkagayo’y malaya siya, at manganganak ng binhi.
Bilang 5:28
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Pinatawad ni Jesus ang babaeng ito sa kanyang kasalanan; Tinanggal
niya ang pagsulat ng kanyang kasalanan sa mapait na tubig na dapat
Niyang uminom sa krus, at sa gayon ay hindi na siya marumi. Nagawa
niyang makalaya at ang tunay na binhi ay ipinaglihi sa kanya;
ipinahayag niya ang Espiritu ni Jesus sa kanyang puso.
Nang sabihin ni Jesus sa mga Fariseo “Siya na walang kasalanan ay
ihagis niya ang unang bato,” ipinahayag niya ang parusang kamatayan
sa kanya. Hindi niya sinubukan na i-squash ang singil laban sa kanya.
Siniguro niya ang singil, at maramdaman ng babae na tiyak na siya ay
mamamatay. Sa pamamagitan ng pagsulat sa lupa ay naalalahanan ni
Jesus ang mga Pariseo na hindi sila nagkakasala, at umalis sila. Nang
umalis ang lahat ng akusasyon ng babae, tinanong siya ng tagapagbigay
ng Batas kung nasaan ang mga nagsusumbong. Ipinahiwatig niya na
umalis sila, at sa gayon ang kanyang kaso ay ganap na nasa kamay ng
tagabigay ng Batas. Sinabi niya na “hindi ko rin kayo hinatulan,” umalis
na at hindi na magkasala pa. Ipinakita sa atin ng Tagapagbigay ng Batas
kung paano Siya laging naglalayong gamitin ang batas upang magbigay
ng awa. Kung pinalaya Niya ang babae ay hindi niya kakailanganin ang
awa, kaya’t binibigkas Niya ang pangungusap upang magbigay ng awa.
Iyon ang buong layunin ng batas. Nilalayon ng batas na dalhin tayo kay
Cristo upang tayo ay mabigyan ng katarungan sa pamamagitan ng
pananampalataya. Galacia 3:24.
Napakalaking kalungkutan na isipin na ang mga pinuno ng mga Judio
ay talagang naniniwala na ito ay kalooban ng Diyos na ang babaeng ito
ay babato hanggang kamatayan. Hindi namin nais na gloss sa
katotohanan ng isyung ito. Kung ang mga Romano ay hindi makontrol
at ang mga kalalakihang ito ay malayang mag-aplay ng batas ayon sa
nais nila na kumuha sila ng mga bato at pinatay ang babaeng ito. Ito ay
talagang isinagawa sa kaso ni Stephen.
Nang magkagayo’y nagsigawan sila ng malakas na tinig, at
pinigilan ang kanilang mga tainga, at pinagsamang pinagsama,
(58) At pinalayas siya sa bayan, at binato siya: at inilagay ng
mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata,
na ang pangalan ay Saul. (59) At binato nila si Esteban, na
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tumatawag sa Diyos, at nagsasabi, Panginoong Jesus,
tanggapin mo ang aking espiritu. Mga Gawa 7:57-59
Ang mga lalaking ito ay naniniwala sa isang Diyos na nagpasya na
parusahan ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pagbato sa kanila
hanggang kamatayan. Maaari ba nating isipin ang mahirap na batang ito
na tumama sa gilid ng ulo ng isang malaking bato at nahulog sa lupa sa
takot? Kapag natapos na ang alamat doon ay ilalagay na sa lupa ang
isang mayamang at may dugo na bangkay bilang isang babala sa lahat
na ang Diyos ay hindi mabiro; kung nagkakasala ka ay babayaran mo
ang iyong buhay. Napupuno ka ba ng imaheng iyon ng isang malalim na
pakiramdam ng pag-ibig para sa gayong Diyos? Nais mo bang magalak
palagi sa pagkakaroon ng tulad ng isang Tao na nag-iikot sa mga
makasalanan tulad ng walang mga insekto?
Bakit nga ba iniutos ng kautusan ni Moises na ang mga tao ay batuhin
ng kamatayan? Ang batas ay sumasalamin sa katangian ng Diyos. Kung
iniutos ng Diyos ang batas na ito ay hindi ba nangangahulugan na nais
Niyang ilagay ito doon upang maisagawa kung kinakailangan?
Mayroong isang napakahalagang prinsipyo na dapat nating isaalangalang dito na ipinahayag ni Jesus.
Huwag humatol, upang hindi kayo hahatulan. (2) Sapagka’t sa
anong paghatol na inyong hinuhusgahan, kayo ay hahatulan:
at sa sukat na inyong sinusukat, susukat sa inyo muli. Mateo
7:1-2
Ang aming Ama sa langit ay nagtatag ng isang sistema na
magpapahintulot sa mga tao na hatulan alinsunod sa kanilang sariling
paghuhusga. Suriin natin kung saan nagmula ang pagbato. Ito ang unang
pagbanggit sa pagbato sa Bibliya.
At sinabi ni Moises, Hindi nararapat gawin ang; sapagka’t
aming ihahandog ang kasuklamsuklam ng mga Egiptohanon
sa Panginoon nating Dios: narito, ihahandog namin ang
karumaldumal ng mga Egiptohanon sa harap ng kanilang mga
mata, at hindi ba nila kami batuhin? Exodo 8:26
Ang pagbato ay isang pagsasanay sa Ehipto. Ganito ang pakikitungo ng
mga taga-Ehipto sa paglabag sa kanilang mga diyos. Ang isa sa mga
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dahilan kung bakit nais ng Israel na pumunta sa ilang upang
magsakripisyo ay dahil ang mga hayop na kanilang isasakripisyo ay
sinasamba bilang mga diyos ng mga Ehipto. Malamang na alam ni
Paraon na kung sakripisyo ang mga Israelita sa lupain, mapupukaw nito
ang mga Ehipsiyo upang batuhin sila. Na ang mga Israelita ay
nagpatibay sa kasanayang ito ay maliwanag sa nais nilang gawin kay
Moises.
At si Moises ay sumigaw sa PANGINOON, na sinasabi, Ano
ang gagawin ko sa bayang ito? Halos handa na silang batuhin
ako. Exodo 17:4
Nang humingi ng tawad sina Caleb at Joshua sa mga tao na maaari
silang umakyat at kunin ang lupain ng Canaan, ang tugon mula sa mga
tao ay batuhin sila.
Kung ang Panginoon ay nalulugod sa atin, ay dadalhin niya
tayo sa lupaing ito, at ibibigay sa atin; isang lupain na
dumadaloy na may gatas at pulot. (9) Huwag lamang kayong
maghimagsik laban sa Panginoon, at huwag kayong
mangatakot sa bayan ng lupain; sapagka’t sila ay tinapay para
sa amin: ang kanilang pagtatanggol ay umalis sa kanila, at ang
Panginoon ay sumasa atin: huwag silang matakot. (10)
Ngunit ang buong kapisanan ay inutusan silang batuhin
sila ng mga bato. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay
lumitaw sa tabernakulo ng kapisanan sa harap ng lahat ng
mga anak ni Israel. Bilang 14:8-10
Kung ang Diyos ay hindi namamagitan, gagawin nila ito. Kaya bakit
pinahihintulutan ng Diyos ang pagsasanay na ito ng Ehipto sa pagbato
sa mga batas para sa Israel?
Sapagka’t hindi nila naisakatuparan ang aking mga kahatulan,
ngunit hinamak nila ang aking mga palatuntunan, at
sinungaling ang aking mga araw ng mga sabbath, at ang
kanilang mga mata ay ayon sa mga diosdiosan ng kanilang
mga magulang. (25) Kaya’t binigyan ko rin sila ng mga
palatuntunan na hindi mabuti, at mga kahatulan na
hindi nila mabubuhay; Ezekiel 20:24-25
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Ang mga batas na ito at mga paghuhukom tungkol sa pagbato ay hindi
mabuti, at ang mga parusa na isinama o idinagdag sa batas, na
nagparusa sa paglabag. Tiyak na hindi isang mabuting bagay na binato
hanggang kamatayan! Ang mga parusang ito ay naaayon sa kanilang
sariling mga ideya ng paghuhusga para sa pagsalangsang at
sumasalamin sa kanilang sariling pag-iisip at mga paraan na kanilang
natutunan mula sa mga Ehipto tulad ng ipinaliwanag ni Jesus:
Sapagka’t natatakot ako sa iyo, dahil ikaw ay isang taong
masigla: kinuha mo ang hindi mo inilagay, at umani ka na
hindi mo inihasik. (22) At sinabi niya sa kaniya, Mula sa iyong
sariling bibig ay hahatulan kita, ikaw na masamang lingkod.
Alam mo na ako ay isang matiwasay na tao, na kumukuha ng
hindi ko inilagay, at umani na hindi ako naghasik: Lucas
19:21-22
Ang mga Israel ay naniniwala na ang Diyos ay isang masiglang tao.
Nang makita nila ang Kanyang kaluwalhatian ito ay sa kanila bilang
isang apoy na sumusunog.
At ang paningin ng kaluwalhatian ng Panginoon ay parang
nagugutob na apoy sa tuktok ng bundok sa mga mata ng
mga anak ni Israel. Exodo 24:17
Alalahanin na ang mga Israelita mismo ang nagsagawa ng pagbato
upang harapin ang paglabag. Nang mapagpasyahan ng Israel na batuhin
si Moises sa Exodo 17:4, nagpahayag sila ng diwa ng paghuhukom na
walang awa. Sinasabi ng Bibliya:
Sapagka’t magkakaroon siya ng paghuhukom na walang awa,
na hindi nagpakita ng awa; at ang awa ay nagagalak laban sa
paghatol. Santiago 2:13
Yamang ang mga Israelita ay hindi nagpakita ng awa sa kanilang
paghuhusga, ang proseso ng paghuhukom na ito ay naipakita sa kanila.
Pinili nilang paniwalaan na nais ng Diyos na patayin sila sa disyerto, at
nais nilang patayin si Moises sa pamamagitan ng pagbato. Ang Diyos ay
hindi binibiro dahil ang mga Israelita ay naghasik ng binhi na ito ay
inani nila ang ani. Sa kanilang sariling mga bibig ay pinatulan ng Israel
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ang kanilang sarili sa kamatayan sa ilang ayon sa kanilang sariling mga
paniniwala tungkol sa Diyos.
Paulit-ulit na ipinahayag ng Israel ang kanilang takot na papatayin sila
ng Diyos sa ilang:
At sinabi nila kay Moises, Dahil walang mga libingan sa
Ehipto, dinala mo kami upang mamatay sa ilang? bakit
mo ito ginawa sa amin, upang ilabas kami sa Egipto? Exodo
14:11
At sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, Sana sa Diyos ay
namatay kami sa kamay ng Panginoon sa lupain ng
Egipto, nang kami ay nakaupo sa mga kaldero ng laman, at
nang kumain kami ng tinapay na buo; sapagka’t inilabas mo
kami sa ilang na ito, upang patayin ang buong kapulungan na
ito sa gutom. Exodo 16:3
At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagbulung-bulungan
laban kay Moises at laban kay Aaron: at sinabi ng buongbuong kapisanan sa kanila, Nawa’y namatay kami sa lupain ng
Ehipto! O baka namatay ang Diyos sa disyerto na ito! (3) At
bakit dinala tayo ng Panginoon sa lupaing ito, upang
mahulog sa pamamagitan ng tabak, upang ang ating
mga asawa at ang ating mga anak ay maging isang
biktima? hindi ba mas mabuti para sa amin na bumalik sa
Ehipto? Mga Bilang 14:2-3
Sa gayon ayon sa kanilang sariling paghatol ay tumanggap sila ng
paghatol:
At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron, na
sinasabi, (27) Hanggang kailan ako tataglayin sa masamang
kapisanan na ito na nagreklamo laban sa akin? Narinig ko ang
mga pagbulong ng mga anak ni Israel, na kanilang
pinagbulung-bulungan laban sa akin. (28) Sabihin mo sa
kanila, Tulad ng nabubuhay ako, sabi ng Panginoon,
gaya ng sinabi mo sa aking mga pakinig, ay gagawin ko
sa iyo: (29) Ang iyong mga bangkay ay mahuhulog sa ilang na
ito; at ang lahat na nangabilang sa iyo, ayon sa iyong buong
bilang, mula sa dalawampung taong gulang at paitaas, na
nagbulong laban sa akin ... Bilang 14:26-29
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Sa panahon ni Cristo ay nakikita natin ang mga Pariseo na pinalaki ng
kanilang sariling sistema ng paghuhukom na natanggap ng kanilang
mga ninuno mula sa mga taga-Ehipto. Inihahayag nito ang patuloy na
takot na nanirahan sa ilalim ng Israel at ang pagkaalipin na nilikha nito.
Ang bautismo ni Juan, nagmula ba ito sa langit, o sa mga tao?
(5) At sila ay nangatuwiran sa kanilang sarili, na sinasabi,
Kung sasabihin natin, Mula sa langit; sasabihin niya, Bakit
hindi mo siya pinaniwalaan? (6) Nguni’t kung sasabihin
natin, Sa mga tao; papatayin tayo ng buong bayan:
sapagka’t sila ay nahikayat na ni Juan na isang propeta. (7) At
sila ay sumagot, na hindi nila malalaman kung saan ito. Lucas
20:4-7
Maliwanag na kahit na umalis ang mga Israelita sa Ehipto, hindi sila
iniwan ng Ehipto. Ang mga Fariseo ay nabuhay sa isang mundo ng
pagkondena, galit, at paghihiganti, na nagtataglay ng lahat ng mga
katangian ni Paraon, ang panginoon ng alipin. Ang espiritu na ito ay
bunga ng kung paano nila napagtanto ang katangian ng Diyos. Sa
esensya, ang diyos na sinasamba nila ay katulad ni Paraon. Nang mabuo
ang bansang Israel ay pinahintulutan ng Diyos ang kanilang mga
saloobin na mailagay sa batas. Ngunit paano, possible na pahintulutan
ng Diyos ang Kaniyang kautusan na masaktan sa masasamang pag-iisip
ng mga tao? Ito ay dahil ang layunin ng batas ay magdala ng
pagkumbinsi sa kasalanan upang maaari na siyang magbigay ng awa.
Bukod dito, ang batas ay pumasok, na ang pagkakasala ay
maaaring dumami. Ngunit kung saan lumala ang kasalanan,
higit na dumami ang biyaya, Roma 5:20
Pinahintulutan ng ating Ama sa langit ang anumang anyo ng
kaparusahan na idaragdag sa Kanyang batas sapagkat ang anumang
kamatayan ay inireseta ay para lamang sa layunin na magbigay ng awa
sa mga humihingi nito. Natatandaan natin kung ano ang sinasabi ng
Kasulatan tungkol sa katangian ng Diyos:
At ang Panginoon ay dumaan sa harap niya, at ipinahayag,
Ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos, maawain at
mapagbiyaya, mahinahon, at sagana sa kabutihan at
katotohanan ... Exodo 34:6
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O magpasalamat ka sa Panginoon, sapagka’t siya’y mabuti:
sapagka’t
ang
kaniyang
kagandahang-loob
ay
magpakailan man. Awit 107:1
Ang Diyos ay laging maawain at laging nais niyang magpakita ng awa.
Tumigil lamang ang awa kapag tumanggi ang mga tao na hindi ito
paniwalaan at nais ng paghatol. Ito ang mga tao na pinipilit ang awa na
itigil, at itinago nila ang kanilang sarili mula rito dahil nais nilang
maniwala na ang Diyos ay katulad nila. Nais nilang paniwalaan na ang
Diyos ay lumiliko laban sa mga tao at pinapatay sila kapag hindi na nila
ito pinalugod. Kung ito ay totoo ay hindi masasabi na ang awa ng Diyos
ay mananatili magpakailanman. Natatandaan natin na ang taong
humahatol nang walang awa ay hindi tumatanggap ng awa sapagkat ito
mismo ang kanyang tinukoy. Ito ang dahilan kung bakit ang taong
sumumpa sa Diyos ay binato ng kamatayan nang walang awa.
At nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita ang pangalan
ng PANGINOON, at isinumpa. At dinala nila siya kay
Moises: (at ang pangalan ng kanyang ina ay Selomit, anak na
babae ni Dibri, sa lipi ni Dan :) (12) At inilagay nila siya sa
bilangguan, upang maipakita sa kanila ang kaisipan ng
Panginoon. (13) At nagsalita ang Panginoon kay Moises, na
sinasabi, (14) Ilabas mo ang sinumpa sa labas ng
kampamento; at ang lahat ng narinig sa kaniya ay ilagay ang
kanilang mga kamay sa kanyang ulo, at hayaan siya ng buong
kapisanan. Levitico 24:11-14
Ibinigay ng Panginoon ang parusang kamatayan na ang Israel mismo ay
nagpasiya sa pamamagitan ng kanilang pakikisama sa parusa para sa
paglapastangan sa mga diyos ng Ehipto. Nais ng aming Ama na
mapaniwala ang taong ito na ang kanyang kasalanan ay malulubha at
siya ay talagang karapat-dapat na mamatay, ngunit para lamang sa
layunin na bigyan siya ng awa. Alam namin na ito ay totoo dahil sa mga
salita ng tagapagbigay ng Batas Mismo:
Kaya’t sinasabi ko sa iyo, Ang lahat ng uri ng kasalanan at
kalapastangan ay mapapatawad sa mga tao: nguni’t ang
paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad
sa mga tao. Mateo 12:31
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Sinabi ni Jesus na ang bawat kasalanan ay maaaring mapatawad maliban
sa isa - ang paglapastangan laban sa Banal na Espiritu. Gumagawa ang
Banal na Espiritu sa ating budhi at humihiling sa atin na magsisi at
humingi ng awa. Ang isang tao na patuloy na tumangging makinig sa
boses na ito na humihiling sa kanya na magsisi ay hindi hihingi ng awa,
at samakatuwid, siya ay hahatulan ayon sa mga parusa na nilikha ng
kanyang sariling mga tao. Kung ang tao lamang sa Levitico 24 ay
humiling ng awa ay bibigyan ito sa kanya. Sinumpa niya ang Banal na
Espiritu na nangako sa kanya na magsisi sapagkat ang ating Ama ay
hindi handa na may mapahamak. Nakalulungkot na isinara niya ang
tinig na iyon at samakatuwid ay namatay ayon sa kanyang paniniwala
na hindi siya patatawarin ng Diyos.
Ilan sa atin ang kukuha ng mga bato at papatayin ang ating mga anak sa
kamatayan dahil sa kanilang hindi pinagsisihang mga kasalanan at
kusang ibagsak ang mga ito sa isang madugong gulo sa lupa? Ang
kaisipan ay labis na nakakagulat na hindi mailalagay sa mga salita.
Gayunman milyon-milyong mga tao ang naniniwala na ito ang
hinihiling ng ating Ama sa langit sa mga Israelita. Gaano karaming mga
tao ang napunta sa kanilang mga libingan na kinapopootan ang Diyos na
iniisip nila na ang mga tao ay mabato hanggang mamatay? Maraming
mga Kristiyano ngayon ang nagpapasalamat sa Diyos na sa mga bagong
bagay ng Bagong Tipan ay nagbago, ngunit hindi ito nagbabago sa
katotohanan na naniniwala pa rin sila na ang Diyos ay katulad nito sa
Lumang Tipan. Muli ay ipinapaalala sa amin na sinabi ni Jesus na hindi
Siya dumating upang kunin ang anumang bahagi ng batas. Ang batas ay
nananatili pa rin, ngunit tulad ng natutunan natin, ang ating Ama ay
hindi kailanman nagnanais na papatayin ang sinumang tao. Nais lamang
niya ang awa sa lahat.
Dalangin ko na buksan mo ang iyong puso sa aming makalangit na
Ama. Mahal na mahal ka niya. Hindi ka kailanman nais na saktan ka o
papatayin ka para sa iyong mga kasalanan. Nais lamang niya na makita
natin na sinisira tayo ng ating mga kasalanan at maaari tayong humingi
ng awa sa anumang oras. Kapag alam mo na ang Diyos ay hindi
nagagalit sa iyo at talagang mahal ka niya ay maaari kang tumakbo sa
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Kanya at ipagtapat ang lahat ng iyong mga kasalanan at alam mong
patatawarin Niya ang lahat ng mga ito. Tulad ng sinabi ni Jesus sa
babaeng nahuli sa pangangalunya – “ni hindi ko rin kayo hinuhusgahan,
umalis at hindi na muling magkasala.”
Nakalulungkot sa mga tumanggi sa katotohanan na tunay na iniibig ng
Diyos at laging handang magpakita ng awa, hindi tatanggap ng awa;
dahil naniniwala sila na ang Diyos ay hindi nagpapakita ng awa sa mga
makasalanan, at sa gayon ay ibinibigay nila ang pag-asa ng
kapatawaran. Tulad ni Cain ay sumisigaw sila – “Ang aking kasamaan
ay mas malaki kaysa kapatawaran.”
Sapagka’t kinamumuhian nila ang kaalaman, at hindi pinili ang
takot sa Panginoon: (30) Hindi nila sinuman ang aking payo:
kanilang hinamak ang lahat ng aking pagsaway. (31) Kaya’t
sila’y kakain ng bunga ng kanilang sariling daan, at mapupuno
ng kanilang sariling mga aparato. (32) Sapagka’t ang
pagtalikod sa mga simple ay papatay sa kanila, at ang
kasaganaan ng mga mangmang ay lilipol sa kanila. Mga
Kawikaan 1:29-32
Makinig sa Salita ng Diyos at paniwalaan kung ano ang sinasabi nito:
Ang Panginoon ay nagpakita ng una sa akin, na sinasabi, Oo,
iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig: kaya’t ikaw ay inibig
ko. Jeremias 31:3
Halika ngayon, at talakayin nating magkasama, sabi ng
Panginoon: bagaman ang iyong mga kasalanan ay parang
mapula, sila ay magiging maputi na parang niyebe; bagaman
sila ay mapula tulad ng mapula, sila ay magiging parang lana.
Isaias 1:18
... at papahirin niya sila ng mapait na tubig. Mga Bilang 5:23
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9. Ang Batas Bilang Isang Salamin
Habang tinitingnan natin ang mga kwento ni Jesus sa Mga Ebanghelyo
ay nakikita natin ang Ama. Sinabi ni Jesus kay Felipe, “Kung nakita mo
ako ay nakita mo ang Ama.” Juan 14:9. Mayroong isang mahalagang
kwento sa mga Ebanghelyo na nagtatampok ng isang aspeto ng
pagkatao ng ating Ama na madalas na naiintindihan. Ginugol ni Jesus
ang halos buong-buong ministeryo sa loob ng mga teritoryo ng bansang
Hudyo. Sa bihirang okasyong ito, pinili ng Tagapagligtas na maglakbay
patungo sa paganong rehiyon ng Phenicia.
Ang malalim na nakaupo na pagmamataas at pagtatangi ng mga Hudyo
ay humawak sa mga puso ng mga alagad at nabulag ang kanilang mga
mata sa kanilang pakikilahok sa pambansang kasalanan ng rasismo at
espirituwal na pagkapanatiko. Tinawag ang Israel na maging ilaw sa
mga Hentil; gayunpaman, pinangalanan nila ang karapatang ito sa
kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagkagusto sa kanilang mga
kapwa may kapansanan.
Ang isang babaeng naninirahan sa rehiyon na ito, kasama ang marami sa
kanyang pamayanan, ay narinig ang tungkol sa guro ng Hudyong ito na
maaaring magpagaling sa mga tao. Ang kanyang anak na babae ay
“napuspos ng isang diyablo” at walang kabuluhan na hinanap niya ang
kanyang mga diyos na tulungan ang kanyang anak na babae ngunit hindi
mapakinabangan. Nagtataka siya kung makakatulong ito sa kanya na
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guro ng Hudyo. Pinagpasyahan niyang pakiusap ang kanyang kaso kay
Jesus habang pinaniniwalaan niya kung ano ang magagawa, o gagawin
ng Judiong ito para sa kanya.
Ang taimtim na sigaw ng mahirap na ina na ito ay umabot sa tainga ng
Tagapagligtas.
Maawa ka sa akin, O Panginoon, ikaw na Anak ni David; ang
aking anak na babae ay malubhang nahagip ng isang diyablo.
Mateo 15:22
Bilang nagsasakripisyo na Anak ng Diyos, ang Kanyang puso ay puspos
ng pakikiramay. Lumapit siya lalo na sa rehiyon na ito upang
matulungan siya, subalit ang susunod na ginagawa ni Jesus ay
nagpapakita ng isang napaka-mahalagang bagay tungkol sa katangian ng
Diyos.
Ngunit hindi siya sumagot sa kanya ng isang salita. Mateo
15:23
Ang dahilan niya sa paggawa nito ay agad na makikita sa susunod na
pangungusap.
At ang kaniyang mga alagad ay nagsidating at ipinakiusap sa
kaniya, na sinasabi, Paanong siya; sapagka’t siya ay sumisigaw
sa amin. Mateo 15:23
Kung ipinagkaloob agad ni Jesus ang kanyang kahilingan, hindi na
ipinahayag ang katigasan ng mga alagad. Kaya’t nanatiling tahimik ang
Tagapagligtas upang makita kung paano sila sasagot. Isinalin nila ang
Kanyang katahimikan bilang kumpirmasyon ng kanilang sariling
diskriminasyon sa lahi. Kasabay nito ang Kanyang katahimikan na
sumubok sa mga pagdududa na mayroon ang babaeng ito tungkol sa
guro ng Hudyong ito. Nakikita natin ang mga kilos ni Jesus na
kumikilos bilang salamin upang ibunyag kung ano ang nasa puso ng
mga nasa paligid Niya.
Ang iba pang mga halimbawa nito ay kinabibilangan nang si Jesus ay
“gumawa na parang lalayo pa” nang paglakad niya kasama ang dalawa
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sa Emmaus. Lucas 24:28. At nang dumating si Jesus na “naglalakad sa
dagat, at sana ay dumaan sa kanila.” Marcos 6:48.
Tulad ng natutunan natin, ang mga alagad ay sumalungat sa panawagan
na dalhin ang kanilang personal na krus sa harap ng pagtanggi sa mundo
ng Anak ng Diyos. Binulag nila ito sa maraming bagay na sinisikap na
sabihin sa kanila ni Jesus. Bilang sila ay mga tagapakinig ng kautusan sa
bagay na ito ay naging dahilan upang makilala nila si Jesus sa mga
sumusunod na pamamaraan:
Ngunit maging mga gumagawa ng salita, at hindi lamang mga
tagapakinig, na nililinlang ang inyong sarili. (23) Sapagka’t
kung ang sinuman ay nakikinig ng salita at hindi isang
gumagawa, siya ay tulad ng isang tao na nagmamasid sa
kanyang likas na mukha sa isang salamin; (24) sapagkat
pinagmamasdan niya ang kanyang sarili, umalis, at agad na
nakakalimutan kung anong uri siya ng tao. Santiago 1:22-24
Ang mga alagad ay tumugon sa panawagan ni Kristo sa bagong
kaharian, ngunit ang kanilang mga puso ay hindi isinumite sa mga
alituntunin ng pagtanggi sa sarili, o sa pagtanggi ng kanilang minamahal
na Mesiyas sa kanilang bansa. Ginawa nila silang mga tagapakinig ng
batas na nagmula sa bibig ni Jesus. Nang tumahimik si Jesus tungo sa
dayuhang babae ay nakita nila ang kanilang sariling likas na mukha sa
Kanya at binigyan ng kahulugan ang Kanyang pagkilos bilang hindi
pagpaparaan sa lahi. Ipinagpapatuloy nila sa Kanya ang kanilang
sariling mga saloobin at hangarin na nagresulta sa kanilang paghiling
kay Jesus sa harap ng mahirap na babaeng ito na palayain siya. Kung
gaano kadalas ang pagdurog nito sa babaeng marinig silang nagsasalita
ng ganito. Ang pagdalamhati niya para sa kanyang anak na babae ay
dapat na gumaling sa loob niya nang marinig ang sasabihin ni Jesus.
Ngunit siya ay sumagot at sinabi, Hindi ako ipinadala kundi sa
mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Mateo 15:24
Ang sagot na ito ay sumubok sa bawat isa upang makita kung sila ay
tunay na nakikinig. Ang Tagapagligtas ay ipinakilala ni Juan Bautista sa
mga salitang ito:
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Narito ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng
sanlibutan. Juan 1:29
Si Jesus ang Tagapagligtas ng buong mundo, hindi lamang sa mga
pisikal na Judio. Ang katotohanang ito ay nakilala ng babaeng
Samaritana sa balon at yaong lumabas mula sa bayan:
At sinabi sa babae, Ngayon ay naniniwala kami, hindi dahil sa
iyong sinabi: sapagka’t narinig namin siya mismo, at
nalalaman na ito ay tunay, ang Cristo, ang Tagapagligtas ng
sanlibutan. Juan 4:42
Si Jesus ang Tagapagligtas ng sanlibutan ngunit ang Kanyang kaharian
ay tiyak na hindi sa sanlibutan:
Sumagot si Jesus, Ang aking kaharian ay hindi sa sanlibutang
ito: kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutang ito, kung
gayon ang aking mga alipin ay lalaban, na hindi ako dapat
ihatid sa mga Judio: ngunit ngayon ang aking kaharian ay
hindi mula rito. Juan 18:36
Ang salitang Israel ay isang sanggunian sa lahat ng tatanggap sa kaloob
ng Kaligtasan. Tulad ng inilarawan ito ni apostol Pablo:
Sapagka’t siya ay hindi isang Judio, na isang panlabas; ni ang
pagtutuli, na panlabas sa laman: (29) Nguni’t siya ay isang
Judio, na kung saan ay nasa loob; at ang pagtutuli ay sa puso,
sa espiritu, at hindi sa liham; na ang papuri ay hindi sa mga
tao, kundi sa Diyos. Roma 2:28-29
Ang Tagapagligtas ay nagsasalita sa kanila tungkol sa Kanyang
espirituwal na kaharian ng puso. Sa paglapit kay Jesus, ang babaeng ito
ay tumugon sa tawag ng Espiritu. Inilahad niya na siya talaga, sa
sambahayan ni Israel. Hindi ang Israel ng laman, kundi ang Israel ng
Espiritu. Ang pangalang Israel ay ibinigay kay Jacob para sa labis na
pananampalataya na ipinakita niya sa pakikipagbuno sa anghel sa
kanyang pagkabagabag. Ngayon ipapakita ng babaeng ito na siya talaga,
ay isang tunay na Israelita na nagapi.
Nang magkagayo’y lumapit siya at sumamba sa kaniya, na
nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Mateo 15:25
95

Ang pananampalataya ng babae ay hindi nagbubunga. Nanatili siyang
naniniwala. Ang Tagapagligtas ay sabik na tulungan siya ngunit hindi
pa natatapos ang pagsubok.
Ngunit siya ay sumagot at sinabi, Hindi nararapat na kunin
ang tinapay ng mga bata, at itapon sa mga aso. Mateo 15:26
Narito ang salita ngunit hindi nangangahulugang ipinagpaubaya niya
ang kanyang apela. Ang salitang Greek na de ay maaari ding
mangahulugan at sa anyo ng isang pagpapatuloy ng pag-iisip. Hiniling
ngayon ni Jesus na magpasya kung siya ba talaga ay isang Israelita. Ang
kanyang pahayag ay nakabalangkas sa isang paraan upang subukan ang
diskriminasyon ng lahi ng mga alagad pati na rin ang kanyang sariling
mga pagdududa tungkol sa guro ng Hudyo. Maaaring sinabi ng babae,
“Panginoon, isa ako sa iyong mga anak at naniniwala ako na tutulungan
mo ako.” Ito ang pinakamataas na sagot na maibigay niya. Ngunit ang
kanyang sagot ay kamangha-mangha sa kahit na tinawag niya ang
kanyang sarili na aso, siya ay nananatili pa rin sa pananampalataya.
At sinabi niya, Katotohanan, Panginoon: gayon ang mga aso
ay kumakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa lamesa ng
kanilang mga panginoon. Mateo 15:27
Kahit na inisip niya na tinawag siya ni Jesus na aso ay nanatili pa rin
siyang naniniwala na tutulungan siya ni Jesus, na ginagawang isang
tunay na mapagtagumpayan ang Israel. Ang pag-ibig ng babaeng ito
para sa kanyang anak na babae at ang kanyang tugon sa pagguhit ng
Espiritu ay nagbigay sa kanya ng tagumpay ng pananampalataya.
Nang magkagayo’y sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, O
babae, malaki ang iyong pananampalataya: maging sa iyo ayon
sa gusto mo. At ang kanyang anak na babae ay gumaling mula
sa oras na iyon. Mateo 15:28
Ang sagot na ito ay nagwika sa mga alagad. Naririnig nila ang mga
salita ni Jesus ng kanilang likas na mga puso at pinapako sa Kanya ang
kanilang lahing pagkiling. Nang masagot ni Hesus ang kahilingan ng
babae ay nagulat sila at nabigo ang kanilang pang-unawa kay Jesus. Sa
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puntong ito ay dapat nilang isaalang-alang ang mga pagkilos ni Jesus na
isang misteryo o simulang tanungin ang kanilang kapootan sa lahi.
Si Jesus ay may pamagat sa Banal na Kasulatan ng “Karunungan ng
Diyos.” 1 Corinto 1:24. Ang karunungan na nagmula sa Kanyang Ama
ay nagpapahintulot sa Kanya na makipag-ugnay sa sangkatauhan at
ibunyag kung ano ang nasa kanilang mga puso nang walang direktang
paghaharap, na magbubunga lamang ng pagtutol. Bakit hindi lang sinabi
sa kanila ni Jesus, “Mayroon kang isang problema sa galit sa lahi at
kailangan mong maabutan ito?” Wala itong nakamit. Sa halip, si Jesus
ay nagsasalita sa isang paraan na nagpapahintulot sa Kanyang mga salita
na kumilos tulad ng salamin at ibunyag kung ano ang nasa puso.
Kapag naiintindihan mo ang alituntuning ito, maaari mong basahin ang
Banal na Kasulatan bilang isang tagagawa ng batas at hindi lamang
isang tagapakinig na nakikita ang iyong sariling likas na mukha. Ang
pagsubok na ibinigay ni Jesus sa mga alagad ay nakaharap sa bawat
mambabasa ng Bibliya. Ang mga bagay ay ipinahayag sa Banal na
Kasulatan upang ibunyag kung ano ang nasa puso ng mambabasa.
Habang binabasa ng mga disipulo ang mga aksyon ni Jesus ng kanilang
sariling diskriminasyon sa lahi, maraming nagbasa ng Banal na
Kasulatan na naglalarawan sa Diyos sa pamamagitan ng natural na pagunawa sa tao kaysa sa ayon sa totoong katangian ng Diyos. Ang
sumusunod na teksto ay parang ang Diyos ay nakakalimutan tungkol sa
Kanyang mga tao at tumalikod sa Kanya.
Ikakalat ko sila tulad ng isang silangan na hangin sa harap ng
kaaway; Ipapakita ko sa kanila ang likuran, at hindi ang
mukha, sa araw ng kanilang kapahamakan. Jeremias 18:17
Ginagamit namin ang salitang tumalikod sa mga tao upang ipahiwatig
ang aming pagtanggi sa kanila. Pansinin ang konteksto kung paano
tumalikod ang Diyos sa tekstong ito:
At mangyayari, habang dumadaan ang aking kaluwalhatian,
ilalagay kita sa isang taluktok ng bato, at takpan kita ng aking
kamay habang ako ay dumaraan: (23) At aalisin ko ang aking
kamay, at makikita mo ang aking mga bahagi sa likod:
nguni’t ang aking mukha ay hindi makikita. Exodo 33:22-23
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Sa kontekstong ito ipinakita ng Diyos ang Kanyang likuran upang
kalasagin si Moises mula sa kumpletong kaluwalhatian ng Kanyang
pagkatao. Ang pag-ibig ng Diyos para sa Kanyang mga anak ay
napakahusay, kaya walang pag-iimbot at nagmamalasakit na kapag ang
isang makasalanang ganap na nakakakita ng pag-ibig na ito, agad itong
nagdadala ng isang pagdurog na paghatol sa sarili at pagkakasala.
Sapagka’t nakalimutan ako ng aking bayan, sinunog nila ang
insenso sa walang kabuluhan, at pinatunguhan sila sa kanilang
mga lakad mula sa mga sinaunang landas, lumakad sa mga
landas, sa paraang hindi itinapon; Jeremias 18:15
Nakalimutan ng Israel ang Panginoon at lumiko sa ibang mga landas.
Itinago ng Panginoon ang Kanyang kaluwalhatian at tumalikod upang
hindi sila lubos na masira. Binalik din niya ang Kanyang likuran upang
hindi nila makita ang Kanyang pagdurusa at kalungkutan nang makita
ang Kanyang mga anak na umani ng kanilang inihasik.
Ibinigay ko ang aking likuran sa mga nagpatalsik ... Isaias 50:6
Ang mga kilos ng Israel ay sumasakit sa ating Tagapagligtas. Ang
kanilang idolatrya ay saktan Siya ng labis. “Sa lahat ng kanilang
pagdurusa ay nagdusa siya at dinala sila at ipinanganak sa kanila sa
lahat ng mga araw.” Isaias 63:9. Kaya ibinigay Niyang muli ang
Kanyang pag-aabang. Ang pariralang ito ay maaaring maunawaan
habang ang Panginoon ay nasugatan para sa mga pagsalangsang ng
Kanyang mga tao sa kanilang pagtanggi sa Kanya at din ang kalasag ng
Kanyang bayan mula sa buong kaluwalhatian ng Kanyang pagkatao
upang hindi sila lubusang madurog ng kanilang pagkakasala. Babasahin
ng natural na puso ang teksto bilang simpleng pagtanggi ng Diyos sa
Kanyang mga tao sapagkat iyon mismo ang kung paano likas na
reaksyon ng isang tao at kapag binasa natin ang Bibliya na natural ang
ating naiintindihan. Sa kabutihang palad, ang mga iniisip ng Diyos ay
hindi ang ating iniisip. Isaias 55:8-9.
Bigyan tayo ng isa pang halimbawa kung paano kumikilos ang Salita ng
Diyos na parang salamin sa kaluluwa. Sa Mga Bilang 13 binasa natin
ang mga sumusunod:
98

At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, (2)
Magpadala ka ng mga lalake, upang kanilang suriin ang lupain
ng Canaan, na ibinibigay ko sa mga anak ni Israel: sa bawat
lipi ng kanilang mga magulang ay kayo magpadala ng isang
tao, bawat isa na pinuno sa kanila. Mga Bilang 13:1-2
Gayon ma’y nabasa natin sa Deuteronomio 1:22
Masdan, inilagay ng Panginoon mong Diyos ang lupain sa
harap mo: umakyat ka at ariin mo, gaya ng sinabi ng
Panginoong Diyos ng iyong mga magulang; huwag matakot, o
huwag ding mawalan ng pag-asa. (22) At kayo’y lumapit sa
akin, ang bawa’t isa sa inyo, at sinabi, Kami ay magpapadala ng
mga tao sa unahan namin, at kanilang susuriin kami sa lupain,
at ibabalita sa amin ang paraan na dapat nating paakyat, at sa
kung anong mga bayan darating tayo. (23) At ang salita ay
nalulugod sa akin ng mabuti: at kumuha ako ng labing
dalawang lalake sa inyo, isa sa isang lipi: Deuteronomio 1:21-23
Ang daanan sa Bilang 13 ay hindi nagbibigay ng buong konteksto ng
nangyari. Inihahatid lamang nito ang utos ng Diyos na subaybayan ang
lupain. Ang dalawang talatang ipinakita tulad nito sa Banal na
Kasulatan ay nagbibigay ng kaunting pagsubok para sa mambabasa.
Kung ang mambabasa ay nasa loob ng kanyang puso ng isang pagnanais
na salungatin ang Bibliya, ang dalawang teksto na ito ay maaaring
mailagay nang magkatabi at ginamit upang patunayan ang kasalungat ng
Bibliya. Ang mga pagkakasalungatan na umiiral sa loob ng mambabasa
ay inaasahan sa Bibliya. Mabilis na makikita ng gumagawa ng batas na
ang utos na umakyat at magtamo ng lupa ay nangangahulugang hindi na
kailangang mag-espiya sa lupain at ang kahilingan na mag-espiya ay
nagpahayag ng kakulangan ng pananampalataya. Tumugon ang Diyos
sa kahilingan na may utos alinsunod sa kanilang nais. Ang natatakot na
ulat na ibinalik ng nakararami ang mga espiya ay ang hindi paniniwala
na umiiral sa kanilang mga puso na nag-udyok sa kahilingan na ispiya
ang lupain. Kaya’t ang Bibliya ay nakasulat sa isang paraan na ang
isang tao na nabubuhay ng salungat ay magagawang basahin ang
Bibliya at hahanapin ang mga pagkakasalungatan na hinahanap niya
upang suportahan ang kanyang mga paghahabol. Ang gumagawa ng
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batas ay nananalig sa pananampalataya at hinahangad na lutasin ang
maliwanag na salungatan at magkakasuwato sa Banal na Kasulatan.
Isaalang-alang natin ang kwento ng pagbibilang ni David sa Israel.
At muling nagalit ang galit ng Panginoon laban sa Israel, at
inilipat niya si David laban sa kanila upang sabihin, Yumaon
ka, bilangin ang Israel at Juda. 2 Samuel 24:1
Ngayon ihambing ito sa 1 Cronica 21:1
At tumindig si Satanas laban sa Israel, at hinimok si David na
bilangin ang Israel 1 Cronica 21:1 muli ay lumilitaw, sa
ibabaw, isang pagkakasalungatan. Katulad ito nang ipinakita si
Jesus bilang Tagapagligtas ng sanlibutan at pagkatapos ay
sinabi sa babae, “Hindi ako ipinadala ngunit sa mga
nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel.” Nasubok tayo
kapag binabasa natin ang mga talatang ito. Sa isang hinaharap
na kabanata pupunta tayo sa mas detalyado tungkol sa galit ng
Panginoon. Sa ngayon ay tutok lang tayo sa pagbasa ng mga
salitang Hebreo sa ilaw ng buhay ni Jesucristo. Ang bilang ng
Israel na nagresulta sa pagkamatay ng 70,000 kalalakihan.
Sa gayo’y nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula
umaga hanggang sa takdang panahon: at namatay ang bayan
mula sa Dan hanggang sa Beersheba pitong libong tao. 2
Samuel 24:15
Ang ilang mga salin ay nagmumungkahi na ang Diyos ay nagalit sa
Israel kaya’t nilikha niya ang isang lagay upang puksain ang libu-libong
mga tao:
Ang galit ng Panginoon ay sumunog laban sa Israel. Pinukaw
niya si David laban sa kanila. Sinabi niya, “Humayo! Bilangin
ang mga kalalakihan ng Israel at Juda.” 2 Samuel 24:1 (NIV)
Kapag nabasa natin na ang galit ng Diyos ay sumunog laban sa Israel
anong larawan ang nilikha nito sa iyong isip? Naisip ba natin na may
isang taong may pulang mukha na tumatakbo sa paitaas, handa nang
sumabog sa galit? Posible bang basahin ng mga tagasalin ang mga
salitang Hebreo ayon sa kanilang natural na pag-unawa? Ano ang
kamangha-mangha tungkol sa pagkakaiba-iba ng kahulugan sa mga
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salitang Hebreo ay ang mambabasa o tagasalin ay matukoy ang variant.
Sa ilang mga salita ang mga lakas ng kahulugan ay nagbabago nang
malaki sa kahulugan ng binabasa. Kung titingnan mo ang salitang galit
at nagsunog sa 2 Samuel 24:1, maaari silang isalin bilang paghihirap at
kalungkutan. Ang salitang inilipat ay may kahulugan upang akitin, kaya
maaari naming basahin ang teksto tulad ng sumusunod.
At muli ang pagdurusa ng Panginoon ay nagdalamhati para sa
Israel, at si David ay nahikayat na sabihin, Humayo ka,
bilangin ang Israel at Juda. 2 Samuel 24:1
Ito ay nauugnay ng 1 Cronica 21:1 na nagsabi na si Satanas ay tumayo
laban kay David. Bakit hinihikayat si David? Ito ay dahil pinahihirapan
ng Israel ang Espiritu ng Diyos. Ang galit ng Diyos ay inilarawan sa
Bibliya na nagpapahintulot sa masasamang anghel na magkaroon ng
higit na kontrol.
Itinapon niya sa kanila ang kabangisan ng kanyang galit, poot,
at at kaguluhan, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga
masasamang anghel sa gitna nila. Awit 78:49
Muli ang salitang pagpapadala ay maaaring isalin bilang pakawalan.
Ang galit ng Diyos ay tinukoy na sa wakas ay pinapayagan ang
Kanyang mga tao na itulak Siya palayo, na nagpapahintulot kay Satanas
na tumayo at kontrolin ang sitwasyon. Mahal ng ating mahal na Ama
ang Kanyang mga anak, at ang ating Tagapagligtas ang ating Pastol na
walang pag-aalaga sa Kanyang mga tupa. Kapag ang Kanyang mga tao
ay nagpapatuloy na huwag pansinin at tanggihan ang Kanyang mga
apela, sa wakas ay dapat Niyang pahintulutan silang magkaroon ng
kanilang sariling pagnanasa. Nais ng Israel ang pambansang kadakilaan
sa ilalim ni David. Ang Espiritu ng Panginoon ay nangako sa kanila na
huwag hanapin ang mga bagay na ito, ngunit ang parehong espiritu na
nais ng isang hari na nais na palawakin ang emperyo. Kaya pinayagan
ng Panginoon si Satanas na pukawin si David na bilangin ang mga tao.
Karamihan sa mga tagasalin ng Bibliya ay pinili na bigyang kahulugan
ang salitang Hebreo na aph bilang galit sa 2 Samuel 24:1. Sapagkat sa
Exodo 34:6 ang parehong salita na nakakabit sa salitang matagal ay
isinalin tulad ng sumusunod:
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At ang Panginoon ay dumaan sa harap niya, at ipinahayag,
Ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos, maawain at
mapagbiyaya, mahinahon, [H639 aph] at sagana sa kabutihan
at katotohanan, Exodo 34:6
Pinayagan ng Panginoon ang salitang Hebreo na aph na kumilos bilang
salamin sa ating kaluluwa. Mababasa natin ito bilang galit o pagdurusa. Ito
ay dahil ang salitang Hebreo ay nangangahulugang ilong o mabilis na
paghinga sa pamamagitan ng ilong. Ang mabilis na paghinga ay maaaring
mula sa galit o matinding kalungkutan. Nang sabihin ni Jesus sa mga
alagad na kailangan Niyang magdusa ng maraming bagay sa mga kamay
ng mga pinuno, hindi nila nais itong marinig. Kaya’t matatagpuan natin sa
maraming lugar na mas gugustuhin ng mga tao na ang Diyos ay nagagalit
sa mga nagkakasala laban sa Kanya kaysa sa Kanya bilang isang
pagdurusa at may pusong puso. Kung pinahintulutan nila ang kanilang
sarili na ito ay magdadala ng matinding pananalig upang itigil ang pagsakit
sa ating Ama. Ang pagkakita sa Kanya bilang galit ay nagpapahintulot sa
maraming tao na bigyang katwiran ang kanilang pagkakasala. Tulad ng
isinalin ng mga alagad ang katahimikan ni Jesus bilang hindi pagpaparaan
sa lahi ng maraming mga tagasalin ng Bibliya, at samakatuwid, ang mga
mambabasa, ay nagbasa ng kanilang sariling mga damdamin patungkol sa
kawalang-katarungan sa katangian ng Diyos.
Isang pangwakas na halimbawa upang isaalang-alang:
Kaya namatay si Saul dahil sa kanyang pagiging hindi tapat na
ginawa niya laban sa PANGINOON, sapagkat hindi niya
iningatan ang salita ng PANGINOON, at dahil din sa
pagkonsulta sa isang daluyan para sa paggabay. (14) Nguni’t
hindi siya nagtanong sa Panginoon; kaya pinatay niya siya, at
ibinalik ang kaharian kay David na anak ni Isai. 1 Cronica
10:13-14 (NKJV)
Kung ang isang tao ay naghahanap ng katibayan upang ipakita na
pinapatay ng Diyos ang mga tao ay lilitaw na ito ay isang napakasimpleng kaso. Sinasabi nito na pinatay ng Diyos si Saul. Ang tekstong
ito ay isang salamin. Ang nakikinig ng batas ay makikita ang kanyang
sariling likas na mukha sa tekstong ito. Si Saul ay lubos na napaboran
ng Diyos at si Saul ay naghimagsik laban sa Kanya. Ang natural na tao
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ay magkakaroon ng damdamin ng paghihiganti sa ganitong kaso at
hinuhusgahan si Saul na karapat-dapat na papatayin. Sa kabilang banda,
ang likas na tao ay maaaring magkaroon ng katulad na mapaghimagsik
na damdamin patungo sa awtoridad at pagbabasa ng tekstong ito habang
ang Diyos na direktang pagpatay kay Saul ay nagbibigay ng katibayan
upang patunayan ang awtoridad ay malupit at hindi makatwiran. Para sa
mga nagbabasa ng Bibliya sa pamamagitan ng katangian ni Jesus,
hihingin nila ang higit pang mga sagot upang maipaliwanag ang talatang
ito na ang Diyos talagang pinatay si Saul. Sa pagkakataong ito ang sagot
ay 10 talata lamang bago sa parehong kabanata.
At ang labanan ay sumakit laban kay Saul, at sinaktan siya ng
mga mamamana, at siya ay nasugatan ng mga mamamana. (4)
Nang magkagayo’y sinabi ni Saul sa kaniyang tagadala ng
armas, Iguhit mo ang iyong tabak, at ihagis mo ako; baka ang
mga hindi tuli na ito ay darating at aabuso ako. Ngunit ang
kanyang tagadala ng sandata ay hindi; sapagka’t siya ay
totoong natakot. Kaya’t kumuha si Saul ng isang tabak, at
nahulog doon. 1 Cronica 10:3-4
Si Saul ay nagpakamatay. Tumalikod si Saul sa Diyos at
nangangahulugan ito na hindi maprotektahan siya ng Diyos tulad ng nais
Niyang gawin. Si Saul ay hindi protektado sa labanan at ang mga
pangyayaring pinatunayan na natapos ni Saul ang kanyang sariling buhay.
Nagbibigay ito ng konteksto sa mga taludtod. Mayroong isang
mahalagang aral dito para sa mga mambabasa ng Bibliya. Kung natitiyak
mong ang misyon ni Jesus sa mundo ay ang paghahayag ng Ama at
naiintindihan mo ang mga pagdurusa ni Cristo sa pamamagitan ng pangaraw-araw na pagtanggi Naranasan niya ang lahi ng tao, kung gayon tulad
ng babaeng Syrophoenician ay magbitay tayo sa pananalig na naniniwala
na Siya ay tunay maawain kahit na lilitaw na hindi Siya. Ito ang batas na
kumikilos bilang salamin sa ating mga kaluluwa upang mailabas kung
ano ang nasa ating mga puso upang tayo ay magsisi sa pagpapatunay ng
ating mga hangarin at hilig kay Kristo at sa Kanyang Ama.
... maging sa iyo ayon sa gusto mo. Mateo 15:28
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10. Ang Paglagay ng Takot sa Diyos sa Iyo
At malapit na ang paskuwa ng mga Judio, at si Jesus ay
umakyat sa Jerusalem, (14) At nasumpungan sa templo ang
mga nagbebenta ng mga baka at tupa at mga kalapati, at ang
mga nagpapalit ng salapi na nakaupo: ( 15) At nang gumawa
siya ng isang salot ng maliliit na pisi, pinalayas niya silang lahat
sa templo, at ang tupa, at ang mga baka; at ibinuhos ang pera
ng mga nagpapalit, at binawi ang mga lamesa; (16) At sinabi
sa mga nagbebenta ng mga kalapati, Kunin ang mga bagay na
ito mula rito; huwag gawing bahay ng kalakal ang bahay ng
aking Ama. (17) At naalaala ng kaniyang mga alagad na
nasusulat, Ang kasigasigan ng iyong bahay ay kinain ako. Juan
2:13-17
At siya ay pumasok sa templo, at sinimulang palayasin ang
mga nagbebenta doon, at ang mga bumili; (46) Na sinasabi sa
kanila, Nasusulat, Ang aking bahay ay bahay ng dalangin:
datapuwa’t ginawa ninyo itong isang lungga ng mga
magnanakaw. Lucas 19:45-46
Ang dinisenyo ng Paskuwa upang ituro sa mga makasalanan ang
kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos sa pagbibigay ng Kanyang
Anak na mamatay para sa mundo. Ang mga pinuno ng Israel ay naging
ito sa isang pagkakataon na pagyamanin ang kanilang sarili sa gastos ng
mga tao. Ang isang sakripisyo ay hinihiling sa bawat pamilya at upang
bumili ng kordero ang isa ay kailangang magpalit ng lokal na pera para
sa siklo ng templo. Ang palitan ng pera na ito ay nagbibigay ng isang
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paraan para sa labis na pagpapahalaga sa pagbili ng mga hayop na hain.
Ang mahirap at mahina ay natagpuan ito ng mas mahirap upang makuha
ang kinakailangang sakripisyo na naiwan sa kanila na nadaya ng mga
mismong kalalakihan na inilaan upang turuan sila ng napakaraming
biyaya ng Diyos.
Habang sinisiyasat ni Jesus ang tanawin ng templo ang Kanyang puso
ay nalungkot. Kung ang gawi na ito ay hindi napapagod na ito ay
hahantong sa milyun-milyong libingan sa walang-kamatayan na walang
kaligtasan sapagkat ang katotohanan ng ebanghelyo ay naging
makasarili na kasakiman. Dito ipinakilala tayo sa isang aspeto ng
katangian ng Diyos na madaling naiintindihan. Labis na minamahal ng
Diyos ang mga kalalakihan na gumagawa ng mga masasamang gawaing
ito tulad ng pag-ibig niya sa mga niloloko ng mga pari. Upang maabot
ang mga pinuno na ito kailangan nilang harapin ang kanilang
makasalanang landas upang mailigtas sila. Ito ang pormula na
sumusunod sa pagtubos:
Bukod dito, ang batas ay pumasok, na ang pagkakasala ay
maaaring dumami. Ngunit kung saan lumala ang kasalanan,
higit na dumami ang biyaya: Roma 5:20
Ang galit na palitan at matalim na pakikipag-usap sa templo ay isang
salamin ng kalagayan ng mga puso ng mga kalalakihan na namumuno
sa bansa. Kung hindi sila nagsisi sa mga gawa na ito sila ay
mamamatay.
Ang Tagapagligtas ng mundo ay may kapangyarihan na basahin ang
mga kaluluwa ng mga tao. Tulad ng nalalaman ng Ama ang bilang ng
mga buhok sa bawat ulo, sa gayon nalalaman Niya ang intensyon ng
bawat tao. Habang kumikislap ang pagka-Diyos sa sangkatauhan,
binabasa ni Kristo ang pinakaloob na lihim ng lahat sa paligid Niya. Ito
ay isang sandali ng paghuhukom; yaong nasa piling ni Jesus ay
napagtanto na mababasa ng Tagapagligtas ang bawat detalye ng
kanilang mga kaluluwa. Para sa mga masasama ito ay isang pinakanakakatakot na karanasan. Ang pagkilos ng pagkuha ng latigo ng mga
lubid ay hindi upang hampasin ang mga tao at pisikal na makapinsala sa
kanila, ngunit upang mapabilib sa kanila ang pagkakasala ng kanilang
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ginagawa. Walang sinumang napatay, walang nasugatan, ngunit ang
mga item na kanilang ipinagbili ay nasaktan bilang babala na ang mga
bagay na ito ay sumisira sa kanila.
Kinukumbinsi ng Tagapagligtas ang mga ito sa kasalanan, hindi upang
sirain sila ngunit upang mailigtas sila. Hiniling niya na makita nila ang
kanilang panganib, magsisi, at maligtas. Nang hinanap ng Espiritu ng
Diyos ang kanilang mga puso ay hikayatin sila na tumalikod sa kanilang
kasalanan at humingi ng kapatawaran sa kanilang masasamang gawa. Sa
halip, ang mga tao ay tumakas mula sa Kanyang presensya na pinili na
mag-hang sa kanilang mga kasalanan sa halip na talikuran sila.
Pinalayas sila mula sa templo dahil sa kanilang pagtanggi na magsisi.
Kung nagsisi sila ay tatanggap sila ng biyaya at kapayapaan ng isip na
nagpapahintulot sa kanila na manatili sa Kanyang presensya. Habang
maraming tumakas mula kay Cristo, ang iba ay nanatili at nakinig sa
Kaniyang nagtuturo.
At nagtuturo siya araw-araw sa templo. Ngunit ang mga
punong saserdote at mga eskriba at pinuno ng mga tao ay
naghangad na patayin siya ... Lucas 19:47
Kung si Jesus ay puno ng galit at pananalakay sa mga tao, walang
mananatili; tatakas na sana ang lahat. Yaong mga mapagpakumbabang
nagsisisi ay hindi kailangang umalis dahil hindi nila nadama ang
paghatol sa Kanyang presensya.
Kaya’t ngayon ay walang paghatol sa mga nasa kay Cristo
Jesus, na hindi nagsisunod sa laman, kundi ayon sa Espiritu.
Roma 8:1
Nakalulungkot na tumanggi ang mga pari at pinuno na pinahintulutan
ang Espiritu ng Diyos na linisin ang kanilang mga puso. Ang pisikal na
templo ay kumakatawan sa puso ng bansa. Maaaring malinis ang templo
sa pamamagitan ng luha ng pagsisisi, ngunit sa halip ito ay nalinis ng
takot na masama na tumakas sa Kanyang presensya. Ang Espiritu ay
papalapit sa kanila sa paghuhusga upang mailigtas sila, ngunit ang mas
malapit na Espiritu ay dumating nang higit na gulat sila.
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At lalapit ako sa iyo upang paghatol; at ako ay magiging
isang mabilis na patotoo laban sa mga mangkukulam, at laban
sa mga mangangalunya, at laban sa mga sinumang
nanunumpa, at laban sa mga nang-aapi sa pagtanggap sa
kanyang suweldo, sa biyuda, at sa mga walang ama, at na
tinatalikod ang estranghero mula sa kanyang karapatan, at
huwag matakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Malakias 3:5
Ang ating likas na kaisipan kapag binabasa ang talatang ito ay mag-isip
na puputulin ng Diyos at sirain ang mga masama sa Kanyang galit. Muli
ang Salita ng Diyos ay kumikilos bilang salamin. Sinasabi ng teksto,
“Malapit ako sa iyo sa paghuhusga.” Nais ng ating Ama na lumapit sa
atin at mangangatuwiran sa atin tungkol sa ating mga kasalanan. Ang
pagpunta sa pagkakaroon ng Isa kaya’t walang pag-iimbot at
mapagmahal ay walang mga pagpipilian kundi ang magsisi o tumakas
mula sa ilaw. Hindi posible na maging pasibo sa presensya ng Diyos.
Ang mga kumapit sa kanilang mga kasalanan ay tumatakbo para sa
inaakala nilang kanilang buhay, ngunit ipinakikita nila na sa katunayan
mahal nila ang kamatayan at tumatakas mula sa buhay.
Ang paglilinis ng templo ay sumasalamin sa mga eksenang naganap sa
langit nang magrebelde si Lucifer at ang kanyang mga anghel laban sa
Diyos. Kinumbinsi sila ng Espiritu ng Diyos sa kanilang maling
landasin, ngunit nakalulungkot na tumanggi silang tanggapin ang
kapatawaran. Pansinin ang dalawang paraan na ang pangyayaring ito ay
ipinahayag sa Banal na Kasulatan:
At ang mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang unang pagaari, ngunit iniwan ang kanilang sariling tirahan, inilalaan niya
sa walang hanggang kadena sa ilalim ng kadiliman hanggang
sa paghuhukom ng dakilang araw. Judas 1:6
Sapagka’t kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na
nagkasala, ngunit ibinaba sila sa impiyerno, at ibigay sila sa
mga tanikala ng kadiliman, upang mailalaan sa paghuhukom;
2 Pedro 2:4
Paano mo binabasa ang mga talatang ito? Sa Judas sinabi sa amin na
ang mga anghel ay umalis sa kanilang tahanan sa langit. Sa 2 Pedro 2:4
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sinasabi nito sa amin na hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na
nagkasala ngunit itinapon sila sa impiyerno at kadiliman.
Kapag ang Anak ng Diyos ay lumapit sa kanila sa paghuhusga na
kumakatawan sa Kanyang Ama, hindi nila mapangako ang pagiging
nasa Kanyang harapan. Si Cristo, na si Michael na Arkanghel, ay
nakipag-away sa mga anghel na humihiling sa kanila na lumiko sa ilaw,
magsisi sa kanilang mga disenyo, at bumalik sa Ama.
At nagkaroon ng digmaan sa langit: Si Michael at ang kanyang
mga anghel ay nakipaglaban sa dragon; at ang dragon ay
nakipaglaban at ang kanyang mga anghel, (8) At hindi
nagtagumpay; ni ang kanilang lugar ay natagpuan pa sa langit.
Pahayag 12:7-8
Ang digmaan sa langit ay nakasentro kay Lucifer na naghahangad na
mag-trapiko ng Kanyang paninda sa templo ng Diyos.
Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong kalakal, napuno nila
ang gitna mo ng karahasan, at ikaw ay nagkasala: kaya’t
ilalabas kita na parang kabastusan mula sa bundok ng Dios: at
aking lilipulin ka, Oh takip na kerub, mula sa gitna ng mga
bato ng apoy. Ezekiel 28:16
Muli ay nagsalita ang Bibliya sa amin bilang salamin. Inilahad nito kung
ano ang nasa puso natin. Kapag sinabi nito, “Iwasak kita, Oh sumasakop
sa kerub,” hinamon tayo na hatulan kung paano ito magaganap. Kung
kinilala ni Lucifer ang kanyang maling ginawa bago pa siya gumawa ng
digmaan laban sa pamahalaan ng Diyos, maliligtas siya. Ang pagsisikap
ng Anak ng Diyos na linisin ang kanyang kaluluwa sa templo ay
nagdala ng isyu sa isang ulo, at nang maabot ni Kristo sa kanya upang
kumbinsihin siya ng kanyang pagkakamali, tumanggi siya, pinatigas ang
kanyang puso at nahulog nang lubusan sa kasalanan. Ang mga aksyon ni
Cristo ay nagbigay kay Lucifer ng plataporma upang tanggihan ang ilaw
at sirain ang kanyang sarili. Sa prosesong ito ipinapahiwatig ng Bibliya
na sinimulan ng Diyos ang proseso na hahantong sa pagkawasak ni
Lucifer. Katulad ito nang sinabi ng Banal na Kasulatan na pinapagod ng
Diyos ang puso ni Paraon. Inabot ng Diyos si Paraon na magsisi ngunit
ang pinili ng hari ay patigasin ang kanyang puso. Ito ba ang mga aksyon
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ng araw na nagpapatigas sa luwad, o ito ba ay ang mga sangkap sa
luwad na tumutugon sa sikat ng araw, ginagawa itong mahirap?
Si Satanas at ang Kanyang mga anghel ay hindi binulag mula sa langit.
Itinapon si Satanas sa pamamagitan ng Kanyang pagtanggi na tumugon
sa nakakumbinsi na Espiritu ng Diyos at nagnanais na makatakas sa
Kanyang presensya. Ang parehong proseso ay naganap sa templo nang
linisin ito ni Jesus. Ipinakita niya sa mga tao ang kanilang pagkakamali,
pinagtapat niya ang kanilang mga kasalanan, ang Espiritu ay lumapit sa
kanila at humiling sa kanila na magsisi, ngunit tumanggi sila. Ang
pagtanggi na ito ay naglagay ng marami sa kanila sa mga kadena ng
kadiliman tulad ng mga nahulog na anghel. Kapag ang Espiritu ay
gumagawa ng isang tuwirang pagsisikap na maabot ang kaluluwa at
mahigpit itong tumanggi, ang kadiliman ay agad na pumapasok at nagaalipin sa kaluluwa. Sa kabutihang palad, ang ilan na tumakas mula kay
Cristo sa araw na iyon ay nagawa pa ring magsisi, ngunit para sa iba sa
araw na iyon ang simula ng kanilang pagkawasak; at masasabi na sinira
sila ni Cristo sa pamamagitan ng paghanap upang mailigtas sila.
Sa kaalamang ito mababasa natin ang maraming mga talata ng Banal na
Kasulatan na may isang mas mahusay na pag-unawa sa kung ano ang
ibig sabihin kapag ang mga tao ay naagaw ng takot sa piling ng Diyos.
Ipadadala ko ang aking takot sa harap mo, at aking lilipulin
ang [H2000] ang lahat ng mga tao na iyong pupuntahan, at
gagawin ko ang lahat ng iyong mga kaaway na bumalik sa iyo.
(28) At magpapadala ako ng mga trumpeta sa harap mo, na
itataboy ang Hivite, ang Cananeo, at ang Hetheo, mula sa
harap mo. Exodo 23:27-28
Ang salitang Hebreo na isinalin ni Haring James bilang sirain ay may
mga pagkakaiba-iba ng kahulugan na ito:
H2000 - Hamam: upang gumalaw nang walang ingay, malito,
gumawa ng isang ingay, hindi pagkakasundo, masira, kumalas,
durugin, sirain, gulo
Ang pagkatakot sa Panginoon ay naglagay sa maraming mga bansang
ito ang eksaktong katulad ng ginawa ni Jesus nang linisin niya ang
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templo sa ikalawang pagkakataon. Marami sa mga bansang ito sa
paligid ng Israel ay napuno ang kanilang tasa ng kasamaan, at sila ay
nasa punto ng pangwakas na desisyon. Ang takot na inilagay ng Diyos
sa kanila ay ang Kanyang pagkumbinsi sa kanilang mga kasalanan. Ang
Espiritu ng Diyos ay lumapit sa kanila sa paghuhukom. Nakalulungkot
na tumanggi sila, at ito ay hindi nagkagulo, nakagulo at naguguluhan sa
kanila. Ang pagtanggi ng mga Hudyo na tanggapin ang awa ni Jesus ay
iniwan sila upang sa wakas ay masisira ng Roma. Ang pagtanggi sa mga
nakapaligid na mga bansa na magsisi sa kanilang mga kasalanan ay
iniwan sa kanila ang tabak ng Israel. Susuriin natin ang tabak ng Israel
sa isang kabanata sa hinaharap ngunit sa ngayon nakikita natin na ang
takot sa Panginoon na dumating sa mga bansang ito ay ang Espiritu ng
Diyos na naghahangad na hatulan sila ng kanilang kasalanan at
magdulot sa kanilang pagsisisi bilang isang huling pagsisikap na
magligtas sila.
Ang pag-abot upang iligtas sila ay nagresulta sa kanilang mga puso na
tumigas, at sa gayon pinili nila ang kamatayan kaysa sa buhay. Ang mga
paniniwala sa kasalanan ay tulad ng mga trumpeta sa kaluluwa. Ang
mga bansang ito ay sumipa laban sa mga tanso ng budhi at tumakbo
mula sa presensya ng Diyos sa mga bisig ni Satanas, ang maninira, at
namatay sila.
At nangyari, na sa pagbabantay ng umaga ay tumitingin ang
Panginoon sa hukbo ng mga Egiptohanon sa pamamagitan
ng haliging apoy at ng ulap, at ginulo [H2000] ang hukbo ng
mga taga-Ehipto, (25) at tinanggal ang mga gulong ng
kanilang karo. , na kanilang inilabas sila nang labis: kaya’t
sinabi ng mga Egipcio, Tumakas tayo mula sa harap ng Israel;
sapagka’t ang Panginoon ay nakikipaglaban sa kanila laban sa
mga Egipcio. Exodo 14:24-25
Sa Pula na Dagat, ginulo ng Panginoon ang mga taga-Egypt. Ito ay ang
parehong salita tulad ng nabanggit na ang Diyos ay maglagay ng takot
sa mga bansa sa Exodo 23:27.
Ang mga taga-Ehipto ay katulad na mahal ng Diyos tulad ng mga
Israelita. Nang itayo ng Panginoon ang haligi ng apoy upang maiwasan
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silang salakayin ang mga Israelita dapat sana ay nakita nila ito na isang
babala na umuwi. Natakot sila sa ito, ngunit tumanggi silang magsisi.
Nang hinabol nila ang mga Israelita ay pinadalhan ng Panginoon ang
Kanyang mga anghel upang tanggalin ang mga gulong ng kanilang
karwahe upang mapabagal ang mga ito at upang maiwasan ang mga ito
sa anumang pa. Sa kanilang matigas na pagtanggi na isumite sila ay
humimok ng malalim sa tubig at nalunod nang magkasama ang tubig.
Walang katibayan na dinala sila ng Diyos sa tubig upang patayin sila.
Ginawa niya ang lahat na posible upang maiwasan ang mga ito mula sa
pagkilos na ito.
At ang puwang kung saan kami nanggaling mula sa
Kadeshbarnea, hanggang sa kami ay makarating sa batis ng
Zered, ay tatlong pu’t walong taon; hanggang sa lahat ng
henerasyon ng mga taong may digmaan ay nawasak sa gitna
ng hukbo, gaya ng isinumpa ng Panginoon sa kanila. (15)
Sapagka’t sa katunayan ang kamay ng Panginoon ay laban sa
kanila, upang sirain ang H2000] mula sa gitna ng hukbo,
hanggang sa sila ay mangasawi. Deuteronomio 2:14-15
Inanyayahan ang mga Israelita na umakyat at kunin ang lupain ng
Canaan, ngunit natatakot sila sa mga higante sa lupain at tumanggi
silang magtiwala sa Diyos. Nang sabihin sa kanila ng Diyos na hindi
sila makakapasok sa Lupang Pangako dahil sa hindi paniniwala at
mamamatay sa ilang, muli silang naghimagsik at nagpasiyang pumunta
at makipaglaban. Matapos mabugbog ng kanilang mga kaaway ay sinisi
nila si Moises sa lahat at nais nilang patayin siya. Ang mga tao ay
patuloy na sinasabi na nais ng Diyos na patayin sila sa ilang at bilang
hinuhusgahan nila kaya natanggap nila. Hinayaan ng Diyos na mangyari
ang mga bagay na ito sa pag-asang makita nila ang kanilang
pagkakamali at magsisi at humingi ng kapatawaran. Sa loob ng 40 taon
ipinadala ng Panginoon ang Kanyang Espiritu upang pakiusap sa kanila
na magpakumbaba at magsisi sa kanilang kasalanan. Kung nagsisi sila
ay hindi na mahalaga kung sila ay namatay sa ilang; makakamit nila ang
buhay na walang hanggan.
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Dahil sa ito ay nananatili na ang ilan ay dapat na pumasok
doon, at sila na unang ipinangaral ay hindi pumasok dahil sa
kawalan ng pananampalataya: Hebreo 4:6
Nakalulungkot na ang lahat ng mga Israelita ay tumanggi na pumasok sa
kapahingahan na kay Cristo at alam ang kanilang mga kasalanan ay
pinatawad. Sa halip, pinatigas nila ang kanilang sarili laban sa
pagsusumamo ng Espiritu, namatay sa ilang, at nawala ang buhay na
walang hanggan. Kaya sinira sila ng Panginoon? Ginawa niya ang
bilang ng araw na nagpapatigas ng luad. Ang kanyang patuloy na
pagsusumamo ay nagpapatigas sa kanilang mga puso sa pamamagitan
ng kanilang patuloy na pagtanggi, at sa gayon sila ay nawasak.
Kapag ang Tagapagligtas ay dumating sa iyo sa pamamagitan ng
matinding pagkumbinsi ng kasalanan, huwag kang matakot at patigasin
ang iyong puso. Maniniwala na ang iyong Ama ay malayang
nagpatawad at naglilinis ng kasalanan at nagtamasa ng kapayapaan at
kalayaan ng kapatawaran. Tangkilikin ang kapayapaan ng langit sa
templo ng iyong kaluluwa at magalak na kusang linisin ito para sa
Kanyang kaluwalhatian at sa pamamagitan ng Kanyang kaluwalhatian.
Sa mga huling araw na ito ay isang mensahe ang papunta sa mundo na
nagsasabi sa atin na “matakot sa Diyos at magbigay luwalhati sa
Kanya.” Pahayag 14:7. Kapag pinapayagan natin ang Espiritu ng Diyos
na kumbinsihin tayo sa ating mga kasalanan at hindi tutol ang Kanyang
mga apila, tayo ay pagpapalain at magsisimulang maunawaan ang
karunungan, sapagkat nabasa natin:
Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at
ang kaalaman ng ang banal ay pag-unawa. Kawikaan 9:10
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11. Ang Galit ng Panginoon
Sa loob ng isang linggo bago nabitin si Kristo sa krus Siya ay sumakay
sa isang asno papunta sa Jerusalem na napalilibutan ng isang malaking
tao.
At isang napakaraming tao na kumalat ang kanilang mga
kasuutan sa daan; ang iba ay pinuputol ang mga sanga mula sa
mga puno, at inuna ang mga ito sa daan. (9) At ang mga tao
na nauna, at ang sumunod, ay sumigaw, na nagsasabi,
Hosanna sa Anak ni David: Mapalad siya na darating sa
pangalan ng Panginoon; Hosanna sa pinakamataas. Mateo
21:8-9
Sa mga alagad ay lumilitaw na ang kanilang matagal na gaganapin mga
hangarin ay magaganap; sa wakas ang kanilang Guro ay kinikilala ng
mga sumasamba sa karamihan ng tao. Ngunit sa gitna ng crescendo ng
papuri na mababasa natin:
At nang siya ay lumapit, nakita niya ang lungsod, at umiyak
tungkol dito, (42) Na nagsasabi, Kung nakilala mo, kahit na sa
iyo, kahit kailan sa iyong araw na ito, ang mga bagay na
kabilang sa iyong kapayapaan! ngunit ngayon sila ay nakatago
mula sa iyong mga mata. Lucas 19:41-42
Habang tinitingnan ni Jesus ang lungsod at pinag-isipan ang lahat ng
ginawa ng bansang ito sa paghihimagsik laban sa Kanyang Ama, at
kung ano ang mangyayari sa kanila ng mas mababa sa apatnapung taon
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mula sa araw na iyon, nagsimulang umiyak. Hindi ito banayad na luha
sa mata; ito ay ang pagpapakawala ng isang matinding, hindi maipipilit
na kalungkutan na sumabog na may matinding paghihirap sa paghihirap.
Ang isa sa mga salitang ginamit ng Panginoon upang ilarawan ang
katangian ng Diyos ay ang pagtitiis.
At ang Panginoon ay dumaan sa harap niya, at inihayag, Ang
Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos, maawain at
mapagbiyaya, mahinahon, [H639 aph] at sagana sa kabutihan
at katotohanan ... Exodo 34:6
Ang salitang ito ay may mga sumusunod na kahulugan:
maayos ang ilong o butas ng ilong; samakatuwid ang mukha,
at paminsan-minsan isang tao; din (mula sa mabilis na
paghinga sa pagnanasa) ire: - galit (-gry), + dati, mukha,
mukha, + mapagpasensya, noo, + [matagal na pagdurusa,
ilong, butas ng ilong, butas, X karapat-dapat, galit.
Ngunit kay Ana ay nagbigay siya ng isang karapat-dapat na
bahagi [H639 aph]; sapagka’t iniibig niya si Ana: nguni’t sinara
ng Panginoon ang kanyang sinapupunan. 1 Samuel 1:5
Walang saysay na sabihin na si Hana ay binigyan ng galit na bahagi
dahil mahal niya si Ana. Tulad ng ipinahahayag ito ng Gesenius
Hebrew-Chaldee Lexicon:
Marahil na may kalungkutan sa isip; yamang ang mga salitang
nagpapahiwatig ng galit ay minsan inilalapat sa kalungkutan.
Ang nag-aalab na luha ni Jesus ay bunga ng Kanyang dakilang puso ng
pagmamahal sa Kanyang mga anak. Kasama ba dito ang galit? Oo; galit
sa ginawa ng kasalanan sa Kanyang minamahal na mga anak at
ipinahayag ito sa isang malalim na kalungkutan ng nasusunog na luha.
Sapagka’t ang aking mga iniisip ay hindi ang iyong mga iniisip,
at ang inyong mga daan ay aking mga lakad, sabi ng
Panginoon. (9) Sapagka’t kung paanong ang langit ay mas
mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga daan ay mas
mataas kaysa sa iyong mga lakad, at ang aking mga iniisip
kaysa sa iyong mga iniisip. Isaias 55:8-9
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Kapag nabasa natin ang tungkol sa galit ng Panginoon sa Bibliya,
sigurado ba na nauunawaan natin ito nang tama? Muli nating tinitingnan
ang buhay ni Jesus upang makita ang paraan kung saan ipinapahayag
Niya ang galit.
Sa aba ninyo, mga eskriba at Pariseo, mga mapagpaimbabaw!
sapagka’t iyong tinutuyo ang mga bahay ng mga biyuda, at sa
isang pagpapanggap ay matagal na dasal: kaya’t tatanggap
kayo ng mas malaking sumpa. (15) Sa aba ninyo, mga eskriba
at Pariseo, mga mapagpaimbabaw! Sapagka’t kayo ay
sumasaklaw sa dagat at lupain upang gumawa ng isang
tagabinyag, at kapag siya ay ginawa, ginagawa ninyo siyang
dalawa pang anak ng impiyerno kaysa sa inyo. (16) Sa aba
ninyo, kayong mga bulag na gabay, na nagsasabi, Sinumang
sumumpa sa templo, ay wala; ngunit ang sinumang manumpa
sa pamamagitan ng ginto ng templo, siya ay may utang! (17)
kayong mga mangmang at bulag: sapagka’t alinman ang mas
malaki, ang ginto, o ang templo na nagpapabanal sa
ginto? Mateo 23:14-17
Tiyak na nagagalit si Jesus sa mga talatang ito. Ang mga aba na
inihayag ni Jesus ay nagpapatuloy para sa maraming mga taludtod at
pagkatapos ay basahin natin ang isang napakahalagang bagay:
O Jerusalem, Jerusalem, ikaw na pumatay ng mga propeta, at
binato ang mga ipinadala sa iyo, kung gaano kadalas kong
pinipisan ang iyong mga anak, kahit na tulad ng isang ina ay
nagtitipon ng kanyang mga manok sa ilalim ng kanyang mga
pakpak, at hindi mo gusto! Mateo 23:37
Gustung-gusto ni Jesus ang mga mahihirap, pinamumultuhan na pinuno
ng mga Judio. Nais Niyang tipunin sila sa ilalim ng Kanyang
proteksyon. Nagsasalita siya sa malambot na wika ng isang ina na
nagtitipon sa kanyang kabataan. Ito ay tulad ng nakakaantig na larawan
ng pag-ibig ng Saviour. Ang Kanyang galit ay isang pagpapahayag ng
Kanyang malalim na kalungkutan na ipinakita niya sa mga hikbi lamang
sa sandaling ito. Sa wika ng Mateo 23 makikita natin na inihayag ang
galit ng Diyos.
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Kung sakaling may isang punto kung saan maaaring makatwiran na
tumawag ng apoy mula sa langit ngayon. Ang mga pinuno na ito ay
sanhi ng pagkawala ng buong bansang Hudyo. Nakatayo sila sa daan ng
mga tao at sinisira ang purong mga turo ng Banal na Kasulatan. Tiyak
na ito ay isang lugar upang maputol ang mga ito upang maabot ng
katotohanan ang masa. Si Jesus ay hindi nagtaas ng tabak, ni tumatawag
ng apoy mula sa langit ngunit sinasabi ang mga salitang ito:
Narito, ang iyong bahay ay naiwang mag-isa sa iyo. Mateo
23:38
Narito ang pagtatapos ng galit ng Diyos. Inihayag ng Anak ng Diyos na
ang proteksyon ng bansa ay tinanggal. Matapos ang puntong ito ay
nagawang kontrolin ni Satanas ang mga pinuno ng mga Judio na ilang
sandali lamang na nagtagumpay sa kanilang mga pinatay na plano
upang patayin si Jesus. Napansin namin nang mabuti na kapag binanggit
ni Jesus na ang sambahayan ng Israel ay naiwan na nag-iisa ay inihanda
niya ang landas para sa Kanyang sariling kamatayan, hindi ang
pagkamatay ng mga sumalansang sa Kanya. Kapag ang pinipigilan na
Espiritu ng Diyos ay iniwan ang mga pari at pinuno ay walang
pumipigil sa kanila na patayin si Jesus. Maaari na ngayong kontrolin ni
Satanas, at sa loob ng apatnapung taon ay nagawa niyang ganap na
sirain ang lungsod kung saan higit sa isang milyong mga Judio ang
pinatay ng mga Romano.
Narito ang kahulugan ng galit ng Diyos na ipinahayag ng isa pang
paraan:
Pinakawalan niya laban sa kanila ang kanyang mainit na galit,
poot at galit, at kabagabagan - isang banda ng pagsira ng mga
anghel. Mga Awit 78:49 (TAB)
Sino ang maninira?
At huwag mangninisi, tulad ng ginawa ng ilan sa kanila - at
pinatay ng nagwawasak na anghel. 1 Mga Taga-Corinto 10:10
(NIV)
Ang salita para sa pagsira ng anghel sa Griego ay nangangahulugang
ahas na nakakalason.
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Nagkaroon sila bilang hari sa kanila ang anghel ng kailaliman,
na ang pangalan sa Hebreo ay Abaddon at sa Griego ay
Apollyon (iyon ay, Tagasira) Apocalipsis 9:11
Ang manlilipol ay si Satanas. Kapag ang mga tao ay nagpapatuloy sa
pagtanggi kay Kristo at malinaw na nais nilang walang kinalaman sa
Kanya, dahil sa paghihirap ng paghihirap ni Kristo para sa Kanyang
nawalang mga anak at hayaan silang magkaroon ng panginoon ng
kanilang pinili. Kapag naganap ito ang bakod ng proteksyon na
inilalagay sa paligid ng bawat tao ay nasira.
Nang magkagayo’y sumagot si Satanas sa PANGINOON, at
sinabi, Natatakot ba si Job sa Diyos o wala? (10) Hindi ka ba
gumawa ng isang bakod sa palibot niya, at tungkol sa
kaniyang bahay, at tungkol sa lahat na nasa kaniya? pinagpala
mo ang gawa ng kanyang mga kamay, at ang kaniyang
sangkap ay nadagdagan sa lupain. Job 1:9-10
Ang anghel ng Panginoon ay kumakapit sa palibot ng
nangatatakot sa kaniya, at nagligtas sa kanila. Awit 34:7
Siyang naghuhukay ng hukay ay mahuhulog doon; at ang
sinumang dumudugo ng isang halamang bakod, ang isang
ahas ay aagawin siya. Eclesiastes 10:8
Ano ang mga bagay na humahantong sa bakod ng proteksyon na nasira?
Ngayon pumunta, isulat ito sa harap nila sa isang mesa, at
tandaan ito sa isang libro, upang ito ay para sa oras na
darating magpakailanman: (9) Ito ay isang [1] mapaghimagsik
na mga tao, [2] nagsisinungaling na mga bata. , [3] mga anak
na hindi marinig ang kautusan ng PANGINOON: (10)
[4] Na nagsasabi sa mga tagakita, Huwag makita; at sa mga
propeta, Huwag kang manghuhula sa amin ng mga
tamang bagay, magsalita sa amin ng makinis na mga
bagay, manghula ng mga panlilinlang: (11) Lumayo ka sa
daan, tumalikod sa landas, itigil mo ang Banal ng Israel, bago
tayo. (12) Kaya’t ganito ang sabi ng Banal ng Israel, [13]
Sapagka’t kinamumuhian mo ang salitang ito, at
nagtitiwala sa pang-aapi at kasamaan, at manatili roon:
sa isang mataas na pader, na ang pagsira ay biglang
dumarating. (14) At sisirain niya ito na parang pagbasag ng
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daluyan ng mga magkukokolkop na nasira; hindi siya
magpapabaya: sa gayon ay hindi masusumpungan sa pagputok
nito ng isang kaliskis upang kumuha ng apoy mula sa apuyan,
o kumuha ng tubig na wala sa hukay. Isaias 30:8-14
May isang pagsasabwatan ng kanyang mga propeta sa gitna
nito, tulad ng isang leon na umuungal na biktima ng biktima;
[1] kinain nila ang mga kaluluwa; kinuha nila ang
kayamanan at mahalagang mga bagay; ginawa nila siyang
maraming balo sa gitna nito. (26) [2] Ang kanyang mga pari
ay lumabag sa aking kautusan, at [3] nilapastangan ang
aking mga banal na bagay: hindi sila nagbigay ng
pagkakaiba sa pagitan ng banal at kalapastangan, ni sila ay
nagpakita ng pagkakaiba sa pagitan ng marumi at malinis, at
[4] ikinubli nila ang kanilang mga mata sa aking mga
araw ng mga Sabado, at ako ay nilapastangan sa gitna nila.
(27) [5] Ang kanyang mga prinsipe sa gitna nito ay tulad ng
mga lobo na kumukuha ng biktima, upang magbubo ng dugo,
at upang sirain ang mga kaluluwa, upang makakuha ng hindi
tapat na pakinabang. (28) At [6] ang kaniyang mga propeta
ay hinatak sila ng walang putol, na nakakakita ng walang
kabuluhan, at naghuhula ng mga kasinungalingan sa
kanila, na sinasabi, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios,
nang hindi nagsalita ang Panginoon. (29) [7] Ang mga tao sa
lupain ay gumamit ng pang-aapi, at nagnanakaw, at
sinaktan ang dukha at nangangailangan: oo, kanilang
pinahihirapan ng hindi kilala ang taga ibang lupa. (30) At
hinanap ko ang isang tao sa gitna nila, na siyang
gagawa ng bakod, at tumayo sa agwat sa harap ko para
sa lupain, na hindi ko ito masisira: nguni’t wala akong
nasumpungan. (31) Kaya’t ibinuhos ko ang aking galit sa
kanila; Nilamon ko sila ng apoy ng aking poot: ang kanilang

sariling daan ay aking iginanti sa kanilang mga ulo, sabi
ng Panginoong Dios. Ezekiel 22:25-31

Ito ang mga pangunahing punto na lumilikha ng agwat sa dingding:
1. Sinasamantala ang mga tao para sa pansariling pakinabang
2. Paglabag sa batas, paghihimagsik
3. Pagmumura ng mga banal na bagay, paghahalo ng sagrado at
karaniwang
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4. Pagtatago ng kanilang mga mata mula sa mga Sabado
5. Ang mga namumuno ay kasangkot sa hindi matapat na pakinabang
6. Ang mga pinuno ng Propeta ay nagsasabi ng kasinungalingan
7. Pagmalupit sa mahirap at nangangailangan
Kung sinisira ng mga anak ng Diyos ang mga utos ng Diyos at tumanggi
na magsisi at magpatuloy sa paggawa ng mga masasamang bagay, sa
kalaunan ay inilalagay ang Diyos sa isang posisyon na hindi na niya
maprotektahan sila. Nagdulot ito sa Kanyang kakila-kilabot na
kalungkutan. Ayaw niyang isuko ang Kanyang mga anak, ngunit
inakusahan sila ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihiling ang karapatan
na magkaroon sila. Ang pighati at kalungkutan na ito ay galit ng Diyos.
Ito ay ang mabilis na paghinga sa pamamagitan ng ilong mula sa
matinding kalungkutan. Ang listahan na inilarawan sa Ezekiel 22:25-31
ay may magkaparehong mga hinaing sa mga binanggit ni Jesus sa
Mateo 23. Sa panahon ni Ezekiel ang bakod ay tinanggal at ang Israel ay
dinala ng Babilonya. Sa mga araw ni Cristo ang bakod ay tinanggal, at
ang mga Romano ay dumating at sinira ang Jerusalem.
Pitong Mahahalagang Punto sa Isyu na Nilikha ang Paglabag
Ezekiel 22:25-31

Mateo 23

1. Sinasamantala ang mga tao
para sa sariling pakinabang.

Matt 23:25 Sa aba ninyo, mga eskriba at
Pariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t
nililinis ninyo ang labas ng saro at ng
pinggan, ngunit sa loob ng mga ito ay
puno ng pang-aapi at labis.

2. Paglabag sa batas.

Matt 23:23 Sa aba ninyo, mga eskriba at
Pariseo, mga mapagpaimbabaw! Sapagka’t
nagbabayad kayo ng ikapu ng mint at anise
at cummin, at tinanggal ang mas
mabibigat na mga usapin ng kautusan,
paghatol, awa, at pananampalataya:
nararapat na inyong magawa, at huwag
iwanan ang isa pa.
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3. Sinasamantala ang mga
banal na bagay.

Matt 23:16-20 Sa aba ninyo, kayong mga
bulag na gabay, na nagsasabi, Sinumang
sumumpa sa templo, ay wala; ngunit ang
sinumang manumpa sa pamamagitan ng
ginto ng templo, siya ay may utang! (17)
kayong mga mangmang at bulag:
sapagka’t kung ang dakila, ang ginto, o
ang templo na nagpapabanal sa ginto?
(19) kayong mga mangmang at bulag:
sapagka’t kung alin ang dakila, ang
handog, o ang dambana na nagpapabanal
sa kaloob? (20) Ang sinumang sumumpa
sa pamamagitan ng dambana, ay sumumpa
sa pamamagitan nito, at sa lahat ng mga
bagay doon.

4. Pagtatago ng kanilang mga
mata mula sa mga Sabbath.

Matt 23:4 Sapagka’t sila ay nagbubuklod
ng mabibigat na pasanin at mabigat na
dinadala, at inilalagay sa mga balikat ng
mga tao; ngunit sila mismo ay hindi lilipat
sa kanila ng isa sa kanilang mga daliri.

5. Ang mga namumuno ay
kasangkot sa hindi matapat na
ganansiya

Matt 23:16 Sa aba ninyo, kayong mga
bulag na gabay, na nagsasabi, Sinumang
sumumpa sa templo, ay wala; ngunit hindi
tapat na pakinabang. ang sinumang
manumpa sa pamamagitan ng ginto ng
templo, siya ay may utang!

6. Ang mga pinuno ng
Propeta ay nagsasabi ng mga
kasinungalingan.

Matt 23:28 Gayon din kayo sa labas ay
lumilitaw na matuwid sa mga tao, ngunit
sa loob kayo ay puno ng pagkukunwari at
kasamaan.

7. Pagmalupit sa mahirap at
nangangailangan.

Matt 23:14 Sa aba ninyo, mga eskriba at
Pariseo, mga mapagpaimbabaw! Sapagka’t
iyong tinutuyo ang mga bahay ng mga
biyuda, at sa isang pagpapanggap ay
matagal na dasal: kaya’t tatanggap kayo ng
mas malaking sumpa.
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Isaalang-alang natin ang ilang mga halimbawa kung saan binabasag ng
mga tao ang bakod ng proteksyon.
At nang sila ay dumating sa giikan ni Nachon, iniunat ni Uzah
ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos, at hinawakan ito;
sapagka’t inalog ito ng mga baka. (7) At ang galit ng
Panginoon ay nagningas laban kay Uzza; at sinaktan siya ng
Diyos doon dahil sa kanyang pagkakamali; at doon siya
namatay sa pamamagitan ng kaban ng Diyos. (8) At hindi
nasiyahan si David, sapagka’t sinira ng Panginoon si Uzza: at
tinawag niya ang pangalan ng dakong Perezuzha hanggang sa
araw na ito. 2 Samuel 6:6-8
Ang mga salitang nagalit ng Panginoon ay nagningas laban kay Uzah ay
inaanyayahan tayong hatulan ang katangian ng Diyos. Tulad ng nasabi
na namin dati, ang mga salitang galit at nag-aalab ay maaaring isalin
bilang pagdurusa at kalungkutan. Kumilos si Uzah sa paraang alam
niyang hindi tama. Inilagay niya ang kanyang sarili sa isang posisyon
kung saan hindi siya mapangalagaan. Ang Espiritu ng Panginoon ay
nalungkot para kay Uza. Hindi nais ng Panginoon na iwanan siya,
ngunit ang kanyang pagsalangsang ay inilagay sa kanya kung saan
pinayagan ng Panginoon ang isang paglabag sa proteksyon. Sinasabi ng
teksto na ang Panginoon ay nagkasira kay Uzza. Nagdulot ito ng labis
na kalungkutan sa Panginoon na umatras mula kay Uzah, ngunit si Uzah
ay pinili ang isang landas ng paghihimagsik at dapat igalang ng
Panginoon ang kanyang pinili. Hindi Diyos ang sumakit kay Uzah gamit
ang Kanyang sariling kamay. Ang paghihimagsik ni Uzah ay nagdulot
ng proteksyon sa paglabag.
Ang isa sa mga posibleng tagapagpahiwatig ng kawalang-kasiyahan sa
puso ni Uzah ay matatagpuan nang mas maaga sa kabanata.
At kanilang inilagay ang kaban ng Dios sa isang bagong
kariton, at inilabas ito mula sa bahay ni Abinadab na nasa
Gabaa: at si Uza at Ahio na mga anak ni Abinadab, ay nag-alis
ng bagong kariton. (4) At inilabas nila sa bahay ni Abinadab
na nasa Gabaa, kasama ang kaban ng Dios: at si Ahio ay
nauna sa kaban. 2 Samuel 6:3-4
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Si Uah ay nakalista muna sa dalawang anak ni Abinadab ngunit si Ahio
na nakababatang kapatid ay binanggit bilang nanguna sa arka sa halip na
kanyang kuya. Napuno ba si Uzah ng paninibugho sa magkakapareha na
kapatid? May poot ba sa kanyang puso para sa kanyang kapatid? Ang
pangalawang problema na naging sanhi ng pagkasira ng bakod ay ang
paglalagay ng arka sa isang kariton na may mga baka. Ipinahiwatig ni
Moises na ang arka ay dapat dalhin ng mga pari.
Sa oras na iyon ay pinaghiwalay ng Panginoon ang tribo ni
Levi, upang madala ang kaban ng tipan ng PANGINOON
10:8
At kanilang iniutos sa bayan, na sinasabi, Kapag nakita mo
ang kaban ng tipan ng Panginoon mong Dios, at ang mga
saserdote na mga Levita na nagdala nito, ay aalis ka sa iyong
lugar, at susundan mo. Josue 3:3
Ang pangalawang paglabag na ito ay hindi sapat upang kunin ang bakod
mula sa sinuman ngunit si Uah kaya malamang na mayroong isang
bagay sa puso ni Uzah na naging dahilan upang maalis ang proteksyon.
Kaya paano ka nagbasa? Nabasa mo ba ang pagkatao ng Panginoon
bilang nag-aalab na galit na nagdulot sa Kanya sa lupa, o nakikita mo ba
ang isang malambot na Ama na naghihinagpis na sa wakas ay nagbitiw
sa Kanyang sarili sa pagpili ni Uzah na sumunod sa isang landas ng
paghihimagsik. Ang bawat isa sa atin ay dapat pumili kung paano natin
ito basahin. Pinahintulutan ng ating Ama sa langit ang iba’t ibang
kahulugan na magbigay ng salamin sa ating kaluluwa upang
mapagpasyahan natin sa ating sarili kung anong katangian ang nakikita
natin sa teksto. May nakikita ba tayong isang katangian na katulad
natin? Nakikita ba natin ang isang mapang-akit na taong nagagalit na
humahampas sa mga nagkakamali o nakakakita ba tayo ng isang
nagdadalamhating Ama na pinilit na tanggapin ang desisyon ni Uzah na
yakapin ang espiritu ni Satanas at ibigay sa kanyang makatarungang
panginoon - ang manlilipol?
At magdadala ako ng isang tabak sa iyo, na gagantig ng
pagtatalo ng aking tipan: at kapag kayo ay natipon na sa loob
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ng iyong mga bayan, padadalhan ko ng salot sa gitna mo; at
kayo ay ihahatid sa kamay ng kaaway. Levitico 26:25
Sa maraming lugar sa Banal na Kasulatan mababasa natin ang galit ng
Panginoon na nag-aalab at ang tabak, gutom, at salot na bumagsak sa
mga tao. Tulad ng sinasabi sa atin ng teksto na ating binasa, ang mga tao
ay inihahatid sa kamay ng kalaban. Ang galit na nag-aalab ay ang
nagdadalamhati na kalungkutan na tinitiis ng ating Ama kapag ang
Kanyang mga anak na nagkakamali ay nagpapatuloy sa paghihimagsik
na nagreresulta sa paglabag sa Kanyang mga utos na idinisenyo para sa
kanilang proteksyon.
Maingat ba tayong makinig sa tinig ng ating Ama ngayon?
Huwag kayong gagawa ng mga diosdiosan o larawang
inanyuan, o magtatayo kayo ng isang nakatayong imahen, ni
magtatayo rin ng anumang larawan ng bato sa inyong lupain,
upang yuyukod ito: sapagka’t ako ang Panginoon mong
Diyos. (2) Iingatan ninyo ang aking mga Araw ng Pangilin, at
iginagalang ang aking santuwaryo: ako ang Panginoon. (3)
Kung lumalakad ka sa aking mga palatuntunan, at susundin
ang aking mga utos, at gagawin mo; (4) Kung magkagayo’y
bibigyan kita ng ulan sa takdang panahon, at ang lupain ay
magbibigay sa kaniya ng pagtaas, at ang mga puno ng bukid
ay magbubunga ng kanilang bunga. (5) At ang iyong paggiik
ay aabot sa ubas, at ang ubas ay aabutin sa oras ng
paghahasik: at kakainin mo ang iyong tinapay ng buo, at
tatahan nang ligtas sa iyong lupain. (6) At bibigyan ko ng
kapayapaan sa lupain, at kayo ay hihiga, at walang mangatakot
sa inyo: at aalisin ko ang masasamang hayop sa lupain, o ang
tabak man ay dadaan sa inyong lupain. Levitico 26:1-6
Kung masayang isinumite natin ang ating mga sarili sa mga utos ng
Diyos at pinipiling maniwala na nais ng ating Ama na pagpalain tayo,
maaari nating tangkilikin ang proteksyon ng mga anghel ng Panginoon.
Siya na tumatahan sa lihim na lugar ng Kataastaasan ay
mananatili sa ilalim ng lilim ng Makapangyarihan sa lahat. (2)
Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, Siya ang aking kanlungan
at aking kuta: aking Diyos; sa kanya ako magtitiwala. (3) Tiyak
na ililigtas ka niya sa silo ng mangangalakal, at mula sa walang
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kamangmangan. (4) Sakupin ka niya ng kanyang mga
balahibo, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay magtitiwala
ka: ang kanyang katotohanan ay magiging iyong kalasag at
baluti. Awit 91:1-4
Nawa’y hindi natin maging sanhi ng kalungkutan at sakit ng ating Ama
at Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ating pagsuway. Nais niyang
protektahan at pangalagaan tayo. Kung naghimagsik tayo at pumili ng
diwa ng kaaway, sa kalaunan ang kalaban ay dapat pahintulutan na
magkaroon ng kontrol sa ating buhay. Hindi makatarungan para sa isang
tao na patuloy na protektado ng isang taong hindi nila nais na
makasama.
Ang pagkawasak ng Jerusalem ay isang anino ng katapusan ng mundo.
Tulad ng pagtanggi ng bansang Hudyo sa Anak ng Diyos dalawang
libong taon na ang nakalilipas, kaya ngayon ang Anak ng Diyos ay
kinamumuhian at tinanggihan ng mga tao. Ang Panginoong Sabado ay
natatawid sa pamamagitan ng pagtanggi sa Kanyang araw ng pagsamba.
Ang imoralidad at kasakiman ay napakarami na sa kalaunan si Kristo sa
naghihirap na paghihirap ay sasabihin sa mundo, “Ang iyong bahay ay
naiwan sa iyo na nag-iisa.” Pagkatapos ang mga hangin ng alitan na
mga bumagsak na anghel ay ganap na mapapalaya upang sirain ang
mundo. Nawa ay dumikit tayo sa ating Tagapagligtas at magtiwala sa
Kanyang biyaya upang maging bahagi ng bilang na sumusunod sa mga
utos ng Diyos at magkaroon ng pananampalataya kay Jesus.
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12. Ang Paglagay ng Tabak sa Lugar
Nito sa katahimikan ng gabi kay Olivet, ang ating mahal na
Tagapagligtas ay nakiusap sa Kanyang Ama.
O aking Ama, kung posible, iwanan mo sa akin ang tasa na
ito: gayon ma’y hindi ayon sa gusto ko, kundi ayon sa gusto
mo. Mateo 26:39
Ang buong bigat ng pagkakasala ng tao ay nakasalalay sa Anak ng Tao.
Napakaganda ng Kanyang pakikibaka na pinapawis niya ang mga
malalaking patak ng dugo. Ang Kaluwalhatian ng Ama sa ganap na
kadalisayan nito ay humarap sa kadiliman ng kasalanan na dinala ng
Kordero ng Diyos sa Kaniya. Nag-iling siya tulad ng isang dahon na
alam kung gaano kamumuhian sa Kanyang Ama ang mga kasalanan na
dinala niya. Sa mga salita ng propeta ay sinabi:
Gumising, Oh tabak, laban sa aking pastol, at laban sa
taong kapuwa ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo:
hampasin ang pastol, at ang mga tatanas ay magkakalat: at
aking tatalikuran at aking ibigay ang mga maliliit. Zacarias
13:7
Ang tabak sa ngayon ay ang tabak ng Espiritu. Tulad ng paghawak ni
Kristo sa tabak na ito para sa atin ay tinakpan nito ang Kanyang mga
puwersa sa buhay. Kapag ang isang tao ay pawis ng dugo siya ay nasa
punto ng kamatayan. Tanging ang nagpalakas na kamay ng Diyos na
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Kanyang Ama ang nagpalakas sa Kanya mula sa halamanan upang
harapin ang tabak ng Roma na itinaas ng mga kamay ng mga pinuno ng
mga Hudyo.
Nang dumating ang mga guwardya sa templo kasama si Judas upang
hulihin si Jesus, si Pedro ay bumangon sa espiritu ni Judas Maccabees2
at lahat ng kanyang mga ninuno na nagtaas ng tabak upang ipagtanggol
ang mga bagay na kanilang pinag-isipan. Sinabi ni Jesus kay Pedro na
hindi Siya naparito upang sirain ang buhay ng mga tao ngunit upang
iligtas sila, gayunpaman kay Pedro isang patay Si Jesus ay
nangangahulugang pagtatapos ng lahat ng kanyang pag-asa.
Nakalulungkot, ang kanyang nakataas na tabak ay higit pa para sa
kanyang mga hangarin kaysa sa mga kay Cristo.
Nang magkagayo’y si Simon Pedro na may isang tabak ay
iginuhit, at hinampas ang alila ng mataas na saserdote, at
pinutol ang kanang tainga. Ang pangalan ng lingkod ay
Malchus. Juan 18:10
Nang pagalingin ni Jesus si Malchus, pinalayo Niya ang Kanyang Sarili
sa paggamit ng isang pisikal na tabak upang ipagtanggol ang Kanyang
sarili at ang katotohanan. Nang magkagayo’y sinabi niya:
Ibalik mo ang iyong tabak sa kaniyang dako: sapagka’t lahat
na kumukuha ng tabak ay mamamatay sa tabak. (53) Iniisip
mo ba na hindi ako makapanalangin ngayon sa aking Ama, at
ngayon ay bibigyan niya ako ng higit sa labindalawang hukbo
ng mga anghel? (54) Nguni’t paano nga matutupad ang mga
banal na kasulatan, na sa gayon ito dapat mangyari? Mateo
26:52-54
Ang mga salita ni Jesus ay may kapwa espirituwal at pisikal na
kahulugan. Kapag ang isang tao ay humawak sa Salita ng Diyos, ang
Salitang iyon ay papatayin ang kanyang dating buhay upang siya ay
mabuhay sa pagiging bago ng buhay kay Cristo Jesus. Kasabay nito
nangangahulugan na ang mga nagtaas ng pisikal na tabak ay
mamamatay sa parehong tabak. Iniwan tayo ni Jesus ng isang
2

Si Judas Maccabeus ay isang paring Judio at anak ng pari na si Matatias. Pinamunuan
niya ang Maccabean Revolt laban sa Seleucid Empire (167–160 BCE).
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mahalagang aral na dapat nating pagkatiwalaan sa panalangin at
pangangalaga ng mga anghel ng ating Ama at hindi sa tabak upang
mailigtas tayo. Hayaan ang halimbawa ng Tagapagligtas ay isang
malinaw na mensahe sa amin. Si Jesus ay hindi kailanman sinaktan,
nasugatan o pinatay ang sinuman. Iniwan ng ating Tagapagligtas ang
halimbawang ito na dapat nating sundin.
Sapagkat dito nga’y tinawag kayo: sapagka’t si Cristo ay
nagdusa rin para sa atin, na nag-iwan sa amin ng isang
halimbawa, upang kayo ay sumunod sa kanyang mga
hakbang: (22) Na hindi gumawa ng kasalanan, ni ang
manlilinlang ay natagpuan sa kanyang bibig: (23) Sino, noong
siya ay alipustain, ay hindi na gumanti sa pag-alipusta; nang
magdusa siya, hindi siya nagbanta; ngunit ipinagkatiwala ang
kanyang sarili sa kaniya na naghuhusga nang matuwid, 1
Pedro 2:21-23
Ang malaking hamon na dapat nating tugunan sa ilaw ng buhay ni Jesus
ay kung paano natin isasaalang-alang ang lahat ng mga kwento ng
Lumang Tipan na puno ng karahasan ng Israel na nagsibakan upang
mamatay ang kanilang mga kaaway ng mga tabak? Nang umalis ang
Israel sa Ehipto sinabi sa kanila ng Panginoon kung paano niya
haharapin ang mga bansa sa kanilang paligid.
Ipadadala ko ang aking takot sa harap mo, at sisirain ko [ang
kakulangan sa ginhawa, kaguluhan ng lahat] ang lahat ng mga
tao na pupuntahan mo, at gagawin ko ang lahat ng iyong mga
kaaway na tumalikod sa iyong leeg. (28) At magpapadala
ako ng mga trumpeta sa harap mo, na itataboy ang
Hivite, ang Cananeo, at ang Hetheo, mula sa harap mo.
(29) Hindi ko sila mapalayas sa harap mo sa isang taon; baka
ang lupain ay maging sira, at ang hayop sa bukid ay dumami
laban sa iyo. (30) Sa pamamagitan ng kaunti at kaunti ay aking
itaboy sila mula sa harap mo, hanggang sa ikaw ay dumami, at
magmamana ng lupain. Exodo 23:27-30
Kung ang mga Israelita ay nanatiling tapat sa Diyos ang lupain ng
Kanaan ay malinis na nilinis ni Jesus ang templo. Ang Espiritu ng Diyos
ay makumbinsi ang mga bansang ito sa kanilang kasalanan, kung gayon
sa kanilang kakulangan sa ginhawa, tatakas man sila o kaya ay
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magkumpisal, magsisisi, at sumama sa kanilang sarili sa Israel at
matutong sundin ang Diyos ng Israel. Ipinakilala namin sa punto na
sinasabi ng taludtod na ang mga bansa ay itataboy, hindi papatay sa
kamatayan.
Kung nais ng Diyos na patayin ng Kanyang mga tao ang kanilang mga
kaaway ay hikayatin niya si Moises na gawin ang higit pa sa kanyang
nagawa noong pinatay niya ang Ehipto. Sa halip ipinadala niya si
Moises sa disyerto sa loob ng apatnapung taon upang alagaan ang mga
tupa. Si Moises ay mayroon nang lahat ng pagsasanay ng isang
makapangyarihang Heneral bilang apo ni Faraon. Bakit pinahintulutan
ng Diyos ang napakahusay na Heneral na ito na pumunta sa disyerto
upang alagaan ang mga tupa? Ito ay upang turuan si Moises kung paano
pangalagaan ang mga tao. Nariyan ang mga aralin para sa mga nais
matuto sa kanila. Hindi inilaan ng Diyos ang Israel na kunin ang lupain
ng Canaan sa pamamagitan ng pakikidigma.
Sa paglaya sa Israel mula sa Ehipto ay inilaan niya na makilala nila Siya
at matutong magtiwala sa Kanya. Habang naninirahan sa Ehipto ang
mga Israelita ay napaligiran ng espiritu ng paniniil. Sa halimbawa ng
mga batang Hebreo na itinapon sa ilog at ang kanilang malupit na
karanasan sa pagka-alipin sa Ehipto marami ang naimpluwensyahan ng
paniwala na ang Diyos ay isang mapang-api na makakapagtalikod sa
kanila sa anumang oras at papatayin sila. Nakita natin ang takot na ito
na ipinahayag mula sa simula:
At sinabi nila kay Moises, Dahil walang mga libingan sa
Ehipto, dinala mo kami upang mamatay sa ilang? bakit mo ito
ginawa sa amin, upang ilabas kami sa Ehipto? Exodo 14:11
Ang takot na ito ay bumalik sa Hardin ng Eden nang makumbinsi ni
Satanas sina Adan at Eba na kapag sinabi ng Diyos na sila ay tiyak na
mamamatay ito ay Siya na darating upang patayin sila.
At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa hardin, at natakot
ako, dahil hubad ako; at nagtago ako. Genesis 3:10
Sa akusasyon kay Moises na itinago ng Israel ang kanilang takot sa
Diyos na kanilang napagtanto. Ngunit malinaw na malinaw na hindi
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inilabas ni Moises ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling
kapangyarihan. Tinutukso sila ni Satanas na isipin na nais ng Diyos na
patayin sila sa ilang. Ang tukso na ito ay posible lamang dahil sa
kanilang maling pag-unawa sa katangian ng Diyos. Ang takot na ito ay
patuloy na lumalaki para sa mga Israelita.
At sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, Sana sa Diyos ay
namatay kami sa kamay ng Panginoon sa lupain ng
Egipto, nang kami ay nakaupo sa mga kaldero ng laman, at
nang kumain kami ng tinapay na buo; sapagka’t inilabas mo
kami sa ilang na ito, upang patayin ang buong kapulungan na
ito sa gutom. Exodo 16:3
Ang mga Israelita ay nagpahayag ng kanilang takot sa Diyos at
hayagang ipinahayag nila na namatay sila ng kamay ng Diyos sa Ehipto
kaysa sa pagtitiis sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Malinaw na
hindi sila nagtiwala sa Diyos, at ang kanilang mga isip ay nabulag ni
Satanas tungkol sa tunay na pagkatao ng Diyos.
Sa susunod na kabanata ng Exodo ang mga Israel ay nagpapakita ng
higit pa sa kanilang mga masasamang ideya ng Diyos:
At ang mga tao ay nauuhaw doon ng tubig; at ang bayan ay
nagbulung-bulungan laban kay Moises, at nagsabi, Bakit ito
iyong dinala mo sa amin sa Ehipto upang patayin kami at ang
aming mga anak at ang aming mga hayop sa uhaw? (4) At si
Moises ay sumigaw sa Panginoon, na sinasabi, Ano ang
gagawin ko sa bayang ito? halos handa na silang batuhin ako.
Exodo 17:3-4
Patuloy silang nagrereklamo at inakusahan si Moises at, samakatuwid,
ang Diyos na nais na patayin sila. Ang kanilang pagsamba sa pagsamba
sa isang marahas na Diyos ay nagsisimulang magsalin sa mga banta
upang patayin si Moises. Sa pamamagitan ng pagtingin sa maling ideya
na ito ng isang marahasAng Diyos ay nabago sa imaheng iyon at
nagplano ng marahas na kilos laban sa taong ginamit ng Diyos upang
mailigtas sila mula sa Ehipto.
Ang patuloy na pagbulong, pagrereklamo at hindi pagkatiwalaan ng
Diyos ay naglalagay sa Kanya sa isang posisyon kung saan hindi
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gaanong maprotektahan sila. Pinipili nila si Satanas bilang kanilang
panginoon, at hinihiling ni Satanas ang daan upang sirain sila. Nakita
namin ang koneksyon sa pagitan ng mga reklamo tungkol sa tubig at
pag-atake ng mga Amalecita tulad ng sumusunod:
At tinawag niya ang pangalan ng lugar na Massah, at Meriba,
dahil sa paninisi ng mga anak ni Israel, at dahil tinukso nila
ang PANGINOON, na sinasabi. Ang Panginoon ba ay
kasama natin, o hindi? (8) Nang magkagayo’y dumating si
Amalec, at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Exodo 17:7-8
Ang paninisi ng mga anak ng Israel ay nagbukas ng isang pintuan para
kay Satanas na pukawin ang mga Amalekan upang salakayin sila. Hindi
ito mangyayari kung nagtiwala ang Israel sa Panginoon. Ang mga
Amalekan ay masyadong natatakot na hawakan sila. Walang katibayan
na ang Israel ay nagsisi sa kanilang kasalanan laban sa Diyos. Mayroon
silang maling maling pananaw sa Diyos bilang isang mapang-api na
hangarin sa pagpatay sa kanila. Walang katibayan ng pasasalamat sa
pagtanggap ng tubig. Walang paghingi ng tawad kay Moises o anumang
pahayag ng pasasalamat sa kanya para sa paghingi ng tubig. Walang
naitala upang ipahiwatig ito. Nagbanta ang mga Israelita na papatayin si
Moises. Maaari ba nating isipin kung gaano ito makakasakit kay
Moises? Siya ay maaaring manatili sa kalmado na lupain ng kanyang
disyerto na tahanan na nangangalaga sa kanyang pamilya at pag-aalaga
sa kanyang mga kawan. Maaaring nadama din niya ang batayan ng
pagpapahalaga na ipinakita nila sa Diyos. Ito ay magiging isang tunay
na pagsubok para kay Moises. Pagkatapos sa loob ng balangkas ng pagiisip na ito ay nakatanggap siya ng salita na ang mga Amalekan ay
umaatake at pinipili ang mahina. Ang susunod na mangyayari ay
pivotal. Ito ay isang desisyon na ginawa sa ilalim ng presyon at
nakapanghihina ng loob na mga pangyayari.
At sinabi ni Moises kay Josue, Pumili ka sa amin ng mga tao,
at lumabas, makipaglaban kay Amalec: bukas ay tatayo ako sa
tuktok ng burol na may tungkod ng Diyos sa aking kamay.
Exodo 17:9
Hindi sinasabi, “At iniutos ng Panginoon kay Moises.” Hindi sinasabi
na si Moises ay pumasok sa santuario at nakipagusap sa Panginoon.
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Sinabi lang nito na sinabi ni Moises kay Joshua na pumunta at
makipaglaban. Tulad ng larawan ko ang tanawin ni Moises na
naglalakad patungo kay Joshua ang lahat ay naging mabagal na
paggalaw, at ang aking mga saloobin ay lumipat sa oras na ang isang tao
sa lahi ni Moises ay nagtaas ng tabak laban sa mga nang-insulto sa
kanyang pamilya.
At nangyari, sa ikatlong araw, nang sila ay nagkasakit, na ang
dalawa sa mga anak ni Jacob, sina Simeon at Levi, mga
kapatid ni Dina, ay kumuha ng bawat isa ng kaniyang tabak, at
dumating sa bayan na matapang, at pinatay ang lahat ng mga
lalake. (26) At pinatay nila si Hamor at si Sichem na kaniyang
anak sa talim ng tabak, at kinuha si Dina sa bahay ni Sichem,
at lumabas. (27) Ang mga anak ni Jacob ay dumating sa mga
napatay, at sinamsam ang bayan, sapagka’t kanilang
dinungisan ang kanilang kapatid na babae. (28) Kinuha nila
ang kanilang mga tupa, at ang kanilang mga baka, at ang
kanilang mga asno, at yaong nasa bayan, at yaong nasa bukid,
(29) At lahat ng kanilang kayamanan, at lahat ng kanilang mga
anak, at ang kanilang mga asawa ay kumuha bihag sila, at
sinamsam ang lahat na nasa bahay. Genesis 34:25-29
Totoo, maaaring maghinang si Jacob na ang kanyang mga inapo ay
mabaho sa mga mata ng mga Cananeo at Perizita. Ang mga anak ni
Jacob ay nagtaas ng tabak at sa gayon ay susundan ng tabak ang mga ito
sa mga henerasyon. Nasasaksihan ba natin ang mga epekto ng mga anak
ni Levi na nagsasabi sa kuwento ng kanilang ama na bumangon para sa
kanyang kapatid na pumatay sa mga Sichem? Ang ilan sa mga anak ni
Levi ay matutukso na ipagmalaki sa ginawa ng kanilang ama sa
pagprotekta sa kanyang kapatid? Hindi ba ito iminumungkahi ni Satanas
na si Levi ay nabigyang-katwiran sa kanyang mga kilos bilang
pagtatanggol sa sarili? Mas madaling sabihin ang salaysay na ito kaysa
sa banggitin na ang iyong ama ay isang malamig na pumatay ng dugo at
kinakailangang dalhin ang kahihiyan ng mga ito sa pamamagitan ng
mga henerasyon? Ang lahat ng kasaysayan na ito ay naglalakad na
ngayon sa mga yapak ni Moises patungo kay Joshua.
Nakapagpakawala ba ng apatnapung taon sa ilang si Moises mula sa
tukso na protektahan ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang
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sariling mga pagpapasya? Marahil ay nalaman ni Moises na napatay na
ni Amalec ang ilan sa mga mahina sa kampo? Bago pa ang oras ng
kanyang kamatayan ay naalala ni Moises:
Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ni Amalec sa daan, nang
ikaw ay lumabas mula sa Ehipto; (18) Kung paano niya siya
sinalubong sa daan, at sinaktan ang pinakadulo sa iyo, maging
ang lahat na mahina sa iyong likha, nang ikaw ay nanghihina
at pagod; at hindi siya natatakot sa Diyos. Kaya’t mangyayari,
na binigyan ka ng Panginoon mong Dios ng pamamahinga
mula sa lahat ng iyong mga kaaway sa palibot, sa lupain na
ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios ng isang mana na
pag-aari mo, na iyong matanggal ang alaala kay Amalec mula
sa ilalim ng langit. ; hindi mo ito malilimutan. Deut. 25:17-19
Ang lahat ng ito ay magkasama sama ng plano ni Satanas na gawin ang
mga Israel na mabaho sa mga mata ng mundo? Pinangunahan ba niya
ang Israel upang muling kumuha ng tabak, at sa gayon ang pagkatao ng
Diyos ay nabigkas nang mali sa mga panahon? Hindi ba ang pagkilos na
ito ay pagpapakita ng diyos na naisip ng Israel? Kung ang inisip na
diyos na ito ay hindi rin makukuha ng tubig sa kanila kung
kinakailangan kung paano siya mapapansin sa pagkamatay nila sa
kamay ng mga Amalekan?
Sa kwento ni Korah, sina Dathan at Abiram at ang 250 mga prinsipe
nakikita natin kung paano ang takot na ito ng isang Diyos na nais
pumatay sa kanila sa ilang lugar ay nagtutulak sa kanila upang humingi
ng pamumuno maliban kina Moises at Aaron. Pagkatapos, nang
makarating sila sa mga hangganan ng Canaan, ang sampung mga tiktik
ay nagbigay ng masamang ulat ng lupain dahil hindi nila napaniwala na
minamahal sila ng Diyos at naghahangad lamang sila ng mabuti. Hindi
nila pinansin ang lahat ng Kanyang proteksyon at pangangalaga at
nakatuon sa anumang bagay kahit na malayo sa negatibo, hindi
nagtitiwala na ang Diyos ay may karunungan at dalisay na hangarin na
gamitin ang pagsubok upang linisin sila. Madali silang tuksuhin ni
Satanas sa mga bagay na ito dahil naniniwala sila sa isang Diyos na nais
pumatay sa kanila at mababago ang Kanyang kalooban anumang oras.
Sa tuwing pinayagan si Satanas na dumaan sa bakod ng proteksyon at
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saktan ang mga Israelita sasabihin niya sa kanila na direktang
pinarurusahan sila ng Diyos ng Kanyang sariling kamay. Kalungkutan
na para sa Diyos na ang Kanyang mga tao ay kusang naniniwala sa
gayong mga kasinungalingan tungkol sa Kanya.
At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagbulung-bulungan
laban kay Moises at laban kay Aaron: at sinabi ng buong
buong kapisanan sa kanila, Nawa’y namatay kami sa lupain ng
Egypt! o baka namatay ang Diyos sa disyerto na ito! (3) At
bakit dinala tayo ng Panginoon sa lupaing ito, upang
mahulog sa pamamagitan ng tabak, upang ang ating
mga asawa at ang ating mga anak ay maging isang
biktima? Hindi ba mas mabuti para sa amin na bumalik sa
Ehipto? Mga Bilang 14:2-3
Sapagka’t ang lahat ng mga taong nakakita ng aking
kaluwalhatian, at ang aking mga himala, na aking ginawa sa
Ehipto at sa ilang, at tinukso ako ngayon ng sampung
beses, at hindi nakinig sa aking tinig; (23) Tiyak na hindi
nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga
magulang, ni ang sinoman sa mga naghimagsik sa akin ay
makakakita nito: Bilang 14:22-23
Nang sabihin sa Israel na hindi sila makakaahon upang ariin ang lupain
dahil sa kanilang kasalanan, nagrebelde ulit sila at nagpasiyang
sumampa at lumaban, ngunit hindi sila iniutos ng Diyos na lumaban.
Pagkatapos pagkatapos ng apatnapung taon at lumipas at isang buong
henerasyon ang namatay, bumalik sila sa hangganan. Ang mga
kasalanan ng mga ama ay nasa bibig pa rin ng kanilang mga anak:
At ang bayan ay nagsalita laban sa Dios, at laban kay
Moises, Bakit mo kami dinala mula sa Ehipto upang
mamatay sa ilang? Sapagka’t walang tinapay, o walang tubig;
at kinasusuklaman ng aming kaluluwa ang magaan na tinapay
na ito. Mga Bilang 21:5
Si Satanas ay nagtatrabaho kay Moises sa lahat ng oras na ito na
hinihikayat siya na isuko ang mga kahabag-habag na sawing-palad na
ito. Sinubukan ng Diyos si Moises sa puntong ito para sa kanyang
sariling kapakanan, at nagpapasalamat na tumugon si Moises sa Espiritu
ni Cristo at hiniling sa Diyos na patawarin ang mga tao na kaibigang
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Kanyang nagawa. Gayunman, ngayon na nakikita na ang Israel ay mas
masahol pa kaysa sa dati, siya ay sumubok sa tukso.
At pinisan ni Moises at ni Aaron ang kapisanan sa harap ng
bato, at sinabi niya sa kanila, Makinig kayo ngayon, kayong
mga rebelde; dapat ba kitang kumuha ng tubig mula sa batong
ito? (11) At itinaas ni Moises ang kanyang kamay, at sa
kaniyang tungkod ay hinampas niya ang bato ng dalawang
beses: at ang tubig ay lumabas na sagana, at ang kongregasyon
ay uminom, at ang kanilang mga hayop din. Mga Bilang
20:10-11
Ang pagbibigay kay Moises sa tukso na ito ay nagbigay kay Satanas ng
higit paglapit sa isipan ng mga Israelita. Nanalangin si Moises para sa
kanila at tumayo sa pagitan nila at ni Satanas sa napakaraming paraan.
Ngunit ang hakbang na ito ay nagbigay ng kalamangan kay Satanas.
Nagalak si Satanas na kunin ang buhay ni Aaron bilang isang resulta ng
kabiguang ito.
Si Aaron ay titipunin sa kanyang bayan: sapagka’t hindi siya
papasok sa lupain na ibinigay ko sa mga anak ni Israel,
sapagka’t kayo ay nanghimagsik laban sa aking salita sa tubig
ng Meriba. Bilang 20:24
Sa mas malawak na paglapit sa isipan ng mga Israelita, hinimok sila ni
Satanas na gumawa ng isang kasunduan sa Diyos - ang Diyos na inisip
nila na gustong mapatay ang mga tao. Inatake sila ng ibang tribo dahil
sa kanilang mga kasalanan, at ngayon sa kanilang pagkabagabag ay
gumawa sila ng isang panata:
At nang si Haring Arad na taga-Canaan, na nakatira sa timog,
ay narinig na sabihin na ang Israel ay dumating sa daan ng
mga tiktik; pagkatapos ay nakipaglaban siya laban sa Israel, at
dinala ang ilan sa kanila. (2) At ang Israel ay nanata ng
isang panata sa Panginoon, at sinabi, Kung ibibigay mo
talaga ang bayang ito sa aking kamay, aking lubos na
lilipulin ang kanilang mga bayan. (3) At dininig ng
Panginoon ang tinig ng Israel, at ibinigay ang mga
Cananeo; at kanilang lubos na nilipol sila at ang kanilang mga
bayan: at tinawag niya ang pangalan ng lugar na Hormah. Mga
Bilang 21:1-3
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Hindi hiniling ng Diyos ang mga Israelita na patayin ang kanilang mga
kaaway; ang kanilang maling pananaw sa Diyos ay pinaniniwalaan nila
na nais Niyang gawin sila ng isang panata na uhaw sa dugo. Makakamit
ito ng Kanyang pagsang-ayon, at tutulungan Niya sila. Sinasabi nito na
pinakinggan ng Diyos ang kanilang tinig. Bakit dininig ng Diyos ang
kanilang tinig? Hindi ba ito lamang semento sa kanila sa ideya na nais
ng Diyos na patayin nila ang kanilang mga kaaway? Ang sagot ay
matatagpuan sa talinghaga ng mga talento:
At ang isa pa ay dumating, na nagsasabi, Panginoon, narito,
narito ang iyong timbangan, na aking itinatago sa isang
lampin: (21) Sapagka’t ako’y kinatakutan mo, dahil ikaw ay
isang masiglang tao. : kinuha mo na hindi mo inilagay, at inani
mo na hindi mo inihasik. (22) At sinabi niya sa kaniya, Mula
sa iyong sariling bibig ay hahatulan kita, ikaw na
masamang lingkod. Alam mo na ako ay isang masiglang
tao, na kumukuha ng hindi ko inilagay, at umani na hindi ako
naghasik: Bakit’t hindi mo ibinigay ang aking salapi sa bangko,
na sa aking pagpunta ay maaaring hiningi ko ang aking sariling
may tubo? Lucas 19:20-23
Inisip ng tamad na lingkod na ang Panginoon ay maging isang
matiwasay na tao. Ayon sa paniniwalang ito ay nakatanggap siya ng
paghatol. Tulad ng sinasabi ng Banal na Kasulatan:
Kaya’t magsalita kayo, at gayon din ang gawin, gaya ng mga
hahatulan ng batas ng kalayaan. (13) Sapagka’t magkakaroon
siya ng paghuhukom na walang awa, na hindi nagpakita ng
awa; at ang awa ay nagagalak laban sa paghatol. Santiago 2:1213
Pinayagan ng Diyos ang tao na may maling maling pananaw sa Kanya
upang hatulan alinsunod sa kanyang sariling mga ideya. Paano ito
ginagawa ng Diyos?
Huwag kang madaya; Ang Diyos ay hindi pinaglaruan:
sapagka’t kung ano ang inihahasik ng isang tao, siya rin ang
aanihin. Galacia 6:7
Ang pagpapanatiling awa sa libu-libo, pagpapatawad ng
kasamaan at pagsalangsang at kasalanan, at hindi iyon
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magiging malinaw na nagkasala; na dumadalaw sa kasamaan
ng mga ama sa mga anak, at sa mga anak ng mga bata,
hanggang sa ikatlo at sa ikaapat na salinlahi. Exodo 34:7
Sa oras na ang Israel ay nanumpa sa Diyos na papatayin ang hari ng
Canaanita na pinamamahalaan sila ng espiritu ni Satanas. Nagreklamo
sila at nagreklamo laban sa Diyos at naghimagsik laban sa Kanya sa
bawat pagkakataon. Binalaan sila ng Diyos at hinikayat silang sundin
ang Kanyang mga utos:
Ngayon nga’t pakinggan mo, Oh Israel, sa mga palatuntunan
at sa mga kahatulan, na itinuturo ko sa iyo, upang gawin mo
sila, upang mabuhay ka, at pumasok at paganahin ang lupain
na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Dios ng iyong mga
magulang. Deuteronomio 4:1
Ang lahat ng mga utos na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito ay
iyong bantayan na gawin, upang mabuhay ka, at dumami, at
pumasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa
iyong mga magulang. Deuteronomio 8:1
Gayunman, tumanggi ang Israel na sumunod sa Diyos, at pinapagana ni
Satanas ang kanilang mga hinahangad sa paghatol nang walang awa.
Ibinigay ng Diyos sa kanila ang nais nila kahit hindi ito plano. Ibinigay
din niya sa mga bansa ng pagano ang kanilang kinatakutan; dahil hindi
na sila protektado. Ginamit ni Satanas ang Israel sa pagpatay sa mga
Cananeo. Sa paggawa nito ay aakayin niya ang milyon-milyon sa
kanilang pagkamatay sa pamamagitan ng isang maling pag-unawa sa
katangian ng Diyos, lalo na ang pumatay at pumatay sa mga tao.
Nakakakuha kami ng mga sulyap sa plano ng Diyos na makitungo sa
mga kaaway ng Israel na walang mga sandata sa mga talata na tulad
nito:
At nagtawid ka sa Jordan, at napunta sa Jerico: at ang mga tao
ng Jerico ay nakipaglaban sa iyo, ang mga Amorrheo, at ang
Perizita, at ang Ang mga Cananeo, at ang mga Hetheo, at ang
mga Girgashita, ang mga Heveo, at ang mga Jebuseo; at
ibinigay ko sila sa iyong kamay. (12) At pinadalhan ko ng
pakpak ang iyong harapan, na pinalayas sila sa harap mo, ang
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dalawang hari ng mga Amorrheo; nguni’t hindi sa iyong
tabak, o ng iyong pana. Josue 24:11-12
At sinabi niya, Makinig kayo, buong Juda, at kayong mga
naninirahan sa Jerusalem, at ikaw na si Josaphat, ganito ang
sabi ng Panginoon sa iyo, Huwag kang matakot o
manglupaypay dahil sa malaking karamihan; sapagka’t ang
labanan ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. (16) Bukas na
bumaba ka laban sa kanila: narito, sila’y umahon sa bangin ng
Ziz; at masusumpungan mo sila sa dulo ng batis, sa harap ng
Jeruel. (17) Hindi ka na kailangang makikipaglaban sa gera na
ito: tumayo ka, tumahimik ka, at tingnan mo ang kaligtasan ng
Panginoon kasama mo, Oh Juda at Jerusalem: huwag kang
matakot, o mangatakot; bukas ay lumabas laban sa kanila:
sapagka’t ang Panginoon ay sumasa iyo. (18) At si Yosafat ay
yumukod ang kaniyang ulo sa harap ng lupa: at ang buong
Juda at ang mga nananahan sa Jerusalem ay nahulog sa harap
ng Panginoon, na nagsisamba sa Panginoon. (19) At ang mga
Levita, sa mga anak ng mga Coathita, at ng mga anak ng mga
Korehanon, ay tumayo upang purihin ang Panginoong Diyos
ng Israel ng malakas na tinig sa mataas. (20) At sila ay
bumangong maaga sa umaga, at lumabas sa ilang ng Tekoa: at
nang sila’y umalis, ay tumayo si Josaphat at sinabi, Pakinggan
mo ako, O Juda, at kayong mga naninirahan sa Jerusalem;
Maniwala ka sa Panginoong iyong Diyos, sa gayo’y matatag
ka; maniwala ka sa kanyang mga propeta, sa gayon ay
yayaman ka. (21) At nang siya ay sumangguni sa mga tao,
hinirang niya ang mga mang-aawit sa Panginoon, at
dapat na purihin ang kagandahan ng kabanalan, habang
sila ay lumabas sa harap ng hukbo, at sinabi, Purihin
ang Panginoon; sapagka’t ang kanyang kagandahangloob ay magpakailan man. (22) At nang sila’y magsimulang
umawit at magpuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga ambus
laban sa mga anak ni Ammon, Moab, at bundok Seir, na
dumating laban sa Juda; at sila ay sinaktan. (23) Sapagka’t ang
mga anak ng Ammon at Moab ay tumayo laban sa mga
nananahan sa bundok ng Seir, na lubos na papatayin at
puksain sila: at nang matapos nila ang mga naninirahan sa
Seir, ang bawat isa ay tumulong upang sirain ang isa pa. 2
Cronica 20:15-23
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Pinagana ng Israel ang lupain ng Canaan sa pamamagitan ng
pakikidigma, ngunit hindi ito ang orihinal na inilaan ng Diyos. Yamang
patuloy na natatakot ang Israel na sinusubukan nilang patayin ng Diyos
at pinagdudahan nila ang Kanyang mapagmahal na pag-aalaga,
pinapagana sila ni Satanas na manumpa sa Diyos na papatayin ang mga
taga-Canaan at iba pang mga pagano. Pinagkalooban ang Israel na
manalo sa labanan, ngunit si Satanas ay nagwagi laban sa katangian ng
Diyos. Natalo ang Israel sa kanilang tagumpay at naulin sa isang maling
pananaw sa Diyos.
Sa mga huling araw na ito ay nabigyan tayo ng pagkakataong makita
ang katangian ng Diyos na tunay na totoo. Sa harap ni Jesucristo maaari
nating simulan ang pag-alis ng tunay na mga hangarin ng ating
makalangit na Ama. Gaano karaming mga tao ang pinatay ng tabak?
Ilan ang sinunog niya ng apoy? Gaano karaming mga bata ang Kanyang
ipinako sa isang sibat? Ganap na wala! Para sa lahat ng mga nakakaaliw
ng mga ideya na ang Diyos ay dumating upang sirain ang buhay ng mga
tao tandaan ang mga salita ni Jesus:
Ngunit siya ay lumingon, at sinaway sila, at sinabi, Hindi mo
nalalaman kung anong uri ka ng espiritu. (56) Sapagka’t ang
Anak ng tao ay hindi naparito upang sirain ang buhay ng mga
tao, kundi upang mailigtas sila. Lucas 9:55-56
Ang tabak na ginagamit ni Jesus ay ang tabak na lumalabas sa Kanyang
bibig. Ang kanyang tabak ay ang Kanyang Salita.
At siya’y nasa kanan niyang pitong bituin: at mula sa kanyang
bibig ay nagtungo ang isang matalim na dalawang talim na
tabak: at ang kaniyang mukha ay parang araw na sumisikat sa
kanyang lakas. Pahayag 1:16.
Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabilis, at makapangyarihan,
at mas matalas kaysa sa anumang tabak na may dalawang
talim, na tinusok kahit na sa paghati-hati ng kaluluwa at
espiritu, at ng mga kasukasuan at utak, at isang marunong
mag-isip ng mga iniisip at intensyon ng puso. Mga Hebreo
4:12
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Nang magkagayo’y sinabi niya sa kanila, Nguni’t ngayon, siya
na may isang pitaka, kunin niya ito, at gayon din ang kanyang
selyo: at ang walang walang tabak, ibenta ang kaniyang damit,
at bumili ng isa. Lucas 22:36
… At ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos: Mga
Taga-Efeso 6:17
Ang sumusunod kay Cristo ay susundin ang Kanyang halimbawa. Si
Cristo ay hindi kailanman gumagamit ng isang pisikal na tabak. Paano
natin maipapaliwanag ang talatang ito?
At sinabi nila, Panginoon, narito, narito ang dalawang tabak.
At sinabi niya sa kanila, Ito ay sapat na. Lucas 22:38
Sinabi ni Jesus sa mga alagad ng dalawang mga talata na naunang “siya
na walang tabak, ibenta ang kanyang damit, at bumili ng isa.” Nang ang
mga alagad ay gumawa ng dalawang pisikal na tabak ay hindi nila
ipinagbili ang kanilang mga kasuutan upang makuha sila. Ang pahayag
ni Jesus ay para sa indibidwal. Ang bawat tao ay ibebenta ang kanyang
damit upang bumili ng tabak. Kumusta naman ang nalalabi sa mga
alagad at utos na ibenta ang iyong damit? Ano ang damit na nais ni
Jesus na ibenta ng mga alagad?
Ngayon si Joshua ay nabihisan ng maruming damit, at tumayo
sa harap ng anghel. (4) At siya’y sumagot at nagsalita sa mga
nakatayo sa harap niya, na sinasabi, Alisin mo sa kaniya ang
maruming kasuutan. At sinabi niya sa kaniya, Narito, aking
pinalagpas sa iyo ang iyong kasamaan, at bihisan kita ng
damit. Zacarias 3:3-4
Sinabi ni Jesus kay Pilato na ang Kanyang kaharian ay hindi sa
mundong ito.
Sumagot si Jesus, Ang aking kaharian ay hindi sa sanlibutang
ito: kung ang kaharian ko ay sa mundong ito, kung
gayon ang aking mga lingkod ay lalaban, na hindi ko
dapat ihatid sa mga Judio: ngunit ngayon ang aking kaharian
ay hindi mula rito. Juan 18:36
Sinabi ni Jesus kay Pilato na ang Kanyang mga lingkod ay hindi lalaban
sa paraan ng mundo. Kinakailangan ng mga disipulo na linisin ang
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kanilang mga puso upang maayos na hatiin ang salita ng katotohanan. 2
Timoteo 2:15. Napapansin din natin na noong ipinakita ng mga alagad
kay Jesus ang dalawang tabak na sinabi Niyang “sapat na.” Kung
nadama Niya na sapat na ang dalawang mga tabak ay sasabihin niya na
“sapat na sila,” sapagkat mayroon silang higit sa isang tabak. Kung sa
ilang kadahilanan na sinasabi ni Jesus na dalawang tabak ay sapat na
ang katanungan ay sapat na para sa ano? Gusto ba nila laging
maglakbay kasama ang dalawang tabak kaya lagi nila itong naabutan?
Ang mga ito ba ay sapat na mga tabak upang ipagtanggol laban sa mga
Romano o mga bantay sa templo? Ang ideyang ito ay walang katuturan.
Nang sinabi ni Hesus na “sapat na” sa isahan ay ibig niyang sabihin na
ito ay sapat na sa ganoong uri ng pakikipag-usap. Ang paggawa ng
dalawang tabak ay nagsiwalat ng mismong damit na kailangan nilang
ibenta upang magkaroon ng tunay na espada ng Salita ng Diyos upang
ipangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan. Ganito ang sinabi niya sa
Kanyang mga alagad na tumugon sa mga sumalungat sa kanila:
Narinig ninyo na sinabi, Isang mata sa mata, at ngipin para sa
ngipin: (39) Ngunit sinasabi ko sa iyo, na huwag kang
lumaban sa masama: datapuwa’t ang sinoman ay
sasaktan ka sa iyong kanang pisngi, ibalik mo rin sa
kaniya ang isa. (40) At kung ang sinoman ay hahatulan sa
iyo ng kautusan, at kunin ang iyong amerikana, hayaan mo
ring gawin ang iyong damit. (41) At sinumang pipilit sa iyo na
mangibang milya, sumama ka sa dalawa. (42) Bigyan mo siya
na humihiling sa iyo, at mula sa nanghihiram sa iyo ay huwag
kang tatalikod. (43) Narinig mo na sinabi, Iibigin mo ang
iyong kapuwa, at mapoot sa iyong kaaway. (44) Datapuwa’t
sinasabi ko sa iyo, Mahalin mo ang iyong mga kaaway,
pagpalain mo ang mga sumumpa sa iyo, gumawa ng
mabuti sa mga napopoot sa iyo, at manalangin para sa
mga taong hindi sinasadya mong ginagamit, at inuusig
ka; (45) Upang kayo ay maging mga anak ng inyong Ama na
nasa langit: sapagka’t pinasikat niya ang kanyang araw sa
masama at sa mabuti, at pinadalhan ng ulan sa mga
makatarungan at sa mga hindi matuwid. Mateo 5:38-45
Sasaktan ka ba ni Satanas sa tagumpay ng Israel sa pamamagitan ng
tabak, o makikita mo ang aming mapagmahal na Ama na
140

nagpapahintulot sa mga tao na magkaroon ng kanilang sariling
kagustuhan at sundin ang kanilang sariling landasin hanggang sa
pagkumpleto nito. Piliin ka sa araw na ito kung kanino ka maglilingkod;
tulad ng para sa akin at sa aking bahay ay maglilingkod kami sa walang
hanggang Diyos na walang anumang maliwanag na kasamaan ngunit
hayaan ang trigo at mga tara na mag-ani na ang bawat puso ng tao ay
mahayag.
Paano posible na matupad ang mga bagay na ito gamit ang isang tabak o
baril sa iyong kamay upang maprotektahan ang iyong sarili? Hindi ba
oras na ibalik ang tabak sa lugar nito? Hayaan itong kalawangin, at
magtiwala sa ating Ama na ipadala ang Kanyang mga anghel upang
pangalagaan tayo. Ang pagsakop sa Canaan sa pamamagitan ng Israel
ay isinagawa ng tabak sapagkat ang karamihan sa kanila ay hindi
nagtiwala sa Panginoon na palayasin ang mga Canaanita sa
pamamagitan ng pagkatakot sa Diyos. Ang lahat ng kanilang mga
pagngangalit, pagrereklamo, at takot na nais ng Diyos na patayin sila sa
ilang ay nangangahulugan na sa halip na maging isang ilaw sa mga
Hentil, ang kasalanan ng mga bansa sa paligid ng Israel ay pinarusahan
ng kasalanan ng Israel. Tulad ng sinasabi ng mga utos:
Huwag kang yumukod sa kanila, ni maglilingkod sa
kanila:sapagka’t ako, ang Panginoon mong Dios, ay
nagseselos, na dumadalaw sa kasamaan ng mga magulang sa
mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga
nangagpopoot sa akin; Exodo 20:5
Marami sa mga Israelita ang napopoot sa Diyos sapagkat natatakot na
papatayin sila sa ilang. Ang mga kasalanan ng kanilang mga ninuno ay
ipinagpatuloy, at sa gayon ang kasaysayan ng Israel ay nababad sa dugo.
Huwag hayaan ang mga tagumpay ng Israel na may tabak na talunin ang
iyong pag-unawa sa katangian ng Diyos tulad ng ipinahayag kay Jesus.
Huwag hayaan ang isang pangkat ng pag-iingay, ang mga nagreklamo
na mga alipin ay nagpasiya sa iyo kung ano ang katulad ng Diyos.
Sundin natin ang lahat ng mga utos ng Diyos kasama na ang
nagsasabing, “Huwag kang papatay.”
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13. Ang Korona na mga Tinik
Ang pagsubok at pagkamatay ni Kristo ay nakakulong sa atin ng
kahabag-habag ng kalikasan ng tao. Ang mga kalalakihan at kababaihan
na nakibahagi sa kahihiyan, pagpalo, at pagkamatay ni Cristo ay
simpleng pagpapakita ng diwa ng sangkatauhan na hinamak at
tinanggihan ang Espiritu ni Cristo mula sa pagbagsak ng tao. Ang mga
lubid na nagbubuklod kay Jesus, ang mga pamalo na pinagbugbog niya,
ang kahoy at mga kuko para sa krus na ipinako sa krus ay ang lahat ng
mga bagay na nilikha Niyang Mismo. Mababasa natin:
Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya; at kung wala siya ay
walang anumang bagay na ginawa. Juan 1:3
Ang korona ng mga tinik na nakalagay sa Kanyang ulo ay lubos na
makabuluhan at naglalaman ng isang malalim na espirituwal na
katotohanan. Nang si Adan ay nahulog sa kasalanan ang mga tinik na
dumating bilang isang resulta ay isang pagpapakita ng sumpa na dala ng
kasalanan.
At sinabi niya kay Adan, Sapagkat pinakinggan mo ang tinig
ng iyong asawa, at kumain ka ng punong kahoy, na iniutos ko
sa iyo, na sinasabi, Hindi ka kakainin: sinumpa ang lupa
dahil sa iyo; sa kalungkutan kakainin mo ito sa lahat ng mga
araw ng iyong buhay; (18) Ang mga tinik at mga bagyo ay
magdadala sa iyo; at kakainin mo ang halamang gamot sa
bukid; Genesis 3:17-18
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Bakit nahulog sa lupa ang sumpa? Ano ang kaugnayan ng tao at ng
mundo?
At nilikha ng Panginoong Dios ang tao ng alabok ng lupa,
at hininga sa kanyang butas ng ilong ng buhay; at ang tao ay
naging isang buhay na kaluluwa. Genesis 2:7
At sinabi ng Diyos, Gawin natin ang tao sa ating imahe, ayon
sa ating pagkakahawig: at hayaan silang magkaroon ng
kapangyarihan sa mga isda ng dagat, at sa mga ibon sa
himpapawid, at sa mga baka, at sa buong mundo, at sa
bawat lahat. gumagapang bagay na gumagapang sa lupa.
Genesis 1:26
Nilikha ng Diyos ang tao mula sa lupa at binigyan Niya ang tao ng
kapangyarihan sa mundo. Ang katotohanang ito ay nagpapakita na
mayroong isang matalik na koneksyon sa pagitan ng tao at ng mundo.
Ang mga bagay na nagawa ng tao ay may direktang epekto sa mundo.
Ang sumpa na nahulog kay Adan ay agad na naaninag sa mga tinik at
mga thistles na ginawa nito. Ang lupa ay isinumpa dahil sa tao, upang
malaman niya sa mga pagkakasala ng kalikasan ang isang indeks sa
antas ng kasamaan na umiiral sa lipunan ng tao, at samakatuwid ay
maaaring magsilbing babala ng peligro.
At makakarinig kayo ng mga digmaan at alingawngaw ng mga
digmaan: tingnan ninyo na huwag kayong mababagabag:
sapagka’t ang lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari, ngunit
ang wakas ay wala pa. (7) Sapagka’t ang bansa ay babangon
laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian: at
magkakaroon ng mga taggutom, at mga salot, at lindol, sa
iba’t ibang mga lugar. Mateo 24:6-7
May kaugnayan sa pagitan ng mga digmaan at salungatan ng mga tao, at
ang mga pagkumbinsi at giyera sa kalikasan. Tulad ng mga salungatan
at kahihiyan sa lipunan tumataas kaya ang mga sakuna sa kalikasan ay
tumataas; sa gayon ang kalikasan ay isang barometro ng antas ng
paghihimagsik sa tao. Kapag ang mga simoy ng kalikasan, na idinisenyo
upang palamig at aliw ang mga kalalakihan, lumiko sa mga bagyo; o
kapag ang ulan na idinisenyo upang dalhin ang buhay ay sanhi ng mga
ilog na sumira sa kanilang mga bangko na nagdadala ng kamatayan at
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pagkawasak, kung gayon nakikita natin ang katibayan ng parehong
paghihimagsik na umiiral sa mga puso ng mga tao na naipakita sa mga
kalamidad ng kalikasan.
Ang sanhi ng ugnayan sa pagitan ng tao at kalikasan ay
nangangahulugang ang pagrerebelde ng sangkatauhan ay tataas din ang
paghihimagsik ng hangin, apoy, at baha. Habang nilalabag ng mga tao
ang mga utos ng Diyos nang may mas higit na sigasig, ang mundo ay
sisira sa mga batas ng kalikasan at susasalamin sa mga tao ang kanilang
sariling paghihimagsik. Tulad ng espiritu ng paghihimagsik sa mga tao
na bumangon laban kay Kristo at hinangad nilang patayin ang Isa na
namumuno sa kanila, kaya ang kalikasan ay babangon sa paghihimagsik
laban sa sangkatauhan at hinahangad na patayin siya. Habang ang mga
tao ay gumala sa mundo at ubusin ang iba ng kanilang mga wika at
kanilang mga tabak, kaya’t ang mga hayop sa parang ay lilipad sa lupa
at susunugin sila ng gayon. Tulad ng isang taong naghahasik ay gayon
din ang kanyang aanihin. Sa kabilang dako, ang lupa ay hindi
makikipagdigma sa taong may kapayapaan sa Diyos, at hindi sa
paghihimagsik laban sa Kanya.
Narito, maligaya ang tao na itinutuwid ng Diyos: kaya’t huwag
mong hamakin ang parusahan ng Makapangyarihan sa lahat:
(18) Sapagka’t siya ay nagpapasakit, at nagbubuklod: siya ay
nagsasaktan, at gumagaling ang kanyang mga kamay. (19)
Ililigtas ka niya sa anim na mga kabagabagan: oo, sa pitong
walang masamang hahipo sa iyo. (20) Sa taggutom ay
tutubusin ka niya mula sa kamatayan: at sa digmaan mula sa
kapangyarihan ng tabak. (21) Ikaw ay maitatago sa hampas ng
dila: at hindi ka matatakot sa pagkawasak pagdating. (22) Sa
pagkawasak at taggutom ay tatawa ka: ni hindi ka matatakot
sa mga hayop sa lupa. (23) Sapagka’t ikaw ay magiging
kasunduan sa mga bato ng parang: at ang mga hayop sa
parang ay magiging kapayapaan sa iyo. (24) At malalaman mo
na ang iyong tabernakulo ay magiging mapayapa; at dadalawin
mo ang iyong tahanan, at hindi ka magkasala. Job 5:17-24
Habang si Kristo ay nakasabit sa krus, ang araw ay tumanggi na
lumiwanag, ang lupa ay nanginginig at ang mga lumulon ng buo na
kidlat ay bumagsak mula sa langit. Ang kalikasan ay nakikiramay sa
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May-akda nito, ang Anak ng Diyos. Kasabay nito, habang dinala niya
ang mga kasalanan ng mundo at ang korona ng mga tinik, ang kalikasan
ay lilitaw na hinahangad na patayin Siya.
Nang magkagayo’y umuga ang lupa at nanginig; ang mga
patibayan ng mga burol ay lumipat at nanginig, sapagkat siya
ay nagalit. (8) May umusok na usok mula sa kanyang butas ng
ilong, at apoy na mula sa kanyang bibig ay kumalam: mga
baga ay pinasabog sa pamamagitan nito. mga bato na yelo at
mga uling ng apoy. (14) Oo, ipinadala niya ang kanyang mga
arrow, at pinakalat sila; at binaril niya ang mga kidlat, at
binawi ang mga ito. (15) Nang magkagayo’y nakita ang mga
daluyan ng tubig, at ang mga patibayan ng mundo ay
natuklasan sa iyong pagsaway, Oh Panginoon, sa pagsabog ng
hininga ng iyong mga butas. Awit 18:7-8,13-15.
Ang mga pagkumbinsi ng kalikasan sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay
nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig kung paano sumasalamin sa
kalikasan ang paghihimagsik ng tao. Ang kawalang-kasalanan ni Jesus
ay nagdulot ng likas na pakikiramay sa Kanya; gayon pa man, bilang
ating tagadala ng kasalanan, ang kalikasan ay tinusok sa Kanya ng
korona ng mga tinik. Ang mga pagsabog ng kidlat mula sa langit ay tila
nagpapahiwatig ng hindi kasiya-siya ng langit mismo. Sa ugnayan na ito
sa pagitan ng tao at kalikasan ay maaari nating tuklasin ang mga dahilan
ng baha. Sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga nabuhay bago baha:
At ito ay nangyari na, nang magsimulang dumami ang mga
tao sa ibabaw ng lupa, at ipinanganak sa kanila ang mga anak
na babae, (2) Na nakita ng mga anak ng Diyos ang mga
anak na babae ng mga tao na sila ay patas; at kinuha
nila ang kanilang mga asawa sa lahat na kanilang pinili.
(3) At sinabi ng Panginoon, Ang aking espiritu ay hindi laging
makikipagtalo sa tao, sapagkat siya rin ay laman: gayon ma’y
ang kaniyang mga kaarawan ay magiging isang daan at
dalawampung taon. (4) May mga higante sa lupa noong mga
araw na iyon; at gayon din pagkatapos nito, nang ang mga
anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng mga tao,
at sila ay nagkaanak ng mga anak sa kanila, ang mga ito ay
naging mga makapangyarihang lalaki na noong una, mga
kalalakihan na bantog. (5) At nakita ng DIYOS na ang
kasamaan ng tao ay malaki sa lupa, at na ang bawat
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imahinasyon ng mga saloobin ng kanyang puso ay
masama lamang palagi. (6) At pinagsisihan ng Panginoon
na ginawa niya ang tao sa lupa, at ito ay nagpighati sa kanyang
puso. Gen. 6:1-6
Sinasabi ng Bibliya na ang imahinasyon ng mga saloobin ng mga tao ay
palaging masama lamang. Ang mga kalalakihan na puno ng pagnanasa
at pagkauhaw sa kapangyarihan ay nagsasagawa ng bawat uri ng
kasuklam-suklam na maiisip. Ang hindi mapigilan na kasamaan ng tao
ay nagkakaroon ng higit na malaki at higit na epekto sa mundo. Ang
paghihimagsik ng mga tao laban sa batas ng Diyos ay pinapakain nang
direkta sa makinarya ng kalikasan.
Sa awa, binalaan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ni Noe na ang
isang baha ay darating sa mundo. Tulad ng nawasak ng tao ang kanilang
sarili, gayon ang pagkawasak na ito ay maipakita sa mundo.
Ang mundo din ay napinsala [H7843] sa harap ng Diyos, at
ang lupa ay napuno ng karahasan. (12) At ang Diyos ay
tumingin sa lupa, at, narito, ito ay sira; [H7843] sapagkat ang
lahat ng laman ay sumira sa kanyang daan sa mundo. (13) At
sinabi ng Dios kay Noe, Ang wakas ng lahat ng laman ay
dumating sa harap ko; sapagka’t ang lupa ay napuno ng
karahasan sa pamamagitan nila; at, narito, aking sisirain
ang lupa sa H7843. Genesis 6:11-13
Nang tiningnan ng Diyos ang mundo Nakita niya na ang mga tao ay
lubusang nasira ang kanilang sarili. Ang parehong salitang Hebreo para
sa tiwali sa Genesis 6:11 ay ginagamit sa Genesis 6:13 bilang sirain. Sa
mga talatang ito, hinamon tayo muli na magtanong kung paano natin
binabasa ang mga talatang ito. Ngayon, maaaring tapusin ng isang tao
na nagpasya ang Diyos na sirain ang lahat maliban sa walo sa mga
naninirahan sa mundo dahil sa kanilang pagkakamali, at sa gayon ay
wakasan ang kasamaan. Sa kabaligtaran maaari mong makita na alam
ng Diyos na ang katiwalian ng mga tao sa kalaunan ay masasalamin sa
mundo at ang katiwalian na ito ay pupuksain ang mundo. Habang ang
mga tao ay nabuhay nang labis at naghimagsik laban sa batas ng Diyos,
sa gayon ang mundo ay magsisimulang lumampas sa mga hangganan
nito at maghimagsik laban sa mga lalaki.
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Sinasabi ng Bibliya na nakita ng Diyos na ang lupa ay napuno ng
karahasan. Karamihan sa mga Kristiyano ay naniniwala na ang Diyos ay
tutugon sa karahasan ng tao sa pamamagitan ng pagiging marahas sa
Kanyang sarili, at papatayin silang lahat sa isang marahas na baha.
Nakalulungkot na paniwalaan na ang Diyos ay magiging marahas tulad
ng mga lalaki upang talunin ang kanilang karahasan. Gaano karaming
karahasan ang matatagpuan sa Anak ng Diyos na ang ekspresyong
imahe ng Kanyang Ama?
At ginawa niya ang kanyang libingan kasama ng masama, at
kasama ng mayaman sa kanyang kamatayan; sapagka’t hindi
siya gumawa ng karahasan, at walang panlilinlang sa
kanyang bibig. Isaias 53:9
Saan nagmula ang karahasan?
Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong paninda ng [Satanas]
ay napuno nila ang gitna mo ng karahasan, at ikaw ay
nagkasala: Ezekiel 28:16
Sinasabi ng kasulatan na papatayin ng kasamaan ang masama. Awit
34:21. Ang mga batas ng kalikasan ay hindi nangangailangan ng Diyos
na maging marahas sa mga lalaki. Ang Kasulatan ay nagbibigay sa amin
ng isang pahiwatig kung paano itinatag ang mga batas na ito sa simula.
Sino ang umakyat sa langit, o bumaba? Sino ang nagtipon ng
hangin sa kanyang mga kamao? Sino ang nagbubuklod ng
tubig sa isang damit? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga
dulo ng lupa? Kawikaan 30:4
Nasaan ka noong inilagay ko ang mga pundasyon ng lupa?
ipahayag, kung mayroon kang pag-unawa. (5) Sino ang
naglagay ng mga sukat nito, kung nalalaman mo? o sino ang
nakaunat sa linya nito? (6) Saan pinatatag ang mga pundasyon
nito? o kung sino ang naglagay ng sulok na bato nito; (7)
Nang magkasamang kumanta ang mga bituin sa umaga, at ang
lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw sa tuwa? (8) O sino
ang nagsara ng dagat ng mga pintuan, kapag kumalabas, na
parang lumabas mula sa sinapupunan? (9) Nang gawin kong
ulap ang damit nito, at ang makapal na kadiliman ay
isang suntok para rito, (10) At binasag para sa akin ang
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aking ipinasiyang lugar, at naglalagay ng mga bar at
pintuan, (11) At sinabi, Hanggang saan ka darating,
ngunit wala nang higit: at narito ba mananatili ang
iyong mga mapagmataas na alon? Job 38:4-11
Pumasok ka ba sa mga kayamanan ng snow? o nakita mo ang
mga kayamanan ng ulan ng ulan, (23) Na aking inilaan
laban sa oras ng gulo, laban sa araw ng labanan at
digmaan? (24) Sa anong paraan pinagsama ang ilaw, na
nakakalat ng silangan na hangin sa lupa? (25) Sino ang
naghati ng isang daloy ng tubig para sa umaapaw na
tubig, o isang daan para sa kidlat ng kulog; (26) Upang
mapaulan ito sa lupa, kung saan walang tao; sa ilang, na
walang tao; (27) Upang mabigyan ang kasiyahan at basurang
lupa; at upang maging sanhi ng usbong ng malambot na
damo? Job 38:22-27
Ang tinig ng Panginoon ay nasa tubig: ang Diyos ng
kaluwalhatian ay dumadaloy: ang Panginoon ay nasa
maraming tubig. (4) Ang tinig ng PANGINOON ay
makapangyarihan; ang tinig ng PANGINOON ay puno ng
kamahalan. (5) Ang tinig ng Panginoon ay pumutol sa mga
sedro; oo, sinira ng Panginoon ang mga sedro ng Libano. (6)
Ginawa rin niya ang mga ito na laktawan tulad ng isang guya;
Ang Lebanon at Sirion tulad ng isang batang kabayong may
sungay. (7) Ang tinig ng Panginoon ay naghahati ng mga
siga ng apoy. (8) Ang tinig ng Panginoon ay nanginginig sa
ilang; inalog ng Panginoon ang ilang ng Cades. (9) Ang tinig
ng Panginoon ay nagpapaginhawa ng mga pugad, at
natuklasan ang mga kagubatan: at sa kaniyang templo ay
sinasalita ng bawa’t isa ang tungkol sa kanyang kaluwalhatian.
(10) Ang Panginoon ay nakaupo sa baha; oo, ang Panginoon
ay nakaupo sa Hari magpakailanman. (11) Ang Panginoon
ay magbibigay lakas sa kanyang bayan; pagpapalain ng
Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Awit
29:3-11
Ang tinig ng Panginoon sa mga elemento ng kalikasan ay nagsasalita
tungkol sa mga itinalagang batas na ito. Ang mga batas na ito na
idinisenyo upang pagpalain at suportahan ang mga tao at sumasalamin
sa kanyang masunurin, masunuring espiritu sa Diyos ay naging sandata
laban sa mga tao upang puksain sila. Sa parehong paraan na kinukuha
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ng mga tao ang dalisay na duga ng ubas at sira ito upang makagawa ng
alkohol na nagdudulot ng kamatayan at pagkawasak, kaya’t ang mga
kalalakihan na may masasamang isip ay nagpaparumi sa lupa at
nagiging likas na sandata ng pagkasira laban sa kanilang mga sarili. Ang
idolatriya, paglapastangan, pagpatay, pagnanakaw, kasakiman, at lahat
ng mga kasalanan na sinalita laban sa loob ng Sampung Utos, mga
batas, at mga paghatol ay magdadala ng sumpa sa mundo.
Sa pamamagitan ni Moises ang mga Israelita ay binalaan din na ang
mundo ay magiging reaksyon sa kanilang masasamang moral.
Matapos ang mga gawa ng lupain ng Egipto na inyong
tinatahanan, ay hindi ninyo gagawin: at pagkatapos ng mga
ginagawa sa lupain ng Canaan, na aking dinadala sa inyo, ay
hindi ninyo gagawin: ni lalakad man kayo sa kanilang mga
kahatulan. Levitico 18:3
Binalaan ng Panginoon ang Israel na huwag makisali sa pangangalunya,
kawalan ng pakiramdam, sodomya, homoseksuwalidad, at iba pang mga
masasamang pita. Kung ginawa nila ang mga gawaing ito ay tiyak na
magiging reaksyon ng lupa.
Huwag ninyong hugasan ang inyong sarili sa alinman sa mga
bagay na ito: sapagka’t sa lahat ng mga ito ay mga marumi ang
mga bansa na aking pinalayas sa harap ninyo: (25) At ang
lupain ay marumi: kaya’t dinalaw ko ang kasamaan nito, at
ang lupa mismo ay nagsusuka. ang kanyang mga
naninirahan. Levitico 18:24-25
Ang mga baluktot na sekswal na gana ng mga lalaki ay may
impluwensya sa mundo. Ang matagal na pagkakalantad ng lupa sa mga
karumal-dumal na ito ay nagiging sanhi ng lupa na marahas na
magkasakit, at isusuka ang mga naninirahan sa mundo na gumagawa ng
mga bagay na ito.
Ang lupa ay nagdadalamhati at nawawala, ang mundo ay
humihina at nawawala, ang mapagmataas na mga tao sa lupa
ay nanghihina. (5) Ang lupa ay dinumura sa ilalim ng mga
nananahan doon; sapagkat nilabag nila ang mga batas, binago
ang ordenansa, sinira ang walang hanggang tipan. (6) Kaya’t
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sinumpa ng sumpa ang lupa, at ang mga tumatahan
doon ay sira: kaya’t ang mga nananahan sa lupa ay
sinunog, at kakaunti ang mga tao. Isaias 24:4-6
Ang mga talatang ito ay malinaw na nagpapakita ng landas ng
pagkawasak at kung paano ang paglabag sa batas ng Diyos ay nagiging
sanhi ng marumi at reaksyon ng lupa. Itinala ng propetang si Isaias na
ang mga pagsalangsang ng mga tao ay nagdulot ng sumpa sa lalamunan,
na sinusunog ang mga naninirahan dito. Ang dating pagkawasak ng lupa
sa pamamagitan ng tubig sa baha at sa hinaharap na pagkawasak ng lupa
sa pamamagitan ng apoy ay iniuugnay sa mga pagnanasa ng mga tao sa
mga sumusunod na paraan:
Alam ito una, na darating sa mga huling araw na mga
mapanunuya, na nagsisilakad sa kanilang sariling mga
pagnanasa, (4) At sinasabi, Nasaan ang pangako ng kanyang
pagdating? sapagka’t mula nang makatulog ang mga
magulang, ang lahat ng mga bagay ay nagpapatuloy na mula
pa sa simula ng paglikha. (5) Para sa mga ito ay kusang-loob
silang hindi alam, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang
mga langit ay luma, at ang lupa ay tumayo mula sa tubig at sa
gitna ng tubig: (6) Saan ang mundo noon, napuno ng
tubig , nawala: (7) Ngunit ang mga langit at ang lupa, na
ngayon, sa pamamagitan ng parehong salita ay
pinananatiling nakaimbak, na nakalaan sa apoy laban sa
araw ng paghuhukom at pagkawasak ng mga dimakadiyos na tao. 2 Pedro 3:3-7
Ang baha ay sanhi ng mga pagnanasa at masasamang imahinasyon ng
mga kalalakihan. Ang parehong proseso ay magaganap kapag ang lupa
ay nilamon ng apoy. Tulad ng sinusunog ng mga tao sa kanilang mga
pagnanasa sa isa’t isa sa mga araw ng Sodoma, sa gayon ang lungsod ay
sinunog ng apoy kaya ilang mga tao ang naiwan. Sa katunayan
mayroong tatlong tao lamang ang nakatakas sa nasabing lungsod.
Ang pagkawasak ng Sodoma ay isang babala sa atin kung ano ang
mangyayari sa pagtatapos ng oras.
Kung paanong ang Sodoma at Gomorra, at ang mga lunsod
tungkol sa mga ito ay katulad ng paraan, na nagbibigay ng
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kanilang sarili sa pakikiapid, at sumunod sa kakaibang
laman, ay ipinakita bilang isang halimbawa, na nagdurusa sa
paghihiganti ng walang hanggang apoy. Judas 1:7
Ang Sodoma at Gomorra ay nagbigay ng kanilang sarili sa pakikiapid at
imoralidad. Inilarawan ni Pablo ang kasamaan ng mga taga-Sodoma
habang ang mga kalalakihan ng lunsod na iyon ay nais na sekswal na
pang-aabuso ang mga bisita na dumating sa bahay ni Lot.
At gayon din ang mga kalalakihan, na iniwan ang likas na
paggamit ng babae, nasunog sa kanilang pagnanasa sa
isa’t isa; kalalakihan na may mga kalalakihan na nagtatrabaho
ng kung ano ang hindi nakakakita, at tumatanggap sa kanilang
sarili na pagbabayad ng kanilang kamalian na natagpuan.
Roma 1:27
Ang nagniningas na pagnanasa ng mga kalalakihan ng Sodoma, na isang
kumpletong paglabag sa kautusan ng Diyos, ang naging dahilan ng
reaksiyon ng lupa at kalikasan sa isang nakakumbinsi na paraan ng
pagsusuka ng mga naninirahan kaya kakaunti ang mga tao na naiwan.
Ang Panginoon ay lumipat sa puso ni Abraham upang pakiusap para sa
lunsod ng Sodoma na kahit papaano mapalaya niya ang parehong
lungsod at mga naninirahan sa hindi maiiwasang mga resulta ng
kanilang nasusunog na mga pagnanasa. Dinala ni Kristo ang bigat ng
kanilang mga pagnanasa upang pigilan ang mga puwersa ng kalikasan
habang binigyan niya ang mga tao ng Sodoma ng oras upang magsisi.
Ang parehong bagay ay nangyari sa oras ng baha. Bago ang baha,
pinigilan ng Panginoon ang mga puwersa ng kalikasan hangga’t maaari
Niyang bigyan ng oras ang mga tao na pumili upang magsisi at
maligtas.
Sa paghihintay na iyon ang lahat ng nilikha ay humagulgol at naghihirap
sa ilalim ng bigat ng pagkakasala ng tao, at ibabalik sa atin ang
katotohanan ng krus at ang korona ng mga tinik.
… Si Cristo ang kapangyarihan ng Diyos, at ang karunungan
ng Diyos. 1 Cor. 1:24
Sa pamamagitan ng kapangyarihang ito ay itinataguyod ni Kristo ang
mundo.
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Na siyang ningning ng kanyang kaluwalhatian, at ang malinaw
na imahe ng kanyang pagkatao, at nagtataguyod ng lahat
ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang
kapangyarihan, Hebreo 1:3
Sapagka’t sa pamamagitan niya [si Cristo] nilikha ang lahat ng
mga bagay, na nasa langit, at nasa lupa, nakikita at hindi
nakikita, maging sila ay mga trono, o mga pamamahala,
o pamunuan, o kapangyarihan: lahat ng mga bagay ay
nilikha sa kanya, at para sa kanya : Colosas 1:16
Dahil itinataguyod ni Jesus ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng
Kanyang kapangyarihan, ang diwa ng paghihimagsik sa tao na
nakakaapekto sa nilikha na mundo ay tulad ng isang patuloy na korona
ng mga tinik para sa Kanya, na tinusok Siya araw-araw habang
ginagawa niya ang lahat sa Kanyang kapangyarihan upang pigilin ang
mga epekto ng masasamang kalikasan ng tao mula sa pagkasira at
pagsira sa mundo. Sa kontekstong ito natuklasan natin na ito ang
paghihirap ni Kristo sa ngalan ng tao na pinipigilan ang apat na hangin
ng pagkakagulo.
At pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko ang apat na
mga anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na may
hawak na apat na hangin ng lupa, na ang hangin ay hindi
dapat pumutok sa lupa, o sa dagat, o sa anumang
punungkahoy. Pahayag 7:1
Ang tanging kadahilanan na mahahawakan ng mga anghel ang mga
hangin na ito ay dahil kinuha ni Kristo ang buong puwersa ng kasamaan
ng tao sa Kanyang Sarili, kaya’t inaantala ang epekto ng paghihimagsik
sa kalikasan at ng mundo. Kapag ang isang lipunan na ganap na nagaalsa laban sa Espiritu ni Cristo ay walang naiwan upang tumayo sa
puwang at sumipsip sa mapaghimagsik na diwa ng tao upang maiwasan
ang pagtatalo na nagpapakita ng sarili sa kalikasan.
Ang mundo na alam natin na ito ay ganap na marumi sa kasamaan. Ang
internet ay puno ng pornograpiya, at ang mga tao ay saan man nanonood
ng mga pelikula na puno ng imoralidad at karahasan. Ang dami ng
krimen, digmaan, at karahasan na namumuno sa aming mga pangulo ng
balita ay mga pahiwatig sa lahat ng kawalang-tatag na dapat direktang
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isinalin sa mga pisikal na elemento ng kalikasan na orihinal na inilagay
sa ilalim ng aming pamamahala.
Sa panahong ito ay dapat na isusuka ng mundo ang mga naninirahan
dito. Ang dahilan na hindi ito ay dahil ang Kordero ng Diyos ay
nakasuot pa rin ng korona ng mga tinik; Siya ay kinamumuhian pa rin
at tinanggihan; Siya ay tinusok pa rin ng malupit na mga salita at
masamang haka-haka ng mga tao. Gayunpaman Siya ay sumisipsip ng
halos lahat ng ito posible upang magkaroon tayo ng mas maraming oras
upang mapagtanto ang mga bagay na ito at magsisi.
Sa susunod na paglalakad mo sa kagubatan o sa tabi ng isang
mapayapang ilog o lawa, alamin mo na tiyak na ang katahimikan na
iyong nararanasan ay dahil ang minamahal nating Tagapagligtas ang
bigat ng paghihimagsik ng tao. Sa pagdadala ng timbang na ito
pinipigilan niya ang mga epekto ng paghihimagsik hangga’t maaari
mula sa pagsabog sa mga lindol, bagyo, baha, at kalamidad. Ang
katotohanan na ang mga ito ay pagtaas ng mga sakuna ay
nangangahulugang lumalaki ang kasamaan sa tao. Kapag si Kristo ay
halos tinanggihan ng buong mundo ang apat na hangin ay ilalabas sa
lupa at pagkatapos ang kalikasan ay magpapakita ng galit ng tao.
Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Bibliya:
Pagkatapos ay umulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorra
ng asupre at apoy mula sa PANGINOON mula sa langit;
Genesis 19:24
Ang kapangyarihang nagpapanatili ng mga elemento ng kalikasan ay
nagmula kay Cristo sapagkat itinataguyod Niya ang lahat ng nilikha.
Ang kapangyarihang inilagay sa kalikasan ay sumusunod sa mga
itinakdang batas na itinatag ng ating Ama sa langit. Ang mga batas na
ito ay dinisenyo upang ipakita ang kapayapaan at pagkakaisa na dapat
na umiiral sa mga puso ng mga tao habang sila ay nakikisama sa
kanilang Lumikha. Napuno ng lupa ang mga malago na kagubatan na
puno ng hindi kapani-paniwala na mga prutas, mani at buto, at ang
kulay ng buhay ay ipinahayag sa lahat ng dako sa kagandahang-loob.
Ang parehong mga batas na ito ay ibinalik sa kamatayan at pagkawasak
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kapag ang mga tao ay nabubuhay sa paghihimagsik, at ang
kapangyarihang nagdudulot ng mga bagay na ito ay ang kapangyarihan
ni Kristo na sumunod sa mga hindi nababago na mga batas.
Ipinapaliwanag nito ang simbolismo ng tungkod na naging ahas, ngunit
tatalakayin natin ito sa isa pang kabanata.
Ang malaking pagbaha sa mundo at ang apoy na bumagsak sa Sodoma
ay hindi makatwirang mga gawa ng Diyos bilang paghihiganti sa
kasamaan ng tao. Ang mga kaganapang ito ay pinanindigan ni Kristo
hangga’t maaari upang mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na
magsisi at makita ang kanilang panganib. Bagaman ang mga batas na ito
ay naayos at ibinigay para sa pagpapala ng sangkatauhan, si Kristo ay
inilagay sa isang posisyon upang maisakatuparan ang mga negatibong
epekto ng baliktad na pagsagawa ng batas na ito. Sa mismong sandaling
namatay si Cristo 2000 taon na ang nakalilipas napansin namin ang mga
epekto sa mundo:
Ngayon nang ang senturion, at ang mga kasama niya, na
nanonood kay Jesus, nakita ang lindol, at ang mga bagay na
nagawa, natakot sila nang labis, na nagsasabi, Tunay na ito
ang Anak ng Diyos. Mateo 27:54
Kapag ang ikalawang hayop ng Apocalipsis 13 ay nagsasanhi sa lahat
ng mga tao na sambahin ang unang hayop at maging sanhi ng lahat na
makatanggap ng isang marka sa kanilang mga noo o sa kanilang mga
kamay, si Kristo ay muling ipako sa krus sa pamamagitan ng pagtanggi
sa Kanyang mga utos. Ang apat na hangin ay ilalabas sa lupa, at ang
mapaghimagsik na diwa ng tao ay magiging tulad ng pagsunog ng mga
uling sa gitna ng lupa, at ang lupa ay magtaas ng espiritu ng karahasan
at sisirain ang sarili at ang mga naninirahan dito. Ang mga natutunan
lamang kung saan ang lihim na lugar ng Kataas-taasan at nakatira sa
ilalim ng lilim ng Makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng
pagsunod sa mga utos ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Jesus, ay maprotektahan mula sa mga kakila-kilabot na bagay na
ito. Ang isang libo ay mahuhulog sa kanilang tagiliran at sampung libo
sa kanilang kanang kamay ngunit ang kamatayan ay hindi lalapit sa
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kanilang tirahan (Awit 91:7) dahil sila ay may kapayapaan sa Diyos at,
samakatuwid, kasama din ang lupa.
Mahusay na makatulog si Jesus sa isang bangka na napapaligiran ng
bagyo dahil ang lupa ay hindi nakikipagdigma sa Kanya. Sa paglipas ng
mga siglo ay maraming beses nang ang hangin at alon ay handa na
upang matanggal ang Kanyang mga tagasunod, ngunit bumangon Siya
at sinabi sa mga elemento, “Ang kapayapaan ay tumahimik.” Hinihiling
ko sa iyo na tumakas kasama ang mga anghel mula sa lungsod ng
Sodoma at pumasok sa Arka ng kaligtasan. Ngayon ang oras upang
magsisi at humingi ng Espiritu ni Jesus na maaari nating itigil na
magkaroon ng mga puso sa paghihimagsik laban sa Diyos, na
nagdudulot sa mundo na magrebelde laban sa atin.
Salamat Panginoong Jesus sa pagsusuot ng korona ng mga tinik sa
loob ng maraming taon na ito, at pinipigilan ang mga hangin ng alitan
- ang mga hangin na pumukaw sa mga kaluluwa ng mga tao sa
paghihimagsik at kasamaan at sa huli ay aanihin ang kanilang ani sa
mundo. Nawa’y tumalikod tayo sa aming masamang pamamaraan,
tumigil sa pagsira sa iyong walang hanggang tipan at matutong sundin
ang iyong mga utos, batas, at mga paghuhukom upang ang kapayapaan
ay muling maghari sa mundo.
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14. Ang Kapangyarihan ng Kamatayan
Kaya nang matanggap ni Jesus ang maasim na alak, sinabi
niya, “Tapos na!” At yumuko ang Kanyang ulo, ibinigay
niya ang Kanyang espiritu. Juan 19:30 (NKJV)
At nang sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, sinabi niya,
“Ama, Sa iyong mga kamay ay ipinagkakaloob ko ang aking
Espiritu.” Pagkasabi nito, huminga Siya nang huli. Lucas
23:46 (NKJV)
Ngunit ipinagpapahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na,
samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa
atin. Roma 5:8 Nang ibitin ni Jesus ang Kanyang ulo at namatay, ang
sansinukob, kasama na ang mga nasa mundo na nakasaksi sa mga
kaganapan na humantong sa Kanyang kamatayan, ay nakita ang
pinakamalakas na pagpapakita ng pag-ibig ng Ama para sa lahi ng tao.
Sa kabila ng lahat ng mga panunuya, pagdura, paghagupit, at paghagupit
kay Jesus ay hindi kailanman nagaganti. Sinabi niya, “Pinatawad sila ng
Ama dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa.” Habang si Jesus ay
namamatay sa pagdurusa, naisip niya ang Kanyang makalupang ina na
si Maria at hiniling kay Juan na alagaan siya. Pinatawad niya ang
nagsisisi na magnanakaw at ipinangako sa kanya ang buhay na walang
hanggan. Matapos masaksihan ang mga pangyayaring ito ay inamin ng
isang sundalong Romano:
Tunay na ang taong ito ay Anak ng Diyos. Marcos 15:39
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Ang nasabing pasyente, matatagalan, kamangha-manghang pag-ibig!
Matiyagang nagtitiyaga ang ating Tagapagligtas ang pinaka malupit,
hindi makatarungan, marahas na pagpapakita ng poot ng tao na
inspirasyon ng mga demonyo. Pinukaw ni Satanas ang pagkapoot sa
mga pinuno ng mga Judio, pari, at nagkakagulong mga tao. Sa kanilang
mga aksyon nakikita natin ang katangian ni Satanas. Marahas, mapoot,
mapanlinlang, walang awa, at malupit hanggang sa wakas, ganap na si
Satanas ipinahayag para sa kung sino siya. Sa kwento ng krus nakita
nating ganap na inihayag ang katangian ng Diyos kay Cristo, at ang
katangian ni Satanas sa mga tao. Sa pagsuko sa Kanyang sarili upang
mamatay ang ating Panginoong Hesus ay natalo ang isa na napopoot sa
Kanya mula sa simula ng kontrobersya. Sa pagsasalita tungkol kay
Satanas, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo:
Kayo ay mula sa inyong ama na diablo, at gagawin ninyo ang
mga pagnanasa ng inyong ama. Siya ay isang mamamataytao mula pa sa simula, at hindi nanatili sa katotohanan,
sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya
ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng kanyang sarili:
sapagka’t siya ay sinungaling, at ang ama nito. Juan 8:44
Sa pamamagitan ng pagkuha ni Kristo sa gabi, at ang tagumpay ng isang
pagsubok sa magkasalungat na mga saksi na nakatayo upang hatulan si
Kristo, nakikita natin ang mapanlinlang at nagsisinungaling na espiritu
ni Satanas. Sa panunuya at pagbugbog nakikita natin ang kanyang
kalupitan at walang puso. Sa pagpapako sa krus nakita natin ang labis na
karahasan ng kanyang karahasan. Sa pamamagitan ng kamatayan natalo
ni Kristo si Satanas. Tulad ng sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan:
Yamang kung ang mga bata ay nakikibahagi sa laman at dugo,
siya rin ay naging bahagi din ng pareho; na sa pamamagitan
ng kamatayan ay maaari niyang puksain siya na
mayroong kapangyarihan ng kamatayan, iyon ay, ang
diyablo; Ang Hebreo 2:14
Itinuturo ng Bibliya na si Satanas ay may kapangyarihan ng kamatayan.
Nagtaas ito ng isang kritikal na tanong sa pag-unawa sa katangian ng
Diyos. Paano posible na magkaroon si Satanas ng kapangyarihan ng
kamatayan kapag ang Diyos ay nagsabi kina Adan at Eva:
157

Nguni’t sa punong kahoy ng kaalaman sa mabuti at masama,
hindi ka kakainin: sapagka’t sa araw na kumain ka nito ikaw ay
tiyak na mamamatay. Gen. 2:17
Banta ba ng Diyos na patayin sina Adan at Eva kung kumain sila ng
bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama? Nilinaw ng
Bibliya kung ano ang pumapatay sa makasalanan.
Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ... Roma
6:23
Papatayin ng kasamaan ang masama: at silang napopoot
sa matuwid ay mawawasak. Awit 34:21
Datapuwa’t siya na nagkakasala laban sa akin ay nagkakasala
sa kanyang sariling kaluluwa: silang lahat na napopoot sa
akin ay nagmamahal sa kamatayan. Kawikaan 8:36
Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Ito ay pagkakasala ng pagkilos
sa isang makasarili, marahas, at mapoot na paraan laban sa ating
mapagmahal na Ama sa langit na papatayin ang makasalanan. Sinasabi
sa atin ng Bibliya na si Cristo ay hindi lamang may buhay, ngunit Siya
ang buhay.
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at
ang buhay: Juan 14:6
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay, at
ang buhay: ang sumasampalataya sa akin, kahit na siya ay
patay, ay mabubuhay pa. : Juan 11:25
Iyon ay mula pa sa pasimula, na aming narinig, na aming
nakita sa aming mga mata, na aming tinitingnan, at
nahawakan ng aming mga kamay, ng Salita ng buhay; (2)
(Sapagkat ang buhay ay ipinahayag, at nakita namin ito, at
nagpatotoo, at ipinakita sa iyo ang buhay na walang
hanggan, na kasama ng Ama, at ipinakita sa amin;) 1 Juan
1:1-2
Kailangan namin upang bigyang-pansin ang mga salita ni Jesus. Hindi
lamang siya may buhay, ngunit Siya ang buhay. Kung si Hesus ay
buhay pagkatapos ay wala siyang koneksyon sa kamatayan. Kung si
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Hesus ay buhay ay hindi posible sa Kanya na magdulot ng kamatayan.
Isaalang-alang natin nang mabuti kung paano ipinahayag ito ni Jesus:
Ang magnanakaw ay hindi dumarating, ngunit upang
magnakaw, at pumatay, at magwasak: naparito ako upang
magkaroon sila ng buhay, at maaari nilang makuha ito nang
masagana. Juan 10:10
Ang magnanakaw ang pumapatay, ngunit si Kristo ang nagbibigay
buhay. Kung pinamamahalaan ni Cristo ang kamatayan sa mga
lumalabag sa batas ng Kanyang Ama, si Cristo ay kapwa may
kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Dahil dito, ang buhay at
kamatayan ay nagmula sa Kanya. Ngunit ito ay isang kumpletong
pagkakasalungatan, at kaya’t sinabi sa atin ng Bibliya na si Satanas ay
may kapangyarihan ng kamatayan. Si Satanas ay hindi magkakaroon ng
kapangyarihan ng kamatayan kung ginamit ni Cristo ang Kaniyang
kapangyarihan upang patayin ang mga tao. Nangangahulugan ito na
magkakaroon si Cristo ng kapangyarihan ng kamatayan. Ngunit
malinaw na sinasabi ng Bibliya na si Satanas ay may kapangyarihan ng
kamatayan. Ang Kamatayan ay direktang nauugnay sa kadiliman:
Bago ako pumunta kung saan hindi ako babalik, maging sa
lupain ng kadiliman at anino ng kamatayan; Job 10:21
Ang mga nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, na
nakakagapos sa kapighatian at bakal; Awit 107:10
Sa kabaligtaran, binabasa natin ang tungkol kay Cristo:
Sa kanya ang buhay; at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao.
Juan 1:4
Sinabi sa atin na sa kay Cristo ay buhay. Hindi nito sinasabi ang buhay
at kamatayan. Ang buhay na ito na mayroon si Cristo ay ang ilaw ng
mga tao. Kaya’t ang ilaw at buhay ay pinagsama, at gayon din ang
kadiliman at kamatayan. Ang mensahe na ipinarating ni Jesus upang
ipahayag sa sanlibutan ay ito:
Ito nga ang mensahe na aming narinig tungkol sa kaniya, at
ipinahayag namin sa iyo, na ang Diyos ay ilaw, at sa kaniya
ay walang kadiliman. 1 Juan 1:5
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Walang kadiliman sa Diyos na nangangahulugang walang kamatayan sa
Kanya, at humahantong sa atin na lohikal na tapusin na ang Diyos ay
hindi ang may-akda ng kamatayan; o wala rin siyang kapangyarihan ng
kamatayan. Ang magagawa niya ay bigyan ng kalayaan ang mga tao na
sirain ang kanilang sarili kung pipiliin nila. Tinatawag ng Bibliya na
kamatayan ang kaaway, na nangangahulugang ito ay mula sa kaaway.
Ang huling kaaway na lilipulin ay kamatayan. 1 Corinto 15:26
Ang kamatayan ay isang kaaway at ito ang dahilan kung bakit tinanggal
na ni Cristo ang kamatayan.
Sino ang nagligtas sa atin, at tinawag tayo ng isang banal na
tungkulin, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa
kanyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay sa atin kay
Cristo Jesus bago pa man magsimula ang mundo, (10) Ngunit
ngayon ay ipinahayag ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas
na si Jesucristo, na nag-alis ng kamatayan, at nagdala ng
buhay at imortalidad sa ilaw sa pamamagitan ng ebanghelyo: 2
Timoteo 1:9-10
Sa kay Cristo walang kamatayan kung kaya’t sinabi ni Jesus kay Marta:
At ang sinumang nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi
mamamatay. Naniniwala ka ba rito? Juan 11:26
Paano posible para sa taong naniniwala kay Jesus na hindi mamamatay?
Ang mga tao ay namatay sa lahat ng oras. Pansinin kung paano tinukoy
ni Jesus ang kamatayan:
Ang mga bagay na ito ay sinabi niya: at pagkatapos nito ay
sinabi niya sa kanila, Ang aming kaibigan na si Lazaro ay
natutulog; ngunit ako’y umalis, upang gisingin ko siya sa
pagtulog. Juan 11:11
Sinabi niya sa kanila, Magbigay ng dako: sapagka’t ang
dalaga ay hindi namatay, ngunit natutulog. At
pinagtawanan nila siya na kinutuban. Mateo 9:24
May isang tao lamang sa lahat ng kasaysayan na namatay ayon sa
kahulugan na ito.
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Ngunit nakita natin si Jesus, na ginawang isang maliit na mas
mababa kaysa sa mga anghel para sa pagdurusa ng kamatayan,
pinoronahan ng kaluwalhatian at karangalan; na siya sa
pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay makatikim ng
kamatayan para sa bawat tao. Mga Hebreo 2:9
Kung ang bawat tao na ngayon ay nasa libingan ay nakatikim ng
kamatayan sa kanyang sarili, ano ang magiging layunin ni Hesus na
tumikim ng kamatayan para sa bawat tao maliban kung namatay Siya na
ang pangwakas na paghihiwalay na naranasan ng masasama sa
katapusan ng 1000 taon? Si Jesus ang nag-iisang taong namatay. Ang
nalalabi sa mga nabubuhay ay natutulog sa libingan. Ang lahat ay
bubuhaying muli sa buhay na walang hanggan o makikibahagi sa
ikalawang kamatayan, o sa pangalawang pagkakataon na ang kamatayan
ay nangyayari sa kasaysayan ng uniberso. Nang sumigaw si Hesus “sa
iyong mga kamay ay ipinagtataguyod ko ang aking espiritu” habang
nagdadala ng mga kasalanan ng buong mundo, binali niya ang
kapangyarihan ng kamatayan. Ganap na tinanggal niya ang
pangangailangan para sa sinuman na mamatay. Kaya’t sa oras na ito ay
sinasabi sa atin ng Bibliya na ang kamatayan ay tinanggal na. Ang
tanging kadahilanan ay mamamatay ang mga tao sa pagtatapos ng
panahon ay dahil tumanggi silang tanggapin ang buhay na mayroon kay
Cristo. Hindi mo maaalis ang kamatayan at sa kalaunan ay magdulot ng
kamatayan. Ito ay ganap na imposible.
Sa oras na ang mga masama ay sa wakas nawasak ang Bibliya ay
nagsasabi:
At ang kamatayan at impiyerno ay itinapon sa lawa ng apoy.
Ito ang pangalawang kamatayan Pahayag 20:14
Madalas na ipinahayag na ang lawa ng apoy ay impiyerno, ngunit
sinasabi sa atin ng Bibliya na ang impiyerno ay itinapon sa lawa ng
apoy kasabay ng kamatayan. Ano ang lawa ng apoy? Ito ay eksaktong
kaparehong karanasan na nagdusa si Jesus sa krus. Ang ating Diyos ay
nag-aalab na apoy. Hebreo 12:29. Ang kadalisayan ng Kanyang
pagkatao at ang kawalan ng pag-iimbot ng Kanyang pag-ibig kapag
ipinahayag sa makasalanan ay ipinakita sa kanila ang kakila-kilabot na
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pagkakasala sa kanilang pagiging makasarili. Ang ilaw ay sumusunog sa
kadiliman at dahil ang mga balakyot ay tumatanggap ng awa, tulad ni
Cain silang lahat ay sumisigaw na “Ang aking kasamaan ay higit na
maaaring mapatawad” at dinurog ng kanilang sariling pagkakasala. Sa
gayo’y pinapatay ng kasamaan ang masama at ang kabayaran ng
kasalanan ay kamatayan. Awit 34:21, Roma 6:23.
Kung pinapatay ng Diyos at ng Kanyang Anak ang mga tao ay mayroon
silang kamatayan sa kanilang Espiritu. Kung ito ang totoong kamatayan
ay hindi kailanman masisira at hindi ito maituturing na isang kaaway.
Muli nating kailangang sabihin na si Cristo ay hindi lamang magkaroon
ng buhay na walang hanggan, Siya ay buhay na walang hanggan. Hindi
ka maaaring maging buhay na walang hanggan at magkaroon ng
kamatayan sa iyong pagkatao nang sabay, hindi ito posible!
Nagpapadala ba ang isang bukal ng tubig sa parehong lugar
na matamis na tubig at mapait? Santiago 3:11
Isaalang-alang natin ang isa pang mahalagang punto sa tanong na ito.
Ngunit tayong lahat, na may bukas na mukha na nakikita
tulad ng sa isang baso ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay
binago sa iisang imahe mula sa kaluwalhatian hanggang sa
kaluwalhatian, tulad ng sa Espiritu ng Panginoon. 2 Mga
Taga-Corinto 3:18
Habang nakikita natin ang kaluwalhatian o katangian ng Panginoon ay
mababago tayo sa iisang imahe. Tulad ng Diyos at ang Kanyang Anak
ay buhay, ang pagtingin sa kanila at alam ang mga ito ay
nangangahulugang magkakaroon tayo ng buhay.
At ito ang buhay na walang hanggan, upang makilala ka nila
ang nag-iisang tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong
sinugo. Juan 17:3
Nangangahulugan ito na kung babasahin natin ang mga kwento ng
Lumang Tipan ng Bibliya na naniniwala na pinapatay ng Diyos ang mga
tao, kung gayon sa pamamagitan ng pagtingin nito bilang katangian ng
Diyos, magiging bahagi ito ng ating pagkatao. Ngayon isipin mo ito
mula sa ibang pananaw. Sinasabi sa atin ng Bibliya:
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Kung kanino ipakikilala ng Diyos kung ano ang kayamanan
ng kaluwalhatian ng misteryong ito sa mga Hentil; na siyang si
Cristo ay nasa iyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian:
Colosas 1:27
Ako ay ipinako sa krus kasama si Cristo: gayon ma’y
nabubuhay ako; nguni’t hindi ako, ngunit si Cristo ay
nabubuhay sa akin: at ang buhay na nabubuhay ko ngayon
sa laman ay nabubuhay ako sa pamamagitan ng
pananampalataya ng Anak ng Diyos, na nagmamahal sa akin,
at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Galacia 2:20
Kung si Cristo ay naninirahan sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang
Espiritu at naniniwala ka na pinapatay ni Kristo ang mga tao bilang
bahagi ng Kanyang pagkatao, magkakaroon ka ng espiritu ng isang
mamamatay na naninirahan sa iyo. Ngunit dahil si Cristo ay buhay na
walang hanggan hindi posible na magkaroon si Kristo at espiritu ng
isang mamamatay na naninirahan sa iyo sa parehong oras.
Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit namatay ang mga lalaki; ito ay
dahil sumamba sila sa isang Diyos na pumapatay sa mga tao. Kung
naniniwala ka na ang Diyos ay namantsahan ang Kanyang mga kamay
sa pagkamatay ng daan-daang libong mga tao at papatayin ang bilyunbilyong mga tao sa hinaharap kung gayon ang ilaw ng katangian ng
Diyos ay nilamon ng kamatayan, at ang kamatayan ay naiintindihan na
naghahari sa trono ng sansinukob. Kung sumasamba ka sa isang Diyos
na ganito at nakikita mo ang isang Diyos na tulad nito araw-araw,
papatayin ka ng ganitong uri ng pagsamba. Bakit? Sa pamamagitan ng
pagtingin ay nabago tayo sa iisang imahe. 2 Corinto 3:18.
Ang tanging paraan para sirain ng Diyos ang kamatayan ay upang
ipakita sa mga tao kung ano ang nasa kanilang puso patungo sa Anak ng
Diyos. Nang dumating si Jesus sa mundo ang likas na poot na umiiral sa
lahat ng tao para kay Cristo ay ipinahayag. Sa krus nakita natin kung
gaano kadali maikilos ni Satanas ang mga puso ng mga tao sa karahasan
at pagpatay. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng krus ay ipinahayag ni
Kristo ang katangian ni Satanas at binigyan ng pagkakataon ang mundo
na makita kung gaano kalubha ang lahi ng tao. Habang tinitingnan natin
ang krus ay hinarap natin ang ating sangkatauhan, at sa pamamagitan ng
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Espiritu ni Cristo ay inaalok tayo ng kakayahang makatanggap ng
Kanyang walang pag-iimbot, mapagmahal, banayad na Espiritu.
Ipasan sa iyo ang aking pamatok, at alamin mo ako; sapagka’t
ako ay maamo at mapagpakumbabang puso: at makakatagpo
ka ng kapahingahan sa iyong mga kaluluwa. Mateo 11:29
Si Jesus ay maamo at mababa. Mahal ni Jesus ang Kanyang mga
kaaway. Nanalangin si Jesus para sa mga napopoot sa Kanya, at hiniling
niya sa Kanyang Ama na patawarin ang mga umuusig sa Kanya. Ito ay
isang Espirituwal na nagbibigay buhay. Ito ang buhay na walang
hanggan.
Ngunit ano ang tungkol sa mga teksto sa Bibliya na lumilitaw upang
sabihin sa atin na pinapatay ng Diyos ang mga tao? Alalahanin nating
basahin ang Lumang Tipan sa pamamagitan ng lente ng buhay ni Cristo.
Ang pagbabasa ng Bibliya sa labas ng buhay ni Cristo ay tunay na
magdadala ng kamatayan. Ang dahilan para dito, tulad ng sinabi namin,
ay kung sumasamba ka sa isang Diyos na pumapatay ng mga tao ay
sumasamba ka sa isang Diyos ng kamatayan, at sa pamamagitan ng
pagtingin nito ay mamamatay ka. Ito ang simbolismo na natagpuan sa
utos para sa mga Israelita na huwag umakyat sa Sinai.
At ikaw ay magtatakda ng mga hangganan sa mga tao sa
palibot, na magsasabi, Ingat kayo sa inyong sarili, na hindi
kayo umakyat sa bundok, o hawakan ninyo ang hangganan
nito: sinomang humipo sa bundok ay tiyak na papatayin: (13)
Magkakaroon doon. hindi isang kamay ang hawakan nito,
ngunit tiyak na babato siya, o mabaril; maging hayop man
o tao, hindi ito mabubuhay:kapag ang trumpeta ay tumunog
ng mahaba, sila ay aakyat sa bundok. Exodo 19:12-13
Sa pamamagitan lamang ng tagapamagitan ay makakausap nila ang
Diyos. Kinakatawan ni Moises si Kristo bilang tagapamagitan namin.
Maaaring umakyat si Moises sa bundok nang hindi namamatay dahil
mayroon siyang pag-unawa sa katangian ng Diyos. Habang siya ay
bumaba mula sa bundok ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng ilaw
ng kaluwalhatian o katangian ng Diyos. Kung babasahin natin ang
Lumang Tipan nang walang pagkakaroon ng buhay ni Cristo bilang
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tagapamagitan ay malulunod tayo o “mabaril” sa mga maling ideya
tungkol sa Diyos at sa huli ay papatayin tayo.
Tingnan ninyo ngayon na ako, kahit ako, at wala akong diyos
na kasama ko: Pinapatay ko, at nabubuhay ako; Ako ay
nasugatan, at nagpapagaling ako: wala ring makakapagligtas sa
aking kamay. Deuteronomio 32:39
Nang hindi tinitingnan ang buhay ni Cristo maaari nating basahin ito
bilang:
Pinapatay ko ang ilang mga tao at ang iba ay nailigtas ko nang
buhay.
Alam na hindi pinatay ni Jesus ang sinuman habang narito sa mundo,
hinikayat tayong magpatuloy na maghanap upang maunawaan kung ano
ang ibig sabihin nito. Una ay napapansin natin kung paano nakasama
ang pagpatay at buhay:
Pinagpapatay ko, at binubuhay ko;
Ang salitang pagpatay ay direktang konektado sa salitang buhay. Kaya
ang pagkilos ng pagpatay ay sinusundan ng pagiging buhay. Ang
susunod na bakas ay nakapaloob sa susunod na bahagi ng teksto:
Pinapatay ko, at binubuhay ko;
Sinugatan ko, at nagpapagaling ako:
Ito ay isang karaniwang anyo ng pagsulat sa Hebreo. Tinatawag itong
paralelismo. Ang unang bahagi at ikalawang bahagi ay nagpapahayag
ng parehong ideya ngunit sa iba’t ibang paraan upang magbigay ng
isang mas malinaw na larawan ng kahulugan. Ang prinsipyo ng sugat at
pagpapagaling ay direktang konektado sa gawain ng ebanghelyo. Upang
maipanganak muli tayo ay dapat mamatay sa ating dating buhay. Upang
gumaling dapat tayong masugatan ng batas na nagpapahayag sa atin ng
ating mga kasalanan. Walang pagkabuhay na mag-uli sa pagiging bago
ng buhay nang walang kamatayan sa dating buhay. Ipinakita sa atin ni
Pablo ang kahulugan ng Deuteronomio 32:39 nang sabihin niya:
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… Sapagkat ang titik ay pumapatay, ngunit ang espiritu ay
nagbibigay buhay. 2 Corinto 3:6
Pinapatay ng Diyos ang matandang tao sa pamamagitan ng batas ngunit
binuhay ang bagong tao sa buhay sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya’t
ang pahayag na ito ni Moises sa Deuteronomio 32:39 ay isang
sanggunian ng ebanghelyo sa gawain ng Espiritu ng Diyos upang
mailigtas tayo upang walang sinumang makaalis sa atin sa Kanyang
kamay.
Kung hahanapin natin ang Bibliya para sa iba pang mga halimbawa
kung saan nangyayari ang pagkakasunud-sunod ng mga salitang Hebreo
na ito ay makahanap tayo ng isa pang lugar na tumutukoy sa pariralang
ito “Pinapatay ko at nabubuhay ako.”
Ang Panginoon ay pumatay, at nabubuhay: ibinaba niya sa
libingan, at bumangon. 1 Samuel 2:6
Ang unang bahagi ng taludtod ay naibalik sa pangalawang pagkakataon,
ngunit sa ibang paraan upang maipaliwanag ang kahulugan. Ang
paggamit ng tutuldok sa Kings James ay nagsasabi rin sa atin na kung
ano ang darating pagkatapos ng tutuldok ay isang kahulugan ng
ipinahayag lamang.
Ang Panginoon ay pumatay, at bumubuhay: ibinaba niya sa libingan, at
bumangon.
Kaya ang pagkasabi na ito ay isang sanggunian sa kapangyarihan ng
muling pagkabuhay ni Kristo na siyang muling pagkabuhay at ang
buhay at hindi ang may-akda ng kamatayan. Ang talatang ito ay isang
panalangin ng jubilation ni Ana nang siya ay nagtagumpay. Siya ay
nagpapatuloy:
Ang Panginoon ay nagpapagal, at yumaman: siya’y nagpababa,
at nagtaas. (8) Itinaas niya ang mahihirap mula sa alabok, at
itinaas ang pulubi mula sa tae, upang mailagay sila sa mga
prinsipe, at gawing pamana sa trono ng kaluwalhatian:
sapagka’t ang mga haligi ng lupa ay ang PANGINOON, at
siya inilagay ang mundo sa kanila. 1 Samuel 2:7-8
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Sa bawat oras na ang konteksto ng unang aksyon ay sinusundan ng
pangalawang pagkilos. Si Hannah ay napababa ng kawalan ng
kakayahan na magkaroon ng isang anak habang tinutulig ng iba pang
asawa na nagkaanak. Ang karanasan na ito ay pumatay sa kanyang
dating likas na katangian, ngunit habang siya ay nagtiwala sa Panginoon
at ang ipinangakong anak ay dumating siya ay nabuhay muli. Mahina
siya sa espiritu, ngunit ngayon siya ay mayaman. Pinag-uusapan din ito
ni Job.
Kung ang isang tao ay namatay, mabubuhay pa ba siya? sa
lahat ng mga araw ng aking itinalagang oras ay maghihintay
ako, hanggang sa dumating ang aking pagbabago. Job 14:14
Sinasalita ni Job ang tungkol sa muling pagkabuhay gamit ang parehong
dalawang salitang Hebreo na natagpuan sa Deuteronomio 32:39. Nang
dumating si Naaman sa hari ng Israel na humihingi ng pagpapagaling,
ginamit ng hari ang ekspresyong ito mula sa Deuteronomio 32:39
At nangyari, nang mabasa ng sulat ng hari sa Israel ang sulat,
na giniba niya ang kanyang mga damit, at sinabi, Ako ba ang
Diyos, upang patayin at mabuhay, na ang taong ito ay
nagsugo sa akin upang makuha ang isang tao ng ketong?
kaya’t isipin mo, ipinapanalangin ko sa iyo, at tingnan kung
paano siya humahanap ng isang pagtatalo laban sa akin. 2
Hari 5:7
Si Naaman ay nasa ilalim ng parusang kamatayan dahil sa kanyang
ketong. Ang hari ng Israel ay sumigaw ng epekto, “Iniisip ba ng taong
ito na maibangon ko ang mga tao mula sa mga patay ?!”
Kaya’t kung inilalapat natin ang mga alituntunin ng pagbabasa ng
Lumang Tipan sa pamamagitan ng lente ng buhay ni Jesus at inilalapat
namin ang mga patakaran ng Miller ng pagtingin sa Bibliya kung saan
nangyayari ang parehong parirala, pagkatapos ay ibubunyag sa atin ng
Bibliya kung ano ang kahulugan nito. Nang isinulat ni Moises na
“Pinapatay ko at nabubuhay ako” sinabi ni Kristo kay Moises na Siya
ang Pagkabuhay na Mag-uli at ang Buhay! Ang isang paghahayag ng
parehong ebanghelyo ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Kapag
nalalaman natin ang katotohanan na ito, walang makukuha sa atin mula
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sa mga kamay ng ating Ama sa langit. Ito ba ang paraang binabasa mo
ang tekstong ito, o nabasa mo pa ba ito tulad ng sinasabi ng Diyos sa
iyo, pinapatay ko ang ilang tao at ang iba pa na nailigtas ko. Paano ka
magbasa?
Narito, inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at
mabuti, at kamatayan at kasamaan; Deuteronomio 30:15
Napakaganda ng malaman na si Jesus ay buhay na walang hanggan.
Siya ang nagbibigay-buhay at tagapag-ayos, at tulad ng alam natin na
Siya ang eksaktong larawan ng Ama. Walang kadiliman o kamatayan sa
Ama. Ipinahayag ito ni Kristo sa atin habang narito sa mundo dahil
hindi Niya pinatay ang sinuman at sinunod ang lahat ng mga utos ng
Kanyang Ama. Kaya sino ang sinasamba mo?
Kung ang Diyos na iyong pinaglingkuran ay may diwa ng kamatayan sa
kanya hindi siya ang Diyos ni Jesucristo na ipinahayag sa ebanghelyo.
Sa Satanas ay ang kamatayan at kasamaan, at kay Cristo ay buhay at
mabuti. Piliin ka sa araw na ito kung kanino ka maglilingkod.
Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; Juan 14:9
Kaya sino ang sinasamba mo? Nasa iyo ito.
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15. Mga Utos ng Aking Ama
Ang aklat ng Mga Awit ay nagsasalita sa amin ng pag-ibig ni Cristo sa
mga utos ng Kanyang Ama. Bago dumating ang Tagapagligtas sa lupa
sinabi niya:
Kung gayon sinabi ko, Narito, naparito ako: sa dami ng aklat
ay isinulat ito tungkol sa akin, (8) nalulugod akong gawin ang
iyong kalooban, O Diyos ko: oo, ang iyong batas ay nasa loob
ang puso ko. Awit 40:7-8
Ang Anak ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang banal na pagpapakita
ng batas ng Kanyang Ama. Parehong Kanyang pag-ibig sa mga utos at
Kanyang pang-araw-araw na halimbawa habang narito sa mundo ay
nagpapakita sa amin kung ano ang hitsura ng batas sa pamumuhay ng
buhay na buhay. Bukod dito, ang buhay ni Jesus ay hindi lamang
pagpapakita ng batas ng Kanyang Ama, ito ang Kanyang buhay na
nakatira sa mga puso ng lahat ng naglilingkod sa Kanya.
Ang batas ng pantas ay bukal ng buhay, upang lumayo mula
sa mga patibong ng kamatayan. Mga Kawikaan 13:14
Si Jesus ang karunungan ng Diyos (1 Mga Taga-Corinto 1:24) at ang
simula ng Kanyang karunungan ay ang Kanyang malalim na paggalang
at pagmamahal sa Kanyang Ama at sa Kanyang mga utos.
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Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at
ang kaalaman ng banal ay pag-unawa. Kawikaan 9:10
Pakinggan natin ang pagtatapos ng buong bagay: Takot sa
Diyos, at sundin ang kanyang mga utos: sapagka’t ito ang
buong tungkulin ng tao. Eclesiastes 12:13
Ang tanging paraan upang matakot o igalang natin ang Diyos at sundin
ang Kanyang mga utos ay ang pagkakaroon ng Espiritu ng Anak ng
Diyos na mananatili sa atin. Siya ang bukal ng lahat na sumusunod sa
mga utos ng Ama. Ang lahat ng may pananalig kay Cristo ay
tumatanggap ng Kanyang utos na sinusunod sa pamamagitan ng
Espiritu. Hindi posible na sundin ang batas ng Diyos nang wala ang
Espiritu ni Cristo.
Ngunit ngayon ang katuwiran ng Diyos na walang kautusan
ay ipinahayag, na nasaksihan ng kautusan at ng mga propeta;
(22) Maging ang katuwiran ng Diyos na sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Jesucristo sa lahat at sa lahat ng mga
naniniwala: sapagkat walang pagkakaiba: Roma 3:21-22
Sinasabi sa atin ni Pablo na ang katuwiran ng Diyos ay ipinakita kay
Jesucristo at malayang ibinigay sa amin nang walang pangangailangan
sa aming bahagi upang hanapin ang kasiyahan sa Diyos sa pamamagitan
ng aming mga pagsisikap. Lahat ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng
pananampalataya.
Alam na ang isang tao ay hindi nabibigyang katwiran sa
pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ngunit sa
pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, kahit na
naniniwala kami kay Jesucristo, upang tayo ay
mabigyan ng katarungan sa pamamagitan ng
pananampalataya ni Cristo, at hindi sa mga gawa ng
kautusan. sapagka’t sa pamamagitan ng mga gawa ng
kautusan ay walang laman na pawalang-katwiran. Galacia 2:16
Kapag tinatanggap natin na si Jesus ay tunay na Anak ng Diyos at
naniniwala sa pangalang iyon, natatanggap natin ang Kanyang
pananampalataya sa Ama at sa lahat ng pagsunod sa batas.
Napakagandang regalo na natanggap namin kay Cristo! Ang pagsunod
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sa batas ay malayang magagamit sa atin sa pamamagitan ng kaloob ng
Espiritu.
Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan,
kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya,
(23) Kahinahon, pagkamapaginhawa: laban sa gayong
walang batas. Galacia 5:22-23
Sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu ni Cristo nabasa natin sa
Mga Awit kung paano pinag-uusapan ng Anak ng Diyos ang kautusan
ng Diyos.
Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng mga di-diyos,
at hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nakaupo sa
luklukan ng mga mapanunuya. (2) Nguni’t ang kaniyang
kasiyahan ay nasa kautusan ng PANGINOON; at sa
kanyang kautusan siya ay nagninilay araw at gabi. (3) At
siya ay magiging tulad ng isang punong kahoy na
nakatanim sa tabi ng mga ilog ng tubig, na nagbubunga
ng kanyang bunga sa kanyang kapanahunan; ang kanyang
dahon ay hindi rin malalanta; at kung ano ang ginagawa niya
ay magpapalago. Awit 1:1-3
Sa pamamagitan ng Espiritu ni Cristo, ang batas ay isang malakas na
bukal ng tubig na may buhay. Ito ang simbolismo na ipinahayag sa tubig
na nagmula sa bato na tinamaan.
Narito, tatayo ako sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa
Horeb; at iyong hampasin ang bato, at may lalabas na tubig,
upang uminom ang bayan. At ginawa ito ni Moises sa
paningin ng mga matanda sa Israel. Exodo 17:6
Ang Horeb ay ang parehong lugar ng Bukid ng Sinai. Samakatuwid ang
tubig ay umaagos mula sa parehong lugar na ibinigay ng batas. Kaya
kay Cristo ang batas ay hindi isang patay na sulat ngunit isang buhay na
katotohanan. Kapag natanggap natin si Cristo natatanggap natin ang
sumusunod na damdamin sa regalo ng Kanyang Espiritu.
O gaano ko iniibig ang iyong kautusan! ito ang aking
pagmumuni-muni sa buong araw. Awit 119:97
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Ang pahayag na ito ay mula sa pinakamahabang kabanata sa Bibliya,
isang kabanata na tungkol sa kamangha-mangha sa batas. Ang simpleng
katotohanan ay ang batas ng Diyos ay isang salin ng Kanyang pagkatao.
Gustung-gusto ng Anak ng Diyos ang batas dahil lang mahal niya ang
Kanyang Ama. Kung ihahambing mo ang mga paglalarawan ng batas at
ang mga paglalarawan ng katangian ng Diyos ay makikita mo na pareho
sila.
Katangian ng Diyos

Batas ng Diyos

1. Espirituwal

Juan 4:24

1. Espirituwal

Roma 7:14

2. Pag-ibig

Juan 4:8

2. Pag-ibig

Mat. 22:3740

3. Katotohanan

Juan 14:6

3. Katotohanan

Mga Awit
119:142

4. Matuwid

1 Cor. 1:30

4. Matuwid

Mga Awit
119:144:172

5. Banal

Isa. 6:3

5. Banal

Roma 7:12

6. Perpekto

Mat 5:48

6. Perpekto

Awit 19:7

7. Mabuti

Lucas 18:19

7. Mabuti

Roma 7:12

8. Makatarungan

Deut. 32:4

8. Makatarungan

Mga Taga
Roma 7:12

9. Dalisay

1 Juan 3:3

9. Dalisay

Mga Awit
19:8

10. Hindi
nagbabago

Santiago 1:17

10. Hindi
nagbabago

Mat. 5:18

11. Naninindigan
Magpakailanman

Ps. 90:2

11. Naninindigan
Magpakailanman

Mga Awit
111:7,8

12. Ang Daan

Juan 14:6

12. Ang Daan

Malachi 2:7-9

13. Mahusay

Sal. 48:1

13. Mahusay

Oseas 8:12

14. Nililinis

Mat. 8:3

14. Nililinis

Ezekiel 22:26
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Habang sinusuri natin ang mga utos natuklasan natin na ang lahat ay
tungkol sa pagpapanatili ng mga relasyon; kapwa natin ang relasyon sa
Diyos at sa bawat isa.
Mga Katangian ng Diyos
1. Inalis kita mula sa pagkaalipin.
Wala kang ibang ibang diyos
maliban sa Akin

Manunubos,
Tagapagligtas,
lamang, pamanggit

2.Hindi ka gagawa ng anumang
larawang inukit

Hindi ka maaaring magkaroon ng
kaugnayan sa kahoy, o isang maling
ideya

3. Hindi mo tatanggapin ang
pangalan ng Diyos sa walang
kabuluhan

integridad, pagkamalinaw, pamanggit

4. Alalahanin ang araw ng Sabado
sa loob ng anim na araw na ginawa
ng Panginoon ang kalangitan at ng
lupa

Manlilikha, mapagkukunan ng buhay,
pamanggit

5. Igalang mo ang iyong ama at ina

Pamilya, pamanggit na pokus, pagkaanak sa Ama

6. Huwag kang papatay

Buhay ay mahalaga, ang mga relasyon
ay
magpakailanman,
ako
ang
mapagkukunan ng buhay

7. Huwag kang mangangalunya

Ang wastong matalik na relasyon ay
magpakailanman

8. Huwag kang magnakaw

Espirituwal / pamanggit, hindi materyal
na pagtuon

9. Huwag kang magbintang sa
iyong kapwa

Integridad, Pagkaaninaw, pamanggit

10.. Hindi ka mang-iimbot

Ang Lumikha, mapagkukunan
buhay, pamanggit
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Diyos

ng

1 - Sinasabi sa atin ng unang utos na inilabas ng Diyos ang Israel mula
sa pagkaalipin ng Ehipto, na nagsasabi sa atin na ang Diyos ay isang
Manunubos at isang Tagapagligtas. Kapag hiniling niya sa akin na
walang ibang mga diyos kundi Siya, sinabi nito sa akin na nais
Niyang isang malapit na pakikipagkaibigan sa akin.
2 - Ang ikalawang utos ay nagsasabi sa akin na nais ng Diyos ng isang
pusong may kaugnayan sa puso. Ang pagsamba sa mga idolo ay
hindi pagsamba sa puso. Hindi rin ang pagsamba sa pagsamba sa
pagsamba sa diyus-diyosan, na nangangahulugang isang koneksyon
ng espiritu na may espiritu, isip sa isip. Ang diyus-diyos ay isang
pagsalungat; ito ay isang koneksyon sa isang bagay na walang buhay
at / o isang ideya na hindi totoo.
3 - Ang ikatlong utos ay nagsasabi sa akin na ang Diyos ay malinaw sa
Kanyang mga kaugnayan. Kung pumapasok tayo sa isang relasyon
sa kanya, ayaw Niyang magpanggap tayo sa relasyon kaya’t walang
saysay o walang kabuluhan.
4 - Ang pang-apat na utos ay napaka-espesyal sapagkat sinasabi nito sa
atin na ang Diyos ang bukal ng buhay, na nilikha Niya ang lahat.
Ang utos na ito ay may malaking epekto sa ating pananaw sa Kanya
at lubos na nakakaimpluwensya sa ating paraan patungo sa Kanya.
Mahalagang tandaan na ang utos ng Araw ng Pangilin ay may
pinakamaraming halaga ng mga salita ng alinman sa mga utos.
5 - Ang ikalimang utos ay espesyal din sapagkat sinasabi nito sa atin
kung paano dumadaloy ang buhay ng Diyos sa mga daigdig na
daanan. Ang utos na ito ay nangangako sa atin ng mahabang buhay
kung igagalang natin ang ating mga magulang. Partikular na
ipinapahiwatig nito na ipinahayag sa atin ng ating mga magulang
ang isang bagay na napaka-espesyal tungkol sa Diyos at sa
paggalang sa kanila, pinarangalan natin Siya.
6 - Sinasabi sa atin ng ikaanim na utos na nakikita ng Diyos na
mahalaga ang buhay. Sinasabi rin nito sa atin na nais ng Diyos na
magkaroon ng mga relasyon hanggang sa magpakailanman.
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7 - Sinasabi sa atin ng ikapitong utos na ang ilang mga relasyon ay
mapanganib at may paggalang sa Diyos, ay isang salamin ng unang
utos na walang ibang mga diyos. Ito ay isang paalala na ang Diyos
ang ating mapagkukunan ng buhay.
8 - Sinasabi sa atin ng ikawalong utos na ibibigay ng Diyos ang ating
mga pangangailangan, na Siya ang mag-aalaga sa atin. Sinasabi rin
nito sa atin na ang Diyos ay hindi nakatuon sa mga bagay, ngunit sa
mga relasyon.
9 - Ang ikasiyam na utos ay isang salamin ng pangatlo. Nais ng Diyos
na ang pagkamaaninaw at integridad sa mga relasyon. Ang isang
maling saksi ay sumisira sa pagkakakilanlan ng isa o parehong
partido at sinisira ang komunikasyon.
10 - Ang ikasampung utos tungkol sa Diyos, ay nagpapaalala sa atin na
Siya ang bukal ng buhay. Wala kaming hahanapin kapag naniniwala
kami. Sinasabi rin nito sa amin ang tungkol sa relasyunal-espirituwal
na pag-iisip ng Diyos. Ang mga utos 5-9 lahat ay makikita at
maipakita, ngunit ang utos na ito ay isang isyu ng puso. Hindi ito
nakikita. Kaya ito, kritikal ang utos sa pag-unawa sa likas na
kaharian ng Diyos.
Kaya sa buod, ang Sampung Utos ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay:
1. Ang bukal ng buhay
2. Siya ang Lumikha
3. Siya ang ating Manunubos
4. Nais niya ang tunay na mga pakikipag-ugnay sa puso
5. Siya ay nagmamalasakit sa atin bilang isang Ama at nagbibigay ng
lahat ng aming mga pangangailangan.
Sa kanyang unang sulat ay sinabi sa atin ni Juan na ang Diyos ay pagibig, at ang kautusan bilang salamin ng Kanyang pagkatao ay pag-ibig
din:
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Siya na nagsasabi, Kilala ko siya, at hindi tinutupad ang
kanyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala
sa siya. (5) Datapuwa’t ang sinumang tumutupad ng kanyang
salita, sa kaniya ay tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay sakdal:
dito alam natin na tayo ay nasa kanya. 1 Juan 2:4-5
Ipinahayag ito ni Jesus sa ganito:
Tulad ng iniibig sa akin ng Ama, sa gayo’y iniibig kita:
magpatuloy kayo sa aking pag-ibig. (10) Kung susundin mo
ang aking mga utos, mananatili ka sa aking pag-ibig; kung
paanong sinusunod ko ang mga utos ng aking Ama, at
nananatili sa kanyang pag-ibig. (11) Ang mga bagay na ito ay
sinabi ko sa iyo, upang ang aking kagalakan ay manatili sa iyo,
at upang ang iyong kagalakan ay mapuno. (12) Ito ang aking
utos, na ibigin ninyo ang isa’t isa, tulad ng aking iniibig sa
inyo. Juan 15:9-12
Jesus:
• Wala bang ibang mga diyos sa harap ng Kanyang Ama dahil mahal
niya ang Kanyang Ama
• hindi sumasamba sa mga maling diyos o gumawa ng mga imahe dahil
mahal niya ang Kanyang Ama
• ay hindi inaalis ang Kanyang pangalan o pagkatao na walang
kabuluhan dahil buong naipakita niya
ang pagkatao ng Ama. sa pakikipag-usap sa araw ng Sabado sa
Kanyang Ama
• pinarangalan ang Kanyang Ama
• hindi pumapatay dahil Siya ang muling pagkabuhay at ang buhay
• ay hindi nangangalunya sapagkat wala siyang hinahanap na relasyon
na hindi wasto sa Kanya
• hindi nagnanakaw dahil nagtitiwala Siya sa mana na ibinigay sa Kanya
ng Kanyang Ama
• hindi nagsisinungaling dahil sinisira ng kasinungalingan ang
integridad ng mga relasyon
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• hindi nag-iimbot sapagkat Siya ay namamalagi sa paglalaan ng
Kanyang Ama.
Karamihan sa mga tao ay walang tanong tungkol sa siyam sa Sampung
Utos na ito. Ang problema para sa marami ay sa ikaanim na utos - hindi
ka papatayin. Ano ang gagawin natin sa mga kwentong tulad ni Joshua
na nakikipagpulong sa Kapitan ng Hukbo ng Panginoon?
At nangyari, nang si Josue ay nasa tabi ng Jerico, na itinaas
ang kanyang mga mata at tiningnan, at, narito, may isang
lalake na nakatayo sa tapat niya na may tabak na iginuhit sa
kanyang kamay:at si Joshua ay lumapit sa kaniya, at sinabi sa
kanya , Ikaw ba ay para sa amin, o para sa aming mga
kalaban? (14) At sinabi niya, Hindi; ngunit bilang kapitan ng
hukbo ng PANGINOON ay naparito ako ngayon. At si
Joshua ay nagpatirapa sa lupa, at sumamba, at sinabi sa
kaniya, Ano ang sinabi ng aking panginoon sa kaniyang
lingkod? Josue 5: 13-14
Nang papatayin ni Josue ang mga naninirahan sa Canaan ay tila marami
na ang mga kilos na ito ay hinikayat at pinamunuan ng Anak ng Diyos
na kung saan lumuhod at sumamba si Joshua. Ang mga kwentong tulad
ng pagkawasak ng hukbo ng Asirya ay inilalagay bilang patunay na ang
Anak ng Diyos ay pumapatay ng mga tao para sa pagpapanatili ng
Kanyang mga pinili.
At nangyari, nang gabing iyon, na ang anghel ng Panginoon
ay lumabas, at sinaktan sa kampo ng mga taga-Asiria ng isang
daan at walong kawaloan at limang libo: at nang sila ay
bumangong maaga ng umaga, narito, silang lahat ay patay na
bangkay. 2 Hari 19:35
Tatalakayin natin ang kuwento ng hukbo ng Asirya sa isa pang
kabanata. Ang katotohanan sa harap natin ay kapag si Hesus ay naparito
sa mundo at nanirahan sa gitna namin ay wala pa siyang nakapatay.
Sinimulan namin ang seryeng ito sa pag-iisip na ang buhay ni Jesucristo
sa mundo ay ang buong paghahayag ng Ama. Tulad ng sinabi ni Jesus
kay Felipe:
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Sinabi ni Jesus sa kaniya, Matagal na akong kasama mo,
ngunit hindi mo pa ako nakikilala, Felipe? ang nakakita sa
akin ay nakakita sa Ama; at paano mo sinabi, Ipakita mo sa
amin ang Ama? Juan 14:9
Sinabi ni Jesus kay Felipe na inihahayag niya ang buong katangian ng
Kanyang Ama sa mga alagad. Sa isa sa Kanyang mga dalangin sinabi ni
Jesus:
Ipinakita ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay
mo sa akin mula sa sanlibutan: sila ay sila, at ibinigay mo
sila sa akin; at kanilang iningatan ang iyong salita. Juan 17:6
Sa pangalan ng Banal na Kasulatan ay nangangahulugang katangian at
ipinahiwatig ni Jesus na ipinahayag niya ang katangian na ito sa mga
alagad - ang mga ibinigay sa Kanya sa mundo.
Niluwalhati kita sa mundo: natapos ko ang gawa na
ibinigay mo sa akin upang gawin. Juan 17:4
Si Jesus ang ekspresyong imahe ng kaluwalhatian ng Ama (Hebreo 1:3)
at ang kaluwalhatian o katangian na ito ay ipinahayag sa mundo.
Nangangahulugan ito na ang buhay ni Jesus sa mundo ay ang
kumpletong pagpapahayag ng Sampung Utos na isang sipi ng katangian
ng Diyos. Walang pinatay si Jesus kahit na sa mundo at kasama ito sa
Kanyang pahayag na tinupad niya ang mga utos ng Kanyang Ama. Ito
ang pinakamaliwanag na kumpirmasyon na hindi pinapatay ng Diyos
ang mga tao. Nasusulat ito sa Kanyang batas at ipinakita ng Kanyang
Anak habang nasa lupa.
Isa sa maraming mga implikasyon ng katotohanan na ito ay tunay na
hinihiling sa atin na mahalin ang ating mga kaaway. Kung maaaring
magkaroon ng mga tao na itinuturing ng Diyos na napakasama na
papatayin Niya sila, kung gayon ito ay nagbibigay ng mga tao ng
pagkakataong humatol para sa kanilang mga sarili na kanilang
itinuturing na karapat-dapat na mamatay. Ito ay ganap na maiikling
paligid na kailangan ng pag-ibig sa ating mga kaaway. Sa halip ay
maaari nating hatulan sila bilang mga masasamang tao na pupuksain ng
Diyos, o kapag kinakailangan na ang kanyang mga “tagapaglingkod” ay
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kumilos bilang isang ahente ng Diyos upang gawin ang pagsira.
Samakatuwid ang paniniwala na pinapatay ng Diyos ang mga tao ang
mismong mekanismo na ginagamit ng mga lalaki upang maiwasan ang
pangangailangan na mahalin ang kanilang mga kaaway. Tulad ng
ipinaliwanag ni Jesus ang batas ng Diyos ay hinihiling sa atin na ibigin
ang Diyos at mahalin ang lahat ng tao.
At, narito, ang isang abogado ay tumayo, at tinukso siya, na
sinasabi, Guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng
buhay na walang hanggan? (26) Sinabi niya sa kanya, Ano ang
nakasulat sa kautusan? paano ka nagbabasa? (27) At sumagot
siya na sinabi, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng iyong
buong puso, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas, at
ng buong pagiisip mo; at ang iyong kapuwa tulad ng iyong
sarili. (28) At sinabi niya sa kaniya, Sumagot ka ng tama:gawin
mo ito at mabubuhay ka. (29) Nguni’t siya, na nais na
pawalang-sala ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, At sino
ang aking kapuwa? Lucas 10:25-29
Kapag ang abugado ay inilagay sa ilalim ng pananalig na mahalin ang
lahat ng kanyang mga kapitbahay kasama na ang mga dati niyang
kinasusuklaman, ginawa niya ang ginagawa ng karamihan sa mga tao at
iyon ay hinahangad na tukuyin ang kahulugan ng mga pangunahing
salita. Ang salitang nais niyang linawin ay ang salitang kapitbahay. Sa
parehong paraan maraming mga tao upang maiwasan ang kumbinsido sa
ikaanim na utos na naghahangad na tukuyin ang salitang pagpatay.
Kahit na tinukoy ni Jesus para sa atin ang kahulugan ng salita sa
pamamagitan ng Kanyang buhay sa lupa, may mga pagtatangka na
baguhin ang hangarin ng batas na ito. Ang sumusunod ay sumasalamin
sa isang pangkaraniwang pag-unawa:
Mayroong dalawang magkakaibang mga salitang Hebreo
(ratsakh, mut) at dalawang salitang Greek (phoneuo,
apokteino) para sa “patayin” at “pagpatay.” Ang isa ay
nangangahulugang “upang papatayin,” at ang iba pang ibig
sabihin ay “sa pagpatay.” Ang huli ay ang isa na
ipinagbabawal ng Sampung Utos, hindi ang dating. Sa
katunayan, ang ratsakh ay may mas malawak na kahulugan
kaysa sa salitang Ingles na “pagpatay.” Sinasaklaw din ni
Ratsakh ang mga pagkamatay dahil sa kawalang-ingat o
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pagpapabaya ngunit hindi ito ginagamit kapag
inilalarawan ang pagpatay sa panahon ng digmaan. Iyon
ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga
modernong pagsasalin ay nagbibigay ng ikaanim na
utos na “Huwag kang papatay” kaysa “Hindi ka
papatay.” Gayunpaman, ang isang napakalaking isyu ay
maaaring lumitaw depende sa kung aling pagsasalin ang isang
pag-aaral. Ang pinakatanyag na King James Bersyon ay
nagbibigay ng taludtod bilang “Huwag kang pumatay,”
samakatuwid ay binubuksan ang pintuan upang magkamali ng
unawa ang buong taludtod. Kung ang nilalayong
kahulugan ng “Huwag kang pumatay” ay iyon lamang walang pagpatay - magbibigay sa lahat ng mga iniaatas
ng Diyos na pagdanak ng dugo na ginawa ng bansang
Israel ng isang paglabag sa sariling utos ng Diyos
(Deuteronomio 20). Ngunit hindi nilabag ng Diyos ang
Kanyang sariling mga utos, kung gayon, malinaw, ang
taludtod ay hindi tumawag para sa isang kumpletong
pag-aayaw sa pagkuha ng ibang buhay ng tao.3
Ang isang maingat na pagsusuri sa Kasulatan ay nagpapakita na ang
argumentong ito ay hindi totoo. Una, sa loob ng mismong paliwanag ay
kinikilala ng manunulat na ang ratsach na kung saan ay ang salitang
isinalin na “pumatay” sa King James Bersyon, hindi lamang
nangangahulugang pagpatay ngunit hindi sinasadyang kamatayan na
tinatawag nating pagpatay. Hindi ito pagpatay.
Datapuwa’t kung hinihimok siya ng bigla na walang pagkapoot,
o kung siya ay naghagis ng anumang bagay na walang
naghihintay, (23) O sa anumang bato, na kung saan ang isang
tao ay mamatay, na hindi siya nakikita, at inihagis sa kanya, na
siya ay namatay, at ay hindi ang kanyang kaaway, ni hinanap
ang kanyang pinsala: (24) Kung gayon ang kapisanan ay hahatol
sa pagitan ng mamamatay-tao at ang naghihiganti ng dugo ayon
sa ang mga paghatol na ito: (25) At ililigtas ng kapulungan ang
mamamatay [H7523 Ratsach] mula sa kamay ng naghihiganti
ng dugo, at ibabalik siya ng kapulungan sa lunsod na kanyang
kanlungan, kung saan siya tinakas: at mananatili siya sa ito
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hanggang sa pagkamatay ng mataas na saserdote, na pinahiran
ng banal na langis. Mga Bilang 35:22-25
Upang ang mamamatay [Ratsach H7523] ay maaaring
tumakas doon, na dapat patayin ang kanyang kapwa nang
hindi sinasadya, at hindi kinapootan siya nang mga panahong
nakaraan; at ang pagtakas sa isa sa mga lunsod na ito ay
mabubuhay siya: Deuteronomio 4:42
Pangalawa, inutusan ng Diyos na ang mga taong gumawa ng ratsach ay
dapat harapin ang parehong bagay.
Ang sinumang pumatay ng sinumang tao, ang mamamataytao [ratsach H7523] ay papatayin sa pamamagitan ng bibig ng
mga saksi: nguni’t ang isang saksi ay hindi magpapatotoo
laban sa sinumang tao na papatayin siya. Bilang 35:30
Paano posible na ang Diyos ay mag-utos ng mga bagay na
ipinagbabawal ng Sampung Utos? Sa madaling salita, maaaring utusan
ng Diyos ang anumang anyo ng kamatayan sa mga Banal na Kasulatan
sapagkat ang Diyos ay naghangad na mailigtas sa hatol ng kamatayan
upang magbigay ng awa; hindi upang patayin ang mga tao. Natalakay
namin ang puntong ito sa kabanata 9 - Ang Batas bilang isang Salamin.
Pangatlo, ang salitang muth [H4191] sa Banal na Kasulatan ay
ginagamit upang ilarawan ang pagsira, at pagpatay. Nais ni Saul na
patayin si David na labag sa batas:
At nagsalita si Saul kay Jonathan na kaniyang anak, at sa lahat
ng kanyang mga lingkod, na papatayin nila [muth H4191]
David. (2) Nguni’t ang anak ni Jonathan Saul ay nagalak nang
labis kay David: at sinabi ni Jonathan kay David, na sinasabi,
Si Saul na aking ama ay naghahangad na patayin ka: lihim na
lugar, at itago ang iyong sarili, 1 Sam 19:1-2
Inutusan ni Saul ang labag sa batas na pagpatay sa pagkasaserdote:
At sinabi ng hari sa mga paa na nakatayo sa paligid niya,
Lumiko, at patayin ang mga saserdote ng Panginoon;
sapagka’t ang kanilang kamay ay kasama ni David, at dahil
alam nila nang tumakas siya, at hindi ipinakita sa akin. Nguni’t
ang mga lingkod ng hari ay hindi iunat ang kanilang kamay
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upang mahulog sa mga saserdote ng Panginoon. (18) At
sinabi ng hari kay Doeg, Lumiko ka, at bumagsak sa mga
saserdote. At si Doeg na Edomita ay lumingon, at siya ay
nahulog ang mga pari, at pinatay [muth H4191] sa araw na
iyon kawaloan at limang tao na nagsuot ng linsong tapis. 1
Samuel 22:17-18
Ang pagpatay kay Isboshet:
Sapagka’t nang sila ay makapasok sa bahay, siya ay nahiga sa
kanyang higaan sa kanyang silid, at siya ay sinaktan nila, at
pinatay siya, at pinugutan siya, at kinuha ang kanyang ulo, at
pinasa sila sa pamamagitan ng puro buong gabi. 2 Samuel 4:7
Inutusan ni Absalom ang labag sa batas na pagpatay sa kanyang kapatid
na kalahating kapatid na si Amnon:
Ngayon ay inutusan ni Absalom ang kanyang mga lingkod, na
sinasabi, Markahan mo ngayon kung ang puso ni Amnon ay
nagagalak sa alak, at kapag sinabi ko sa iyo, Smite Amnon;
pagkatapos ay patayin mo [muth H4191] sa kanya, huwag
matakot: hindi ba ako nag-utos sa iyo? maging matapang, at
maging matapang. 2 Samuel 13:28
Pinatay ni Athalia ang lahat ng mga anak ng hari maliban kay Joash:
Ngunit si Jehosheba, na anak na babae ni haring Joram,
kapatid na babae ni Ahazia, ay kinuha si Joas na anak ni
Ahazia, at nagnanakaw sa kanya mula sa mga anak ng hari na
napatay; [muth H4191] at itinago nila siya, maging siya at ang
kanyang nars, sa silid ng silid mula kay Athalia, upang hindi
siya pinatay. 2 Hari 11:2
Pansinin ang salin sa Bagong Haring James:
Ngunit si Jehosheba, ang anak na babae ni Haring Joram,
kapatid ni Ahazia, ay kinuha si Joas na anak ni Ahazia, at
ninakaw siya mula sa mga anak ng hari na pinatay; [muth
H4191] at itinago nila siya at ang kanyang nars sa silidtulugan, mula kay Athaliah, upang hindi siya papatayin. 2 Hari
11:2 (NKJV)
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Ang isa pang pagpatay na ginamit ang salitang muth at ang salin sa
NIV:
Ngunit si Peka na anak ni Remaliah, isang kapitan ng
kanyang, ay nakipagsabato laban sa kanya, at sinaktan siya [sa
H5221] sa Samaria, sa palasyo ng bahay ng hari, kasama si
Argob at Si Arieh, at kasama niya, limang pung lalake ng
Galaadita: at pinatay siya [muth H4191], at naghari sa kanyang
silid. 2 Hari 15:25 (KJV)
Ang isa sa kanyang punong opisyal, si Peka na anak ni
Remaliah, ay nakipagsabato laban sa kanya. Kumuha ng
limampung lalaki ng Gilead kasama niya, pinatay niya ang
H5221] Pekahiah, kasama sina Argob at Arieh, sa kastilyo ng
palasyo ng hari sa Samaria. Kaya pinatay ni Pekah [muth
H4191] Pekahiah at humalili sa kanya bilang hari. 2 Hari
15:25 (TAB)
Kung ang muth ay ginagamit lamang sa hudisyal na pagpatay ng isang
tao nang matuwid, posible bang ang masasama ay tinawag na matuwid
na pumatay sa isang tao?
Ang masama ay nagbabantay sa matuwid, at naghahangad na
patayin siya [muth H4191]. Awit 37:32
Sapagka’t naalaala niya [ang masasama] na huwag magpakita
ng kaawaan, ngunit inusig ang dukha at nangangailangan ng
tao, upang mapatay pa niya ang muth H4191]. (17) Tulad ng
pag-ibig niya sa pagmumura, sa gayon ay mangyari ito sa
kanya: dahil hindi siya nasiyahan sa pagpapala, kaya’t malayo
ito sa kanya. Awit 109:16-17
Kaya’t ang salitang muth ay maaaring magamit upang mangahulugan ng
pagsira at pagpatay at ang salitang ratsach ay maaaring magamit para sa
aksidenteng kamatayan. Patunay ito na hindi totoo ang pag-aangkin na
ang muth ay para lamang sa matuwid na pagpatay at pagpapakamatay
para sa pagpatay.
Panghuli, hindi alintana kung paano ito tinukoy kapwa pagpatay at
hudisyal na pagpatay ay gumamit ng nakamamatay na puwersa. Ang
paggamit ba ng puwersa ng bahagi ng kaharian ng Diyos? Malinaw na
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ipinaliwanag ni Jesus sa Sermon sa Bundok at sa lahat ng mga aksyon
ng Kanyang buhay na hindi Siya gumagamit ng nakamamatay na
puwersa.
Datapuwa’t sinasabi ko sa iyo, na huwag kang lumaban sa
kasamaan: datapuwa’t ang sinumang sumakit sa iyo sa iyong
kanang pisngi, ay ibaling mo rin sa kaniya ang isa. Mateo 5:39
Anong sagot ang maaring ibigay sa taong nagsasabi sa Panginoon,
“Sinunod ko ang iyong halimbawa sa Lumang Tipan nang mapatay ko
ang masamang gumagawa nito.” Sasabihin ba sa ganitong tao,
“Sumunod ka sa maling halimbawa, na ang bahagi ng Banal na
Kasulatan ay hindi para sa iyo na sundin.” Makikita mo ba na
napakahirap ng mga bagay? Panahon na upang patayin ang argumento
ng muth at maniwala sa katotohanan na hindi ka papatay ay
nangangahulugang hindi ka kukuha ng buhay.
Ang mundong buhay ni Jesus ay naghahayag para sa amin ng tamang
pagpapakahulugan sa utos na “hindi ka papatayin.” Wala nang pumatay
si Jesus kahit sino. Ang Sampung Ang mga utos ay isang batas ng pagibig at pag-ibig ay hindi gumagamit ng lakas upang ipagtanggol ang
sarili. Ang mga utos mismo ay nagsasabi sa atin kung paano
pinarusahan ang mga makasalanan.
… Ako ang Panginoon mong Diyos ay isang maninibughong
Diyos, na dumadalaw sa kasamaan ng mga ama sa mga anak
hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopoot
sa akin; Exodo 20:5
Ang masama ay talagang mamamatay; sila ay parurusahan ng kanilang
sariling mga gawa. Tulad ng ipinakilala namin dati na ito ay magaganap
sa pamamagitan ng pagpapahintulot kay Satanas na magkaroon ng daan
sa kanilang buhay hanggang sa puntong sinisira niya sila, o sa
pamamagitan ng lupa mismo na sumasalamin sa mga tao sa kanilang
paghihimagsik at pagsira sa kanila.
Napakaganda ng malaman na ang ating Ama sa langit ay katulad ni
Jesus noong Siya ay narito sa mundo! Isang galak na maunawaan na
ipinakita sa atin ni Jesus ang kumpletong kahulugan ng Sampung Utos
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sa lahat ng praktikal na katotohanan nito, kasama na ang kahulugan ng
pagsunod sa utos na “Huwag kang papatay.” Hindi pinatay ni Jesus ang
sinuman at ang halimbawang ito ang tanging posibleng paraan para sa
atin na tunay na matutong mahalin ang ating mga kaaway tulad ng
Kanyang itinuro sa atin.
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16. Ang Mayamang Tao at si Lazaro sa Salamin
Ang talinghaga ng mayamang tao at si Lazaro ay patunay na positibo sa
karamihan ng mga Kristiyano na pahihirapan ng Diyos at susunugin ang
mga makasalanan sa impiyerno. Ang wika ay tila malinaw at si Jesus
mismo ang nagsasalita ng talinghaga.
At nangyari, na namatay ang pulubi, at dinala ng mga anghel
sa dibdib ni Abraham: namatay din ang mayaman, at inilibing;
(23) At sa impyerno ay itinaas niya ang kanyang mga mata, na
nasa pagdurusa, at nakita si Abraham na malayo sa malayo, at
si Lazaro sa kanyang sinapupunan. (24) At siya ay sumigaw at
nagsabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at ipadala kay
Lazaro, upang malubog niya ang dulo ng kanyang daliri sa
tubig, at palamig ang aking dila; sapagkat ako ay
pinahihirapan sa siga na ito. (25) Nguni’t sinabi ni
Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay
tinanggap mo ang iyong mga magagandang bagay, at gayon
din si Lazaro na mga masasamang bagay: ngunit ngayon siya
ay naaliw, at ikaw ay nagdurusa. Lucas 16:22-25
Kapag ang kwentong ito ay idinagdag sa maraming iba pang mga teksto
sa Banal na Kasulatan ang konklusyon ay lilitaw na lubos na hindi
maiiwasan na marapat na susunugin at pahihirapan ng Diyos ang mga
tao sa impiyerno batay sa kanilang antas ng pagkakasala.
At huwag matakot ang mga pumatay sa katawan, ngunit hindi
maaaring patayin ang kaluluwa: ngunit sa halip ay matakot sa
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kanya na magagawang sirain ang kaluluwa at katawan sa
impyerno. Mateo 10:28
Kaya’t kung ang iyong kamay o ang iyong paa ay nakakasakit
sa iyo, putulin mo, at itapon mula sa iyo: mas mabuti para sa
iyo na pumasok sa buhay na walang tigil o walang kabuluhan
kaysa sa pagkakaroon ng dalawang kamay o dalawang paa na
ihahagis sa walang hanggang apoy. Mateo 18:8
Kung magkagayo’y sasabihin din niya sa kanila sa kaliwang
kaliwa, Lumayo ka sa akin, kayong mga sinumpa, sa apoy na
walang hanggan, na inihanda para sa diyablo at ng kanyang
mga anghel: Mateo 25:41
Ang parehong ay maiinom ng alak ng galit ng Diyos, na
ibinuhos nang walang halo sa tasa ng kanyang galit; at siya ay
pahihirapan ng apoy at asupre sa harap ng mga banal na
anghel, at sa harap ng Kordero: na sumasamba sa hayop at sa
kanyang imahe, at sinumang tumanggap ng marka ng kanyang
pangalan. Pahayag 14:10-11
Ang makikinig ng Salita ng Diyos ay babasahin ang mga talatang ito at
natural na masasabing parusahan ng Diyos ang mga makasalanan na
may isang matagal at hindi maihahambing na paghihirap. Ang taong
pinag-aralan nang mabuti ang mga Ebanghelyo at isinasaalang-alang
ang buhay ni Jesus ay maiiwan sa maraming mga katanungan na magudyok sa kanya na tumingin nang mas malalim sa Bibliya upang
ipaliwanag ang mga talatang ito.
Ang mga may galit sa kanilang mga puso sa sinuman o nais na
makapinsala sa sinumang tao ay makakatagpo ng kasiyahan sa ilang
mga talata sa itaas upang bigyang-katwiran ang kanilang sariling
espiritu ng paghihiganti, sapagkat tila ang Diyos ay naghihiganti sa
Kanyang mga kaaway. Bilang karagdagan, ang mga naghuhusga sa
kanilang sarili nang mahigpit at nakakumbinsi na karapat-dapat silang
mamatay para sa kanilang mga kasalanan ay masisiyahan din sa mga
tekstong ito. Gayunpaman kailangan nating lumalim kaysa rito. Sa halip
na yakapin ang buong kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at
makita ang pag-ibig ng Diyos, ang mga tekstong ito ay ipinahayag sa
panlabas na paggalang na tono upang suportahan ang panloob na
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paniniwala na ang Diyos ay walang kapangyarihan at malupit.
Ibinibigay nila ang kanilang katawan upang masunog ngunit wala silang
pagmamahal.
Isa sa mga pinakamahalagang kadahilanan na binabasa ng karamihan ng
mga tao ang mga tekstong ito habang naghihiganti ang Diyos at
pinarurusahan ang Kanyang mga kaaway ay ang pagkahilig ng tao
patungo sa pagkukulang. Ang pagsasanay na ito ay nagsimula kay Adan
nang sisihin niya si Eva sa kadahilanang kumuha siya ng bunga. Ito ay
ang di-makatarungang gawa ng pagtatangka na maglagay ng
pagkakasala sa isa pa upang magdala ng kapayapaan at pagkakatugma
sa isang indibidwal o isang komunidad ng mga tao sa krisis. Ginawa ito
ng pangulong pari na si Caifas kay Cristo.
Ni isaalang-alang na nararapat para sa amin, na ang isang tao
ay mamatay para sa mga tao, at upang ang buong bansa ay
hindi mawawala. Juan 11:50
Ang mga pinuno ng relihiyon ng Israel ay nagkaroon ng krisis. Ang
kanilang mga kasalanan ay nakalantad at kailangan nilang ilihis ang
atensyon ng mga tao sa “labag sa batas” na mga gawi ni Cristo;
samakatuwid ipinakita nila Siya bilang nakikipagdigma kay Moises at
sa gayon isang makasalanan na karapat-dapat na mamatay. Sa mga
naiinggit na isipan ng mga Pariseo, si Kristo ay gumawa ng isang
panunuya na pagbabayad-sala, hindi sa kahulugan ng ebanghelyo ngunit
sa pamamagitan ng paggamit ng nakalulula na Pilato upang gawin si
Cristo na isang iskol para sa kanila. Sinubukan nilang patahimikin ang
tinig ng budhi hindi sa pamamagitan ng pagsuko sa sarili ngunit sa
pamamagitan ng pagtatangkang alisin ang buhay na saksi na
bumabagabag sa kanila. Ang kanilang mga katangian ng galit at poot
kay Kristo ay pinagpabanalin sa sarili sa pamamagitan ng pagpapakita
sa kanila sa Diyos at pagpapakita kay Kristo na sinaktan ng Diyos at
nagdurusa.
Kapag ang mga Kristiyano ay bumangon sa maliwanag na matuwid na
galit, na nagpapahayag sa mundo na ang Diyos ay puksain ang
paghihimagsik ng mga makasalanang tao sa matagumpay na tono ng
sinasabing “banal na galit,” may tunay na posibilidad na ang anyo ng
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personal na pagbabayad-sala ay magkatulad sa kay Caifas. Natagpuan
nito ang katuwiran sa sarili sa pamamagitan ng kasiyahan sa sarili na
makita ang iba na hindi gaanong karapat-dapat kaysa sa kanilang sarili
na pinahihirapan at pinapatay.
Sa kaso ni Cristo ang pagbabayad-sala na ito para sa mga pinuno ng
mga Judio ay nakatuon sa isang matuwid na tao. Ito ay isang katulad na
kaso sa Sina at Abel. Pinagabagabag ni Abel ang budhi ni Cain at ang
kanyang pag-apela kay Cain ay nakaramdam ng kasalanan si Cain.
Upang mahanap ang personal na pagbabayad-sala ay sinakripisyo ni
Cain ang kanyang kapatid at pinatay siya. Sa kaso ni Cristo, pinatahimik
ng mga pinuno ng mga Judio ang tinig ng Kanya na bumabagabag sa
kanilang budhi, pati na rin ang pagpatay sa dalawang magnanakaw na
kanilang nakita na hindi gaanong karapat-dapat kaysa sa kanilang sarili.
Maraming mga Kristiyano ang maaaring makahanap ng maling
pagbabayad-sala sa kasiyahan ng pag-alam na ang mga magnanakaw,
magnanakaw, at lahat ng imoral na tao ay susunugin sa impyerno
habang sila ay pumupunta sa maligayang pagdating sa langit. Maaari
din nilang gamitin ang katawang ito na pang-unawa upang patahimikin
ang tinig ng budhi sa matuwid na buhay ng ibang mananampalataya.
Ang konsepto ng pagbabayad-sala ay lumabo sa pagitan ni Kristo na
lubos na nagkakasala at ang mga itinuturing na masamang tumatanggap
ng parusa na itinuturing nating karapat-dapat. Ang kakaibang apoy ng
ebanghelyo na ito ay maaari lamang mabibigyang kalmado ang
nababagabag na budhi sa mga kasalanan nito.
Sa pagbabalik sa aming kwento, ang unang punto na dapat nating
banggitin ay ang isang kumpletong pagbabasa ng Bibliya ay
nagpapakita sa atin na ang mga tao ay hindi namamalayan kapag
namatay sila.
Sapagka’t nalalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay:
datapuwa’t ang mga patay ay hindi nakakaalam ng anuman, ni
nagkakaroon pa ng gantimpala; para sa memorya ng mga ito
ay nakalimutan. Eclesiastes 9:5

189

Ang mga patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni ang
sinumang bumaba sa katahimikan. Awit 115:17
Kung paanong ang tubig ay nabigo mula sa dagat, at ang baha
ay nabubulok at humina: (12) Gayon ang tao ay nahiga, at
hindi na bumangon: hanggang sa ang langit ay hindi na,
hindi na sila magigising, o babangon mula sa kanilang
pagtulog. Job 14:11-12
Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating bilang isang
magnanakaw sa gabi; kung saan ang langit ay lilipas ng
isang malaking ingay, at ang mga elemento ay matutunaw
ng mainit na apoy, ang lupa at ang mga gawa na naroroon ay
susunugin. 2 Pedro 3:10
Sapagka’t, narito, darating ang araw, na susunugin bilang isang
hurno; at ang lahat na mapagmataas, oo, at lahat na gumawa
ng kasamaan, ay magiging tuod, at ang araw na darating ay
susunugin sila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na hindi
iiwan sa kanila ang ugat o sanga. (2) Nguni’t sa iyo na
nangatatakot sa aking pangalan ay lilitaw ang Araw ng
katuwiran na may paggaling sa kanyang mga pakpak; at kayo’y
lalabas, at lalaki na parang mga guya ng kuwadra. (3) At iyong
yabagin ang masama; sapagka’t sila ay magiging abo sa
ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa sa araw na
aking gagawin ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Malakias 4:1-3
Sapagka’t kung paanong kayo ay nakainom sa aking banal na
bundok, gayon ang lahat ng mga pagano ay umiinom nang
palagi, oo, uminom sila, at sila ay lululunin, at sila ay magiging
parang hindi pa. Obadiah 1:16
Mga kapatid, hayaan ninyo akong malayang makipag-usap sa
inyo tungkol sa patriarkang si David, na siya ay patay at
inilibing, at ang kanyang libingan ay kasama natin hanggang sa
araw na ito… (34) Sapagka’t si David ay hindi umakyat sa
langit: ngunit sinabi niya sa kanyang sarili, Sinabi ng
Panginoon sa aking Panginoon, Umupo ka sa aking kanang
kamay, (35) hanggang sa gawin kong iyong mga kaaway ang
iyong talampakan. Gawa 2:29,34-35
At lilipulin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata;
at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, ni kalungkutan, o
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pag-iyak, ni magkakaroon pa ng sakit: sapagka’t ang mga
dating bagay ay lumilipas. Pahayag 21:4
Itinuturo ng Bibliya na ang mga tao ay hindi pumupunta sa langit o
impiyerno kapag namatay sila. Nananatili sila sa libingan hanggang
wala na ang langit na sinasabi sa amin ng 2 Pedro 3:10 ay sa pagdating
ni Kristo. Kung gayon paano posible si Jesus na magturo ng isang
kwento na tila sumasalungat sa nalalabi sa Bibliya? Tulad ng nabanggit
na kwentong ito na sinabi ni Jesus ay isang karaniwang pananaw sa mga
Hudyo mula noong naimpluwensyahan sila ng mga Griego nang
maraming siglo bago nito.
Ipinaliwanag nina Alan F. Johnson at Robert E. Webber na
“marahil ay mas mahusay na makita ang kuwento hindi bilang
paghahayag ng mga detalye ng buhay pagkatapos ng
kamatayan, ngunit sa halip na magbigay ng ibang pagkakaibaiba sa karaniwang pananaw tungkol sa buhay.” Si Edward
William Fudge, Ang Apoy na Kumonsumo, pahina 149.
“Ang kwento ay nagdadala ng malinaw na mga tunog ng
kilalang katutubong kuwento, na kung saan si Jesus ay
nagbibigay ng isang sariwa at nakagugulat na pagbaluktot.”
N.T Wright, Jesus at ang Tagumpay ng Diyos, pahina 255.
Ito ay isang kritikal na prinsipyo upang maunawaan. Gumagamit si
Jesus ng mga karaniwang kwento, na pinaniniwalaan ng Kanyang
tagapakinig, upang maituro sa kanila ang mahalagang katotohanan.
Napagpasyahan ni Geldenhuys na “iniuugnay ni Jesus ang
talinghagang ito na hindi upang masiyahan ang ating
pagkamausisa tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan
ngunit upang bigyang-diin nang malinaw ang matinding
kabigatan ng buhay sa tabi ng libingan.” Si Edward William
Fudge, Ang Apoy na Kumonsumo, pahina 149.
Tulad ng napag-usapan natin sa kabanata 9, gumamit si Kristo ng
salamin upang maipakita ang tao sa kanyang sariling pag-iisip.
Ginagawa niya ito ng bahagyang upang makipag-usap sa mga lalaki sa
mga paraan na naiintindihan nila ngunit subukan din kung ano ang nasa
kanilang puso. Ang taong masunurin sa Salita ng Diyos at
pinangungunahan ng Espiritu ay makikilala ang espirituwal na
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kahulugan ng mga salita ni Jesus samantalang ang taong nasa laman ay
tila magkumpirma ng kanyang sariling mga ideya. Tulad ng sinabi ni
Jesus kay Nicodemus:
Sumagot si Nicodemus at sinabi sa kanya, Paano kaya ang
mga bagay na ito? (10) Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya,
Ikaw ba ay panginoon ng Israel, at hindi mo alam ang mga
bagay na ito? (11) Katotohanang, katotohanang sinasabi ko sa
iyo, Sinasabi namin na alam namin, at pinatototohanan na
aming nakita; at hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo.
(12) Kung sinabi ko sa iyo ang mga bagay sa lupa, at hindi ka
naniniwala, paano ka maniniwala, kung sasabihin ko sa iyo
ang tungkol sa mga bagay na makalangit? Juan 3:9-12
Ang salamin na ginagamit ni Jesus sa aklat ni Juan ay lalong lumalaki at
mas mahirap maunawaan hanggang sa tanggapin ng isang tao ang
kanyang pag-iisip ay mali o lumayo kay Jesus.
Teksto

Mga Komento

Juan 2:19-21 Sumagot si Jesus at
sinabi sa kanila, Wasakin ang templo
na ito, at sa tatlong araw ay itataas ko
ito. (20) Nang magkagayo’y sinabi ng
mga Judio, Apatnapu at anim na taon
ang pagtatayo ng templo na ito, at
itatayo mo ba ito sa tatlong araw? (21)
Nguni’t binanggit niya ang tungkol sa
templo ng kanyang katawan

Sinasalita ni Jesus ang Kanyang
katawan, ang buhay na templo, ngunit
naiintindihan nila ang pisikal na
templo sa lungsod.

Juan 3:3-4 Sumagot si Jesus at sinabi
sa kanya, Katotohanang,
katotohanang sinasabi ko sa iyo,
Maliban na ang isang tao ay
ipanganak muli, hindi niya makikita
ang kaharian ng Diyos. (4) Sinabi sa
kaniya ni Nicodemus, Paano
ipanganak ang tao kapag siya ay
matanda na? makapasok pa ba siya sa
ikalawang pagkakataon sa
sinapupunan ng kanyang ina, at
ipanganak?

Nagsasalita si Jesus tungkol sa
espirituwal na pagsilang at iniisip ni
Nicodemus na nangangahulugan Siya
ng isang pisikal na kapanganakan.
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Juan 4:13-15 Sumagot si Jesus at
sinabi sa kanya, Sinumang umiinom
ng tubig na ito ay muling uhaw: (14)
Ngunit ang sinumang umiinom ng
tubig na ibibigay ko sa kaniya ay hindi
na mauuhaw; nguni’t ang tubig na
aking ibibigay sa kaniya ay magiging
sa kaniya ng isang balon ng tubig na
umaagos sa buhay na walang
hanggan. (15) Sinabi ng babae sa
kaniya, Guro, bigyan mo ako ng tubig
na ito, upang hindi ako uhaw, o
pumarito upang gumuhit.

Si Jesus ay nagsasalita ng espirituwal
na tubig at sa tingin ng babae ay
nagsasalita Siya ng pisikal na tubig.

Juan 5:17-18 Ngunit sumagot si Jesus
sa kanila, Ang aking Ama ay
gumagana hanggang ngayon, at ako
ay nagtatrabaho. (18) Samakatuwid,
higit na hinahangad ng mga Judio na
patayin siya, sapagkat hindi lamang
niya sinira ang araw ng Sabado,
ngunit sinabi din na ang Diyos ay
kanyang Ama, na ginagawang
kapantay ng kanyang sarili sa Diyos.

Si Jesus ay nagsasalita ng espirituwal
na gawain at sa tingin ng mga Hudyo
na nangangahulugan Siya ng pisikal na
gawain. Sinadya nilang dumikit sa
isang maling pag-unawa na
nagpapahintulot sa kanila na
tanggihan at nais na patayin si Jesus.

Juan 6:51-52,60,66 Ako ang buhay na
tinapay na bumaba mula sa langit:
kung ang sinuman ay kumakain ng
tinapay na ito, siya ay mabubuhay
magpakailanman: at ang tinapay na
aking ibibigay ay ang aking laman, na
aking ibibigay para sa buhay ng
mundo. (52) Ang mga Hudyo ay
nakipagtalo sa isa’t isa, na sinasabi,
Paano ibibigay sa amin ng taong ito
ang kanyang laman na makakain? ...
(60) Marami sa mga alagad niya, nang
marinig nila ito, ay nagsabi, Ito ay
isang mahirap na salita; sino ang
makakarinig nito? ... (66) Mula sa
panahong iyon marami sa kanyang
mga alagad ang bumalik, at hindi na
lumakad pa sa kaniya.

Sinasalita ni Jesus ang espirituwal na
tinapay at inumin habang maraming
mga tao ang tumalikod at tinanggihan
si Jesus ayon sa kanilang sariling pagunawa sa sinabi niya.
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Ang prosesong ito sa aklat ni Juan ay naghahayag ng pagtaas ng
paggamit ng salamin na tumatakbo sa ministeryo ni Jesus. Nakikita
natin ang wika ni Jesus sa Juan kabanata anim na nagiging mabigat
tungkol sa pagkain ng Kanyang laman at pag-inom ng Kanyang dugo.
Malinaw na ipinaliwanag ni Jesus ang mga simbolo na ginagamit niya
sa Juan 6:35. Inaanyayahan niya silang lumapit sa Kanya at magpakain
sa Kanyang mga salita upang matugunan ang kanilang kagutuman para
sa espirituwal na pagkain; upang maniwala sa Kanya bilang pinadala ng
Diyos upang pawiin ang kanilang pagkauhaw sa espirituwal na
kaginhawaan at pagtanggap ng banal. Ang pagtanggi ng mga tao na
aktwal na makinig sa Kanyang sinabi na nagiging dahilan upang
tanggihan nila Siya. Ang prosesong ito ay ganap na isinisiwalat kung
ano ang nasa kanilang hindi nabagong puso. Ipinapakita nito na
sinasadya nilang handang maunawaan Siya upang bigyang-katwiran ang
pagtanggi sa Kanya at ibagsak ang lahat ng ebidensya na ibinigay upang
ipakita na Siya ang tunay na Mesiyas.
Sa kaso ng salamin na ginagamit ni Jesus sa kuwento ng mayamang tao
at Lazaro, lalalim ito kaysa sa pag-unawa sa pisikal o ispiritwal. Si Jesus
ay talagang gumagamit ng mga ideya na pinaniniwalaan ng mga tao
upang maituro sa kanila ang isang bagay na mahalaga. Ang mga Judio
ay nagsimulang humiling kay Jesus ng isang tanda ng Kanyang
awtoridad. Pinapagod nila ang kanilang mga puso laban sa Kanya. Ang
pagkadali ng sitwasyon ay hiniling kay Jesus na ipaliwanag sa kanila
ang buhay at kamatayan na kanilang kinakaharap. Kinausap niya sila ng
isang kwentong naiintindihan nila. Sa gayon ay ipinakita niya sa kanila
ang kanilang sariling pag-iisip. Ito ay kinakailangan dahil sa katigasan
ng kanilang mga puso.
Yaong ngayon na nagbasa ng kuwentong ito na may paniniwala na ang
mga itinuturing nilang kriminal ay dapat gawin upang magdusa ng
pagdurusa ay madaling bigyang-katwiran ang kanilang pagkamuhi sa
iba. Ang ilan ay magtatanong - bakit gagawin ito ni Jesus? Bakit niya
sasabihin ang mga bagay na madaling maipaliwanag?
Ang unang gawain ng ebanghelyo ay ang pagkumbinsi sa mga taong
nagkakasala. Ang pananalig na ito ng kasalanan ay madalas na
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nagpapakita kung ano ang nakatago sa ating mga puso. Lucas 8:17,
Marcos 4:22, Lucas 12:2. Ito ang layunin ng banal na salamin ng batas,
sapagkat lahat tayo ay may kasalanan na hindi natin sinasadya, hindi
tinatanggap, pinigilan, o hindi maintindihan ang buong kabuluhan ng.
Ang paghahayag ng kasalanan sa isipan ng mga tao ay nangangailangan
ng buong pagsisikap ng Karunungan ng Diyos.
At kapag siya ay naparito, bibigyan niya ng saway ang mundo
ng kasalanan, at ng katuwiran, at ng paghatol, Juan 16:8
Mapalad ang mahihirap sa espiritu: sapagka’t sa kanila ang
kaharian ng langit. (4) Mapalad ang nagdadalamhati: sapagka’t
sila ay maaliw. Mateo 5:3-4
Ngayon nalalaman natin na kung ano ang sinabi ng kautusan,
sinasabi nito sa mga nasa ilalim ng batas: upang ang bawat
bibig ay mapigilan, at ang buong mundo ay magkasala sa
harap ng Diyos. Roma 3:19
Naaalala namin ang kwento ng dayuhang babae mula sa Canaan na
humiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na babae. Ang
kanyang paunang katahimikan ay nagsisilbing salamin upang mailabas
sa mga alagad ang mga maling pag-uugali sa mga dayuhan. Ang banal
na salamin ay sumasalamin sa ating mga saloobin at motibo. Si Kristo
bilang Salita ng Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa paraang nakikilala
ang ating pag-iisip at hangarin.
Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabilis, at makapangyarihan, at mas
matalas kaysa sa anumang tabak na may dalawang talim, na tinusok
kahit na sa paghati-hati ng kaluluwa at espiritu, at ng mga kasukasuan at
utak, at isang marunong mag-isip ng mga iniisip at intensyon ng puso.
Mga Hebreo 4:12 Kapag gumagamit ang mga tao ng ilang mga pahayag
ni Jesus upang patunayan na pinahihirapan at sinusunog ng Diyos ang
mga tao, sa pagiging totoo ay ipinahayag nito kung ano talaga ang
iniisip nila tungkol sa Kanya. Kapag ang ibang mga pahayag ay
ipinakilala upang ipakita na si Cristo ay hindimarahas at hindi
pumapatay sa mga tao, at gayon pa man ay inaangkin niya na eksaktong
katulad ng Kanyang Ama, kung gayon inilalagay tayo sa isang posisyon
kung saan kailangan nating pumili.
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Nang ang dayuhang babae na humiling kay Jesus na pagalingin ang
kanyang anak na babae ay narinig Siya na nagsasabi, “Hindi tama na
kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso,” kailangan niyang
pumili ng tama. Dadalhin ba niya ang sinabi niya na tanggihan Siya? O
kukunin niya ang kanyang natutunan tungkol sa Kanyang pagkatao
upang manatili sa paniniwala na tutulong siya sa kanya? Ito ang banal
na gawain ng ebanghelyo upang dalhin tayo sa isang punto ng
pagpapasya tungkol sa katangian ng ating Ama.
Ang bunga mula sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan at ang paglakad
kasama ni Kristo ay hindi nagbibigay-malay na pagkakaunawa para sa
taimtim at mapagpakumbabang mag-aaral na nananatili sa
pananampalataya para sa mga sagot, kahit na ang mga siglo ng
tradisyunal na dogma ay walang takot sa kanya. Kapag nabasa ko ang
kwento ng taong mayaman sa apoy at si Jesus na nagsasalita tungkol sa
Diyos na sumisira sa parehong katawan at kaluluwa sa impyerno,
nagpasiya akong hanapin at pakakasundo ito sa iba pang mga pahayag,
tulad ng pag-ibig sa iyong mga kaaway, at hindi ka dapat pumatay .
Natalakay namin ang mga aspeto ng pagkamatay ng mga masasama
dati, ngunit ngayon ay samahan natin ang mga sipi na nagsasalita ng
apoy na may kaugnayan sa Diyos.
At ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa
isang siga ng apoy mula sa gitna ng isang palumpong: at
siya’y tumingin, at narito, ang palumpong ay nasusunog ng
apoy, at ang bush ay hindi natupok. Exodo 3:2
At ang paningin ng kaluwalhatian ng Panginoon ay parang
nagugutob na apoy sa tuktok ng bundok sa mga mata ng mga
anak ni Israel. Exodo 24:17
Narito, ang pangalan ng Panginoon ay nagmula sa
malayo, na nagniningas sa kanyang galit, at ang pasan niya ay
mabigat: ang kanyang mga labi ay puno ng galit, at ang
kanyang dila ay parang apoy na nag-aalab. Isaias 30:27
Ang mga makasalanan sa Sion ay natatakot; Nagulat ang takot
sa mga mapagkunwari. Sino sa gitna natin ang tatahan sa apoy
na nagugutom? Sino sa atin ang tatahan na walang
hanggang pagsusunog? (15) Siya na lumalakad nang
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matuwid, at nagsasalita ng matuwid; siya na
kinamumuhian ang pakinabang ng mga pang-aapi, na
nakikipagkamay sa kanyang mga kamay mula sa paghawak ng
mga suhol, na pumipigil sa kanyang mga tainga sa pakikinig
ng dugo, at ipinikit ang kanyang mga mata sa pagkakita ng
kasamaan; Isaias 33:14-15
Sapagka’t ang ating Diyos ay isang apoy na nag-ubos.
Hebreo 12:29
At biglang may isang tunog mula sa langit na parang isang
malakas na hangin, at pinuno nito ang buong bahay na
kanilang nakaupo. (3) At lumitaw sa kanila ang mga
magkapatid na wika na parang apoy, at naupo ito sa
bawat isa sa kanila. (4) At silang lahat ay napuno ng
Espiritu Santo, at nagsimulang makipag-usap sa ibang mga
wika, na binigyan sila ng Espiritu. Gawa 2:2-4
Kaya’t kung gutom ang iyong kaaway, pakainin mo siya; kung
siya ay uhaw, bigyan mo siya ng inumin: sapagka’t sa
paggawa nito ay magtitipon ka ng mga uling sa iyong
ulo. Mga Taga Roma 12:20
Sa araw ng Pentekostes ang mga apostol ay nakasuot ng apoy ng
Espiritu ng Diyos. Sila ay nabalot sa apoy ngunit hindi natupok tulad ng
nasusunog na bush sa panahon ni Moises. Ang tanong na tinanong sa
Isaias 33:14 ay: Sino ang tatahan sa apoy na nag-aalab at walang
hanggang pagkasunog? Ang matuwid ay susunugin magpakailanman sa
siga ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na
isiniwalat sa pagtatapos ng panahon, kapag nakikita ng lahat ng mga
masasama kung ano mismo ang ginawa ng Diyos para sa kanila at ang
lahat ng Kanyang mga pagsisikap na iligtas sila, ang pagkakasala at
kahihiyan sa kanilang pagtanggi sa Kanya ay magiging mga uling ng
apoy sa ang kanilang mga ulo. Ito ang kanilang kasamaan na dumurog
sa kanila - hindi ang kamay ng Diyos. Ang apoy ay walang pag-ibig
lamang sa sarili, at kapag ang pag-ibig na iyon ay ipinahayag ay agad na
nagdadala ng selfreproach at malalim na paghihirap. Ang dahilan ba na
ang Diyos ay may kapangyarihan upang sirain ang katawan at kaluluwa
sa impiyerno ay dahil lamang sa pagiging Siya ay maibigin, maawain, at
nagmamalasakit?
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At huwag matakot ang mga pumatay sa katawan, ngunit hindi
maaaring patayin ang kaluluwa: ngunit sa halip ay matakot sa
kanya na magagawang sirain ang kaluluwa at katawan sa
impyerno. (29) Hindi ba ipinagbibili ng isang malaking halaga
ang dalawang ibon? at ang isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa
lupa nang wala ang iyong Ama. (30) Nguni’t ang mismong
mga buhok ng iyong ulo ay lahat nang bilang. (31) Huwag
kang matakot samakatuwid, ikaw ay higit na halaga kaysa sa
maraming mga maya. Mateo 10:28-31
Ang talatang 28 sa ilaw ng taludtod 29-31 ay tila hindi konektado. Sa
una ay sinabi sa atin ni Jesus na matakot sa Kanya na magagawang
sirain ang katawan at kaluluwa sa impyerno at pagkatapos ay sinabi
Niya sa atin ang malambing na pangangalaga sa atin ng Ama at huwag
matakot. Kung ang Diyos ang tao na direktang nagpapahirap sa mga tao
sa impiyerno, gamit ang literal na apoy na natutunaw ang kanilang balat,
kung gayon paano niya masasabi sa talata 31 “huwag matakot” nang
walang pagsalungat?
Gumagamit si Jesus ng taludtod 28 upang magsalita ng mga saloobin ng
mga tao sa isang salamin. Sinasalamin niya ang ating likas na kaisipan
tungkol sa Diyos sa atin. Para sa taong nagbabasa na puno ng kasalanan
at kasamaan, dapat siyang matakot kapag nakikita niya kung gaano
kalaki ang kanyang pagkatao sa na ng Diyos at kung gaano niya
pinahirapan si Cristo na may sariling pagkamakasarili.
Kung magkagayo’y naglihi ang kalibugan, naglalabas ng
kasalanan: at ang kasalanan, kapag natapos na, nag-aanak ng
kamatayan. Santiago 1:15
Papatayin ng kasamaan ang kasamaan: at silang napopoot sa
matuwid ay mawawasak. Awit 34:21
Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan - hindi Diyos. Ito ay sa
pamamagitan ng talamak na pagkilala sa kung gaano kalalim ang ating
Ama sa langit na nagmamalasakit sa maya at binibilang ang mga buhok
ng ating mga ulo, kung paano tunay na iniisip Niya tayo sa isang
mapagmahal na paraan sa lahat ng oras, na tayo ay malipol nang lubos.
Ang ganap na pagsasakatuparan nito ay magdudulot ng kakila-kilabot
na pagkakasala para sa makasalanan at siya ay mapuspos at magagawa.
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Sa ganitong paraan lamang nagkakaisa ang Mateo 10:28 at Mateo
10:29-31.
Ang kaisipang paminsan-minsan ay ipinahayag na mula nang
isinisiwalat ng Diyos ang Kanyang pagkatao, at alam Niya na papatayin
nito ang mga balakyot, na kahit papaano ay may pananagutan siya sa
kanilang kamatayan. Ang mismong katotohanan na isiniwalat Niya ang
Kanyang Sarili ay gagawa Siya ng isang mamamatay. Ginagawa nitong
lubos ang kahulugan bilang isang doktor na hiniling na i-off ang sistema
ng suporta sa buhay para sa isang may sakit na may sakit na itinuturing
na isang mamamatay, o kahit papaano ay responsable sa kanilang
pagkamatay. Upang ang sangkatauhan ay magkaroon ng bukas na
pakikisama sa Diyos, lalo na sa kawalang-hanggan, dapat ibunyag ng
Diyos kung sino talaga Siya. Natatandaan din natin na ang mga
masasama sa pagtatapos ng panahon ay pumapalibot sa lungsod ng
Bagong Jerusalem at nais na kunin ito, na nangangahulugang habang
papalapit sila sa lungsod na pinapatay nila, paninibugho, at pagnanakaw
sa kanilang mga puso.
At sila [si Satanas at ang Masama] ay umahon sa lapad ng
lupa, at kinubkob ang kampo ng mga banal, at ang mahal na
bayan: at ang apoy [ng walang pag-ibig na tulad ng araw ng
Pentekostes] ay bumaba mula sa Diyos mula sa langit, at [ang
pagdurog na pagkakasala ng pagiging makasarili] nilamon sila.
Pinadayag 20:9
Kapag lumalapit ang pagiging makasarili ng tao, ang pagdurusa ng
pagkondena sa sarili ay tinitiyak ang pagkamatay ng masama.
Sa tuwing binabasa namin ang Bibliya ang salamin ay nasa harapan
namin. Sinasalamin nito sa atin kung paano natin iniisip at pagkatapos
ay kailangan nating gumawa ng isang walang hanggang pagpipilian.
Sa dalisay ay ipinakita mo ang iyong Sarili na dalisay, ngunit sa
mga masama ay ipinakita mo ang Iyong Sarili na pagalit. Awit
18:26 (NLT)
Nang tumawag ang anghel kay Abraham at pinigilan siya na kunin ang
buhay ng kanyang anak na si Isaac bilang isang sakripisyo, biglang
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nagkaroon si Abraham ng pagpipilian kung papalitan niya ang larawan
na mayroon siya ng Diyos. Ang utos na patayin ang kanyang anak ay
ang pagmuni-muni ng kanyang sariling mga kaisipan, at tila tiyak na
tiyak na dapat mamatay ang kanyang anak. Lahat tayo ay kailangang
dumating sa puntong iyon ng pagpapasya. Nawa marinig natin ang mga
salita ay hindi nakapatong ng iyong mga kamay sa bata at mapagtanto
na ang Diyos ay hindi ang may-akda ng kamatayan. “Ang handog na
kasalanan at handog na susunugin ay hindi ko hinihiling.” Awit 40:6.
Kung gayon ano ang layunin ni Jesus sa pagsabi sa kuwentong ito? Ito
ay matatagpuan sa Kanyang pagtatapos na pangungusap.
At sinabi niya sa kaniya, Kung hindi nila pakinggan si Moises
at ang mga propeta, ay hindi sila mahikayat, kahit na ang isa
ay bumangon mula sa mga patay. Lucas 16:31
Si Cristo ay humanga sa kanila ng kahalagahan ng mga pagpapasya na
ginagawa namin sa bahaging ito ng libingan, at kailangan nating
makinig nang mabuti sa mga sulat ni Moises at ng mga propeta sa
paggawa ng mga pagpapasyang iyon.
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17. Hampas ng mga Anghel
Ang mga anghel ng Diyos ay may mahalagang papel sa buhay ni Jesus
sa mundo. Inihayag ng anghel na si Gabriel kay Maria ang kanyang
pribilehiyo na manganak ng Mesiyas. Umawit ang mga anghel habang
tinatanggap nila ang Kanyang pagsilang. Sa isang kritikal na punto
mismo bago ang Kanyang pagpapako sa krus isang anghel ang dumating
upang palakasin si Jesus para sa gawain. Lucas 22:43. Isang anghel ang
sinugo ng Ama upang tawagan si Hesus mula sa libingan at inihayag
nila sa Kanyang mga tinutulig na tagasunod na Siya ay nabuhay na
patay. Ang mga anghel ay kritikal sa ministeryo ni Jesus at ang lahat ng
kanilang gawain ay batay sa katangian ni Cristo sapagkat nabasa natin:
Sumagot si Natanael at sinabi sa kanya, Rabi, ikaw ang Anak
ng Diyos; ikaw ang Hari ng Israel. (50) Sumagot si Jesus at
sinabi sa kaniya, Dahil sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim
ng puno ng igos, naniniwala ka ba? makakakita ka ng higit na
mga bagay kaysa dito. (51) At sinabi niya sa kaniya,
Katotohanang, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Pagkatapos
ay makikita mo ang langit na nakabukas, at ang mga anghel ng
Diyos na umakyat at bumababa sa Anak ng tao. Juan 1:49-51
Ang gawain ng mga anghel ay isinasagawa sa pagkatao at gawa ni
Cristo sapagkat ang lahat ng kanilang ginagawa ay batay sa Anak ng
tao. Sinasabi ng Bibliya:
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Hindi ba silang lahat ay mga espiritu ng ministeryo na
ipinadala upang mangalaga para sa mga magmamana ng
kaligtasan? Mga Hebreo 1:14
Gustung-gusto ng mga anghel ng Diyos na maglingkod sa ating Ama at
Panginoong Jesus. Mahilig din silang maglingkod sa pamamagitan ng
pagprotekta at paghihikayat sa amin.
Ang anghel ng Panginoon ay kumakapit sa palibot ng
nangatatakot sa kaniya, at nagligtas sa kanila. Awit 34:7
Napuno sila ng Espiritu ng Diyos at umaawit ng mga papuri ng Diyos at
ng Kanyang Anak.
Pagkatapos ako ay tumingin, at narinig ko ang tinig ng
maraming mga anghel sa paligid ng trono, ang mga nilalang
na buhay, at ang mga matatanda; at ang bilang sa kanila ay
sampung libong beses sampung libo, at libu-libong libo, (12)
na nagsasabi nang may malakas na tinig: “Karapat-dapat ang
Kordero na pinatay upang makatanggap ng kapangyarihan at
kayamanan at karunungan, At lakas at dangal at kaluwalhatian
at pagpapala at pagpapala !” Pahayag 5:11-12
Lubhang interesado ang mga anghel sa ebanghelyo at ang plano ng
kaligtasan.
Sa kanino ito ay ipinahayag, na hindi sa kanilang sarili, kundi
sa amin ay naglingkod sila sa mga bagay, na ngayon ay iniulat
sa iyo ng mga nangaral ng ebanghelyo sa iyo kasama ang
Espiritu Santo na ipinadala mula sa langit; kung anong mga
bagay na nais ng mga anghel na tingnan. 1 Pedro 1:12
Nagagalak silang magdala ng kapayapaan sa mundo at mabuting
kalooban sa amin.
At biglang may kasama ng anghel na isang karamihan ng mga
hukbo sa langit na pumupuri sa Diyos, at nagsasabing, (14)
Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa kapayapaan sa lupa,
mabuting kalooban sa mga tao. Lucas 2:13-14
Sila ay may kalakasan sa lakas at ganap na masunurin sa Diyos at
sinusunod ang lahat ng Kanyang mga utos.
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Purihin ang Panginoon, kayong mga anghel niya, na higit na
malakas, na gumagawa ng kanyang mga utos, na nakikinig sa
tinig ng kanyang salita. Mga Awit 103:20
Inutusan ng ating Ama ang kanyang banal na mga anghel na
protektahan tayo mula kay Satanas at ang kanyang pagsira ng mga
anghel tulad ng natagpuan natin sa kabanata labing-isang tungkol sa
galit ng Panginoon. Habang ang mga banal na anghel ay napuno ng
Espiritu ni Cristo, sinusunod nila ang mga utos ng Ama. Bagaman hindi
pinapatay ng mga banal na anghel ang mga tao, ginagamit nila ang
kanilang kapangyarihan upang mapigilan ang mga puwersa ng
kasamaan at upang ilipat at sirain ang mga walang buhay na mga bagay.
Mayroong ilang mga sipi ng Banal na Kasulatan magmungkahi kung
hindi man at ito ang nais nating isaalang-alang sa kabanatang ito. Kung
hahanapin mo ang mga salitang anghel at sinaktan sa Kasulatan ay
makikita mo ang apat na mga kuwento sa Bibliya na nabanggit.
1. Mga Bilang 22. Balaam at ang asno. Sinaktan ni Balaam ang asno na
nakakita ng isang anghel.
2. 2 Samuel 24. Binibilang ni David ang Israel at 70,000 katao na
sinaktan ng anghel ng Panginoon.
3. 2 Hari 19:35 at Isaias 37:36. Ang hukbo ng Asirya ng 185,000
kalalakihan na sinaktan ng anghel ng Panginoon.
4. Mga Gawa 12:24. Sinaktan ng anghel ng Panginoon si Herodes dahil
sa kanyang kasalanan.
Sa unang kwento ay hindi sinaktan ng anghel ang sinuman ngunit sa
halip ay sinaktan ni Balaam ang asno matapos itong tumigil sa takot sa
anghel. Ang anghel ay nakatayo sa harap ni Balaam gamit ang isang
tabak.
At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa
daan, at ang kaniyang tabak na iginuhit sa kanyang kamay: at
ang asno ay lumiko sa daan, at napasa bukid, at sinaktan ni
Balaam ang asno, upang balikan siya sa daan. . Bilang 22:23
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Ang nagbabantang pustura ng anghel na may isang tabak sa kamay ay
nagmumungkahi na handa siyang gawin ang pinsala kay Balaam at ang
kaisipang ito ay lilitaw na lalo pang mapalakas ng iba pang mga kwento
sa aming listahan.
Sa susunod na kwento, hinahangad ni David na bilangin ang kanyang
mga puwersa sa isang kilos na pagmamataas upang mapangkat ang
Israel sa mga bansa at ang resulta ay ang pagkamatay ng 70,000 Israel.
At muling nagalit ang galit ng Panginoon laban sa Israel, at
inilipat niya si David laban sa kanila upang sabihin, Yumaon
ka, bilangin ang Israel at Juda. 2 Samuel 24:1
Kaya’t ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel mula
sasa umaga hanggang sa oras na itinalaga: at namatay ang mga
tao mula sa Dan hanggang sa Beersheba pitong libong tao.
(16) At nang iniunat ng anghel ang kanyang kamay sa
Jerusalem upang puksain ito, pinagsisihan siya ng Panginoon
ng kasamaan, at sinabi sa anghel na sumira sa mga tao, sapat
na: manatili ka ngayon sa iyong kamay. At ang anghel ng
PANGINOON ay nasa tabi ng giikan ni Arauna na Jebuseo.
2 Samuel 24:15-16
Ang unang pagbabasa ng kuwentong ito ay nagmumungkahi ng isang
bagay na medyo nakakatakot. Sa pagmamalaki, binibilang ng hari ang
mga tao at pagkatapos ay waring nagpadala ang Diyos ng isang anghel
upang patayin ang 70,000 katao at pagkatapos ay nagsisisi sa kasamaan
na nagawa at umaasa sa pagpatay sa maraming tao. Ang higit na
kakatwa ay ang 2 Samuel 24:1 ay talagang lumilitaw na sinasabi na ang
Diyos mismo ang nag-udyok kay David na bilangin ang Israel na
nagmumungkahi na ang Diyos mismo ang may pananagutan sa susunod
na nangyari. Para sa sinumang naniniwala na ang “Diyos ay pag-ibig,”
ang tanong ay kailangang tanungin “Ano ang tungkol sa kuwentong
ito?” Matatandaan mo sa kabanata siyam na napatingin kami kung
paano ang batas ay nagpapatakbo bilang salamin sa aming mga
kaluluwa at ang mga kuwentong ito tungkol sa mga smiting anghel ay
nagbibigay ng isang perpektong pagsubok upang makita kung babasahin
natin ang mga Banal na Kasulatan sa ilaw ng katangian ni Jesus o
proyekto ng ating sariling tao mga katangian sa Diyos.
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Bagaman ang susunod na kuwento tungkol sa pagkawasak ng hukbo ng
Asiria ay nagsasangkot ng pagkamatay ng mas maraming mga tao, tila
mas madali itong mabuhay kasama ang bansang ito ay nais na patayin
ang mga tao ng Diyos at ang ilan sa mga pangunahing tauhan sa mundo.
Ang mga Asyano ay nagpapahirap sa mga taong buhay at pinako sa mga
pako. Ang gayong marahas na pag-uugali laban sa mga tagasunod ng
Diyos ay maaaring magpahamon sa maraming tanong tungkol sa
paggamit ng nakamamatay na karahasan ng mga anghel ng Panginoon.
At nangyari, nang gabing iyon, na ang anghel ng Panginoon
ay lumabas, at sinaktan sa kampo ng mga taga-Asiria ng isang
daan at walong kawaloan at limang libo: at nang sila ay
bumangong maaga ng umaga, narito, silang lahat ay patay na
bangkay. 2 Hari 19:35
Ang isang malinaw na pagbasa ng mga pahayag na ito ay mariin na
nagmumungkahi na ang mga anghel ng Panginoon ay pumatay ng
185,000 sundalo ng Asiria. Tila perpektong lohikal na kapag ang isang
masamang pananakit ay naghahangad na patayin ang mga tao ng Diyos
kung gayon ang mga sundalong ito ay dapat papatayin dahil sa kanilang
mga nakamamatay na disenyo. Ang panghuling kwento sa aming
listahan ay nauugnay kay Herodes. Parang siya ang pinaka-angkop na
kandidato na papatayin sa pagsasaalang-alang sa lahat ng mga gawa na
nagawa niya.
At sa isang takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit na
pang-harian, nakaupo sa kanyang trono, at gumawa ng isang
orasyon sa kanila. (22) At ang bayan ay sumigaw, na
nagsasabi, Ito ay tinig ng isang diyos, at hindi sa isang tao.
(23) At pagdaka’y sinaktan siya ng anghel ng Panginoon,
sapagka’t hindi niya binigyan ng kaluwalhatian ang Diyos: at
siya’y kinakain ng mga bulate, at binigyan ng kaluluwa. Gawa
12:21-23
Pinatay ni Herodes si Santiago na kapatid ni Juan at pagkatapos ay
binalak na patayin si Pedro. Malinaw na ito ay isang mabuting anghel na
sumakit kay Herodes. Malinaw din na ito ay isang nagpaparusa na mula
sa Makapangyarihan sa lahat. Ang pagbabayad ay pagbabayad o
kabayaran sa mga gawa na nagawa. Ito ay lubos na nakatutukso upang
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matigil ang ating paghahanap sa puntong ito at gumawa ng isang
konklusyon na talagang ipinadala ng Diyos ang Kanyang mabubuting
anghel upang patayin ang mga masasama. Bagaman ang unang kuwento
ay may mga komplikasyon sa iba pang dalawang kuwento tungkol sa
mga taga-Asiria at Herodes na lumilitaw na hindi mapag-aalinlangan at
ang tanong na ang iniisip na ito ay hindi maiisip para sa karamihan ng
mga tao.
Sa librong ito ipinakita namin ang pag-iisip na sa pamamagitan ng lente
ng buhay ni Cristo na dapat nating lapitan ang lahat ng iba pang mga
kuwento ng Bibliya. Kung ang isang tao ay hindi tumanggap ng
pagpapasya na ito ay malamang na ititigil nila ang kanilang paghahanap
dito at tapusin ang mga matuwid na anghel ng Diyos na pumapatay ng
mga tao.
Sa kabanatang dalawa ng librong ito binanggit namin ang mga
patakaran ni William Miller na nangangailangan sa amin na kunin ang
lahat ng sinasabi ng Kasulatan sa isang paksa upang mabuo ang aming
konklusyon. Hinihikayat ito sa amin na pag-aralan nang mas malalim
upang maisaayos ang Banal na Kasulatan kapag lumilitaw mayroong
mga pagkakasalungatan. Nararapat na tandaan na walang tala ng mga
anghel na pumapatay sa mga tao sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa
mundo. Paano ito nakikipagkasundo sa mga kwento ng mapanirang mga
anghel? Magsimula tayo sa kwento kung saan binilang ni David ang
Israel. Paano natin naiintindihan ang sumusunod na taludtod? Paano
inilipat ng Diyos si David na bilangin ang Israel?
At muling nagalit ang galit ng Panginoon laban sa Israel, at
inilipat niya si David laban sa kanila upang sabihin, Yumaon
ka, bilangin ang Israel at Juda. 2 Samuel 24:1
Kung ihahambing natin ito sa parehong kuwento sa ibang
lugar, mababasa natin ang mga sumusunod: At tumayo si
Satanas laban sa Israel, at hinimok si David na bilangin ang
Israel. 1 Cronica 21:1
Kung babasahin lamang natin ang 2 Samuel 24:1 at hiniling ng isang
simpleng pagbasa ng tekstong ito, dapat nating sabihin na ang Diyos
mismo ang nanguna kay David na gawin ito upang ang 70,000 na mga
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Israelita ay maaaring patayin. Hindi ba ito nag-iimbita sa atin na
tanungin kung paano naaangkop ang ideyang ito sa isang Diyos na
sinasabing pag-ibig?
Sa paghahanap upang masagot ang tanong na natuklasan natin ang 1
Cronica 21:1 na nagpapakita na pinahintulutan si Satanas na tuksuhin si
David na bilangin ang Israel. Inaanyayahan kami pagkatapos na iisa ang
dalawang kadahilan. Napagpasyahan ba natin na ang Diyos at si Satanas
ay nagtutulungan upang maging sanhi ng pagkawasak ng mga Israelita?
Sa sandaling muli kami ay inanyayahan na maghukay nang malalim
upang mahanap ang solusyon. Sinusubukan ng prosesong ito ang mga
puso ng mga tao upang makita kung naniniwala talaga sila na ang Diyos
ay isang mapagmahal na Ama, isang nag-aatubig na hukom, o isang
mabagsik na paniniil. Ang mga nakakakita ng biyaya sa mata ng
Panginoon ay magpapatuloy sa pag-aaral hanggang sa maisaayos nila
ang mga katwiran, ang iba ay naniniwala lamang sa pagkakasalungat at
sinasabi na ang Diyos ay mapagmahal kahit na ginagawa ang mga
bagay na ito.
Mas maaga sa kasaysayan ng Israel, ang kahilingan ay ginawa upang
magkaroon ng isang hari tulad ng iba pang mga bansa. Nais ng Israel na
maging katulad ng lahat.
At sinabi sa kaniya, Narito, ikaw ay matanda, at ang iyong
mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga lakad: ngayon ay
gumawa ka kami ng isang hari upang hatulan kami tulad ng
lahat ng mga bansa. 1 Samuel 8:5
Ang kahilingan na ito ay sumasalamin sa pagnanais ng pambansang
kadakilaan. Ngunit ang kahilingan na ito ay talagang isang pagtanggi sa
Diyos.
At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Pakinggan mo ang tinig
ng mga tao sa lahat ng sinasabi nila sa iyo: sapagka’t hindi ka
nila tinanggihan, ngunit tinanggihan nila ako, na hindi ako
dapat maghari sa kanila. 1 Samuel 8:7
Ang buong prinsipyo ng kaharian ay isang pagtanggi sa pamumuno ng
Diyos. Habang nagsimula nang mabuti si Saul bilang hari ng Israel, ang
207

kanyang mga kahinaan sa pagkatao ay hindi nagtagal ay naging
maliwanag at hindi niya isinulong ang mga ambisyon ng kaharian ng
Israel sa malayo. Sa kabilang banda, sinakop ni David ang lahat ng mga
kaaway ng Israel at sa ilalim ng kanyang pamumuno ang bansa ay
umunlad at lumaki nang malaki. Tinukso ni Satanas si David na
ihambing ang kasalukuyang kaunlaran ng bansa sa nakaraan upang
patingalan siya. Ang Panginoon ay nagpadala ng isang mensahe ng
apela kay David sa pamamagitan ng kanyang Heneral, si Joab, ngunit
nagtagumpay si Satanas na puksain si David na bilangin ang Israel.
At sinabi ni Joab sa hari, Ngayon ay idinagdag ng Panginoon
mong Dios sa bayan, gaano karami sila, isang daan, at upang
makita ng mga mata ng aking panginoon na hari: nguni’t bakit
ang aking panginoon na hari ay nalulugod sa bagay na ito ? 2
Samuel 24:3
Pinayagan ito ng Panginoon na mangyari at hindi hadlangan ang mga
tukso ni Satanas kay David. Ang pagkabigo ay nagdulot ng salot na
nahulog sa Israel.
Sa gayo’y pinadalhan ng Panginoon ang isang salot sa Israel
mula umaga hanggang sa takdang oras: at namatay ang bayan
mula sa Dan hanggang sa Beersheba pitong libong tao. 2
Samuel 24:15
Ang salitang Hebreo na ipinadala ay talagang nathan na
nangangahulugang magbigay at kung minsan ay sumuko. Pansinin nang
mabuti ang sumusunod na taludtod na may kaugnayan sa salot na may
kaugnayan sa tipan ng Diyos.
At magdadala ako ng isang tabak sa iyo, na gagantig ng
pagtatalo ng aking tipan: at kapag kayo ay natipon na sa loob
ng iyong mga bayan, padadalhan ko ng salot sa gitna mo; at
kayo ay ihahatid [H5414] sa kamay ng kalaban. Levitico 26:25
Narito si Nathan ay isinalin naihatid. Tandaan na mabuti ang huling
bahagi ng taludtod. Ang salita at ibinibigay at madaling mabasa:
Ipapadala ko ang salot sa gitna mo; kayo ay ihahatid [H5414]
sa kamay ng kalaban.
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Nangangahulugan ito na pagdating ng salot ay dahil ito ay ipinasa sa
kalaban.
Siya na tumatahan sa lihim na lugar ng Kataastaasan ay
mananatili sa ilalim ng lilim ng Makapangyarihan sa lahat. (2)
Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, Siya ang aking kanlungan
at aking kuta: aking Diyos; sa kanya ako magtitiwala. (3)
Tiyak na ililigtas ka niya sa silo ng mangangalakal, at
mula sa walang kamangmangan. Awit 91:1-3
Si Satanas ang sumira sa mga taong ito. Ang kahalili ay pinahintulutan
ng Diyos si Satanas na tuksuhin si David at Israel at pamunuan sila sa
kasalanan, at pagkatapos ay umikot ang Diyos at sinaktan ang 70,000
katao. Ang posisyon na ito ay hindi pare-pareho. Tumayo si Satanas at
nagawang tuksuhin si David sapagkat si David ay hindi gumagana
alinsunod sa kalooban ng Diyos. Nang sumuko si David sa tukso na ito,
binigyan nito si Satanas ng higit na daanan sa Israel at sinamantala niya
ang sitwasyon upang magdala ng salot sa kanila. Gayunpaman hindi
nito ipinaliwanag ang bahagi tungkol sa anghel na sumakit sa mga
Israelita.
At nang inunat ng anghel ang H7971, palayasin ang kanyang
kamay sa Jerusalem upang sirain ito, pinagsisihan siya ng
Panginoon tungkol sa kasamaan, at sinabi sa anghel na sumira
[H7483 na itinapon, nawala ang] bayan, sapat na ito: manatili
ka ngayon sa iyong kamay. At ang anghel ng PANGINOON
ay nasa tabi ng giikan ni Arauna na Jebuseo. (17) At si David
ay nagsalita sa Panginoon nang makita niya ang anghel na
sumakit sa bayan, at nagsabi, Narito, ako’y nagkasala, at
gumawa ako ng masama: datapuwa’t ang mga tupa na ito, ano
ang kanilang ginawa? hayaan ang iyong kamay, isinasamo ko
sa iyo, na laban sa akin, at laban sa sangbahayan ng aking ama.
2 Samuel 24:16-17
Si Satanas ang ahente na nagdala ng salot ngunit ano ang tabak na
iniabot ng anghel ng Panginoon sa Jerusalem? Ano ang tabak na
ginagamit ng Anak ng Diyos?
At siya’y nasa kanan niyang pitong bituin: at mula sa kanyang
bibig ay nagtungo ang isang matalim na dalawang talim na
tabak: at ang kaniyang mukha ay parang araw na sumisikat sa
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kanyang lakas. (17) At nang makita ko siya, nahulog ako sa
paanan niya na patay. At ipinatong niya sa akin ang kanang
kamay, na sinasabi sa akin, Huwag kang matakot; Ako ang
una at huli: Pahayag 1:16-17
Nakita natin ang reaksyon ni apostol Juan nang makita niya ang mukha
ng Anak ng Diyos at ang tabak na lumabas sa Kanyang bibig. Ano ang
tabak na iyon?
Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabilis, at makapangyarihan,
at mas matalas kaysa sa anumang tabak na may dalawang
talim, na tinusok kahit na sa paghati-hati ng kaluluwa at
espiritu, at ng mga kasukasuan at utak, at isang marunong
mag-isip ng mga iniisip at intensyon ng puso. Mga Hebreo
4:12
Para sa mga 70,000 mga tao na nahaharap sa poot ng manlilipol, ang
Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanila na may matinding pananalig sa
kasalanan upang sila ay magsisi. Ang gawain ng napakalalim na
paniniwalang ito ay kagyat na dahil kung tumanggi silang makinig sa
gawain ng Espiritu ay ganap silang hindi mababago at haharapin si
Satanas na mangwawasak. Tulad ng mga tao sa paglilinis ng templo,
nagmamadali sila mula sa Kanyang presensya. Sa kaso ng 70,000 sila ay
nagmadali mula sa presensya ni Jesus nang diretso sa naghihintay na
mga sandata ni Satanas na pinapatay ang mga ito sa salot. Maaari silang
magsisi sa kanilang mga kasalanan at humiling sa Diyos na patawarin
sila ngunit tumakbo sila mula sa Kanyang presensya at kamatayan ang
bunga.
Ang prosesong ito ay katulad ng sinabi ng Diyos na gagawin niya sa
mga Canaanita.
Ipadadala ko ang aking takot sa harap mo, at aking lilipulin
ang lahat ng mga tao na iyong pupuntahan, at gagawin ko ang
lahat ng iyong mga kaaway na bumalik sa iyo. (28) At
magpapadala ako ng mga trumpeta sa harap mo, na itataboy
ang Hivite, ang Cananeo, at ang Hetheo, mula sa harap mo.
Exodo 23:27-28
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Ang pagpapadala ng takot ay ang pagkumbinsi ng kasalanan na
nagdudulot ng takot sa masama. Ang mga trumpeta ay ang mga lipi ng
nagkasala na budhi na pinahihirapan ng pagkakasala. Itinapon ng mga
ito ang mga ito mula sa harapan ng Diyos at sa mga kamay ng kaaway.
Ngunit kung nagsisi sila at naging tulad ng mga maliliit na bata ay
maaaring maligtas sila. Hindi lahat ay umalis sa templo ngunit lahat ay
nadama ang tabak.
Kaya nakikita natin sa kwento ng pagbilang ng Israel na sa huling
pagsisikap na maabot ang mga nahuhulog sa mga kamay ni Satanas, ang
Espiritu ng Diyos ay lumapit sa kanila at nais na linisin ang kanilang
mga puso ng kasalanan upang sila ay maligtas. Nang tumanggi sila,
binanggit ni Jesus ang mga nakalulungkot na salitang “Ang inyong
bahay ay naiwan sa inyo.” Ang salita para sa tabak sa Hebreo ay aktwal
na nangangahulugang tagtuyot at kapag ang kaluluwa ay ganap na
nilabanan si Cristo, napilitan siyang iwan sila sa kamay ni Satanas dahil
tinanggihan nila Siya na pumasok.
Isaalang-alang din na kontrolado ni Satanas ang mga puso ng mga taong
ito. Si Cristo ay naghahanap ng isang pangwakas na oras upang maabot
ang mga ito. Desidido si Satanas na huwag mawala ang kanyang
biktima at kapag ang puso ng tao ay tumanggi sa pagpasok ni Kristo,
hinangad ni Satanas na maligtas ang mga kaluluwang ito sa
pamamagitan ng pagkuha ng kanilang buhay sa halip na magpatakbo ng
panganib na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi namin alam
ang eksaktong mga detalye ng kaso ngunit ang mga prinsipyo ay hindi
mahirap sundin.
Ang singil ay itataas, “Isinasalin mo ang mga teksto ng Banal na
Kasulatan.” Ginagamit ng Bibliya ang salitang sword at dapat nating
gawin itong literal. Una, ito ay salot na pumatay sa mga tao. Hindi sila
namatay sa pamamagitan ng isang pisikal na tabak mula sa anghel.
Pangalawa ay kinakailangan nating dalhin ang lahat na maaari nating
magkasama at pagkatapos ay mabuo ang ating konklusyon. Maingat na
tandaan ang 11 ng William Miller sa puntong ito.
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Paano malalaman kung ang isang salita ay ginagamit nang
matalinghaga. Kung ito ay gumagawa ng mabuting kahulugan
bilang nakatayo, at walang karahasan sa mga simpleng batas
ng kalikasan, kung gayon dapat itong maunawaan nang literal,
kung hindi, nang makasagisag.
Habang namatay ang mga tao mula sa salot, ang tabak na binanggit na
nasa kamay ng anghel ay dapat magkaroon ng ibang layunin. Sinasabi
sa atin ng Bibliya sa maraming lugar tungkol sa tabak na ginagamit ni
Cristo, at ang tabak na iyon ay ang Salita ng Diyos. Inilarawan namin
kung paano sinaktan ng anghel ang mga tao ng tabak at gayunpaman
namatay sila sa salot. Paano sinaktan sila ng anghel ng Panginoon? Ang
espada ay ang Salita ng Diyos na nagpapatunay sa mga tao. Tumanggi
silang mamatay sa sarili sa pamamagitan ng tabak na ito at sa gayo’y
iniwan sila ng Espiritu ng Diyos at kinuha ng mamamatay-tao ang
kanilang buhay. Kaya ano ang tungkol sa 185,000 sundalo ng Asirya?
At nangyari, nang gabing iyon, na ang anghel ng Panginoon
ay lumabas, at sinaktan sa kampo ng mga taga-Asiria ng isang
daan at walong kawaloan at limang libo: at nang sila ay
bumangong maaga ng umaga, narito, silang lahat ay patay na
bangkay. 2 Hari 19:35
Pansinin mong mabuti na sinabi nito na sinaktan sila ng anghel ng
Panginoon at sa umaga ay natagpuang patay sila. Hindi sinasabi na ang
anghel ng Panginoon ay sinaktan sila ng isang sandata ng lakas na
nagdulot sa kanila na mamatay agad. Kung babalik tayo sa Bagong
Tipan napansin natin ang isang bagay na kawili-wili.
At, narito, nagkaroon ng isang malaking lindol: sapagka’t ang
anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit, at lumapit at
igulong ang bato mula sa pintuan, at naupo sa ibabaw nito. (3)
Ang kanyang mukha ay parang kidlat, at ang kanyang
balahibo na maputi na parang niyebe: (4) At dahil sa takot sa
kaniya ang mga tagatanod ay nanginginig, at naging tulad ng
mga patay na tao. Mateo 28:2-4
Ang tanging paningin ng isang anghel ang naging dahilan ng pag-iling
ng mga lalaki at naging tulad ng mga patay na tao. Ang kababalaghan na
ito ay nangyari sa mga matuwid na lalaki tulad nina Daniel at Juan.
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At ako si Daniel lamang ang nakakita ng pangitain: sapagka’t
ang mga tao na kasama ko ay hindi nakakita ng pangitain;
ngunit isang malaking pagyanig ang bumagsak sa kanila,
upang sila ay tumakas upang itago ang kanilang sarili. (8)
Kaya’t ako’y naiwan, at nakita ko ang dakilang pangitain na
ito, at walang natitirang lakas sa akin: sapagka’t ang aking
kagandahan ay naging akin sa katiwalian, at wala akong lakas.
Daniel 10:7-8
At nang makita ko siya, nahulog ako sa paanan niya na patay
na. At ipinatong niya sa akin ang kanang kamay, na sinasabi sa
akin, Huwag kang matakot; Ako ang una at huli: Pahayag 1:17
Sa kaso ni Juan, si Jesus ang nakita niya sa pangitain. Ang dalisay at
banal na kalikasan ng mga anghel ay naglalantad ng makasalanang
kalikasan ng mga tao sa parehong paraan tulad ng si Jesus at ang Ama.
Sa kabanata 10 ay tiningnan natin kung ano ang mangyayari kapag
pumapasok tayo sa harapan ng Diyos:
At lalapit ako sa iyo upang paghatol; at ako ay magiging
isang mabilis na patotoo laban sa mga mangkukulam, at laban
sa mga mangangalunya, at laban sa mga sinumang
nanunumpa, at laban sa mga nang-aapi sa pagtanggap sa
kanyang suweldo, sa biyuda, at sa mga walang ama, at na
tinatalikod ang estranghero mula sa kanyang karapatan, at
huwag matakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Malakias 3:5
Ang ating likas na kaisipan kapag binabasa ang talatang ito ay mag-isip
na ang Diyos ay puputulin at sirain ang mga masama sa Kanyang galit.
Muli ang Salita ng Diyos ay kumikilos bilang salamin. Sinasabi ng
teksto, “Malapit ako sa iyo sa paghuhusga.” Nais ng ating Ama na
lumapit sa atin at mangangatuwiran sa atin tungkol sa ating mga
kasalanan. Ang pagpunta sa pagkakaroon ng Isa kaya’t walang pagiimbot at mapagmahal ay walang mga pagpipilian kundi ang magsisi o
tumakas mula sa ilaw. Hindi posible na maging pasibo sa presensya ng
Diyos. Ang mga kumapit sa kanilang mga kasalanan ay tumatakbo para
sa inaakala nilang kanilang buhay, ngunit ipinakikita nila na sa
katunayan mahal nila ang kamatayan at tumatakas mula sa buhay.
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Kaya’t puro ang likas na katangian ng mga banal na anghel na ang
paghahayag lamang ng kanilang presensya ay magdulot ng malaking
takot sa mga puso ng mga tao na nagpatirapa sa kanila at hindi
matitinag. Habang patuloy nating binabasa ang kuwento sa Daniel
kabanata 10 nakita natin na kailangang palakasin si Daniel upang matiis
ang pagkakaroon ng banal na anghel.
Gayon ma’y narinig ko ang tinig ng kanyang mga salita: at
nang marinig ko ang tinig ng kanyang mga salita, sa gayo’y
nahimbing ako sa pagtulog, at ang aking mukha patungo sa
lupa. (10) At, narito, isang kamay ang humawak sa akin,
na nakayuko sa akin at sa mga palad ng aking mga
kamay. (11) At sinabi niya sa akin, Oh Daniel, isang taong
totoong minamahal, unawain mo ang mga salita na sinasalita
ko sa iyo, at tumayo ka nang matuwid: sapagka’t sa iyo’y
sinugo ako ngayon. At nang sinabi niya sa akin ang salitang
ito, tumayo ako na nanginginig. (12) Nang magkagayo’y
sinabi niya sa akin, Huwag kang matakot, Daniel: sapagka’t
mula sa unang araw na iyong inilagay ang iyong puso upang
maunawaan, at iyong parusahan ang iyong sarili sa harap ng
iyong Dios, ang iyong mga salita ay narinig, at naparito ako
para sa iyong mga salita…. (15) At nang siya’y magsalita ng
mga salitang ito sa akin, ipinatong ko ang aking mukha sa
lupa, at ako ay naging pipi. (16) At, narito, ang isang katulad
ng pagkakatulad ng mga anak ng mga tao ay humipo sa aking
mga labi: pagkatapos ay binuksan ko ang aking bibig, at
nagsalita, at sinabi sa kaniya na nakatayo sa harap ko, O
panginoon ko, sa pamamagitan ng pangitain ang aking mga
kalungkutan ay nakabukas ako, at napapanatili ko nalakas.
(17) Sapagka’t paano makikipag-usap ang alipin ng aking
panginoon sa aking panginoon? Sapagka’t tungkol sa akin,
kaagad ay walang nanatiling lakas, at walang hininga na
naiwan sa akin. (18) Nang magkagayo’y muling dumating at
hinawakan ako ng isang tulad ng isang tao, at pinalakas niya
ako, (19) At sinabi, O taong minamahal, huwag matakot:
ang kapayapaan ay sa iyo, maging malakas ka, oo,
maging malakas. At nang siya’y nagsalita sa akin, ako’y
pinalakas, at sinabi, Magsasalita ang aking panginoon;
sapagka’t pinalakas mo ako. Daniel 10:9-12,15-19

214

Kailangang matiyak ng anghel kay Daniel na siya ay mahal na mahal ng
dalawang beses at hindi na niya dapat matakot. Walang naitala na
kasalanan sa buhay ni Daniel at ito pa rin ang reaksyon ng isang
mabuting tao sa pagkakaroon ng isang matuwid na anghel. Nais ng
anghel sa kanya na hindi makapinsala at tiniyak sa kanya ng pag-ibig ng
Diyos at gayunman si Daniel ay nanginginig at nanginig sa takot
hanggang sa walang lakas, at ito ay pagkatapos ng mga linggo ng
panalangin at pag-aayuno. Kung ang karanasan na ito ay dapat mangyari
sa isang matuwid na tao kung ano ang mangyayari sa mga masasamang
tao? Kung si Daniel ay nagpahaba ng pagkakalantad sa anghel nang
hindi napalakas, posible na siya ay maaaring namatay kahit na ang
hangarin ng anghel ay pag-ibig lamang sa kanya.
Ang tanong na dapat itanong ay kung ano ang sanhi ng kakila-kilabot na
takot kay Daniel na humantong sa pagkawala ng lakas? Ito ang kanyang
makasalanang kalikasan na nakikipag-ugnay sa kadalisayan ng
pagkakaroon ng anghel ng Diyos. Ang dalisay na hindi mapagmahal na
mapagmahal na katangian ng Diyos ay isang nagugupok na apoy sa mga
makasalanang tao.
At ang paningin ng kaluwalhatian ng Panginoon ay parang
nagugutob na apoy sa tuktok ng bundok sa mga mata ng mga
anak ni Israel. Exodo 24:17
Namatay ba ang mga sundalong Asyano sa takot na makita ang anghel?
Posible. Ang mga sundalo ba ay hindi naipakilos sa pamamagitan ng
pagkakaroon ng anghel na iniwan silang lumuhod sa takot at pagkatapos
ay pinatay ni Satanas ang kanilang buhay sa galit dahil sa kanilang
kahinaan? Hindi kami sinabihan. Sabihin lamang sa amin na ang mga
sundalo ay nakatagpo ng anghel at sa umaga namatay sila. Kung basahin
mo ang kuwentong ito sa pamamagitan ng lens ng katangian ni Jesus
alam mo na ang anghel ay walang pagnanais na patayin sila. Nang
linisin ni Jesus ang templo, tumatakbo ang mga tao sa takot ngunit may
maaaring manumbalik at magsumamo sa Diyos na patawarin sila sa
kanilang kasamaan. Sa piling ng anghel, ang mga sundalo ay nagkaroon
ng isang maikling sandali upang matuklasan ang lalim ng kanilang
kasamaan. Ang anghel ay maaaring harapin sila ng kanilang mga
215

kasalanan upang hikayatin silang magsisi sa kanilang ginawa at umiwas
sa mga ito ngunit tumanggi sila at sa gayon ay naiwan sa awa ni
Satanas. Hindi natin masasabi nang may katiyakan ngunit alam natin na
ang mga anghel ng Diyos ay napuno ng katangian ni Jesus at si Siya ay
hindi pinatay ang sinuman.
Alam natin na sa Ikalawang Pagparito ang mga masama ay nawasak sa
pamamagitan ng ningning ng pagdating ni Cristo. Nangangahulugan ito
ng isang paghahayag ng katangian ni Cristo na nagdudulot ng kakilakilabot na pagdurusa sa makasalanan. Ang pagdurusa ay dumarating
dahil tumatanggi ang taong makasalanan na magsisi. Ang kanilang mga
puso ay nabigo sa kanila dahil sa takot. Ang isang paglalarawan ng
prosesong ito ay naitala sa aklat ng ikalawang Esdras mula sa
Apocrypha.
Ngunit nakita ko lamang na nagpalabas siya mula sa kanyang
bibig na parang isang putok ng apoy, at mula sa kanyang mga
labi ay isang nagniningas na hininga, at mula sa kanyang dila
ay pinalayas niya ang mga spark at bagyo. (11) At silang lahat
ay pinagsama; ang sabog ng apoy, ang nagniningas na hininga,
at ang dakilang bagyo; at nahulog sa karahasan sa karamihan
na handang makipaglaban, at sinunog ang bawat isa, nang sa
biglaang ng isang napakaraming tao ay walang malalaman,
kundi alabok lamang at amoy ng usok: nang makita ko ito ay
natatakot ako. . 2 Esdras 13:10-11
Ipakita mo sa akin ngayon ang interpretasyon ng panaginip na
ito. 2 Esdras 13:15
At isang hindi mabilang na karamihan ay tipunin, tulad ng
nakita mo sa kanila, na nais na pumarito, at upang madaig siya
sa pamamagitan ng pakikipaglaban. (35) Nguni’t siya ay tatayo
sa tuktok ng bundok ng Sion. (36) At darating si Sion, at
ipakikita sa lahat ng mga tao, na inihanda at itatayo, tulad ng
nakita mo ang burol na walang kuwadro. (37) At ito ay
sasaway ng aking Anak sa masamang mga imbensyon ng mga
bansang iyon, na para sa kanilang masamang buhay ay
nahulog sa bagyo; (38) At ilalagay sa harap nila ang kanilang
mga masasamang iniisip, at ang mga pagdurusa kung saan sila
magsisimulang magpapighati, na parang isang siga: at
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papatayin niya sila nang walang paggawa sa pamamagitan ng
batas na katulad sa akin. 2 Esdras 13:34-38
Ang paghampas ng mga Asyano ng anghel ng Panginoon ay
nagpapahiwatig na ito ang Salita ng Diyos na nagpapatunay sa mga
taong ito sa kanilang mga kasalanan. Nahulog ito tulad ng isang malakas
na bagyo sa kanila at ang kanilang pagtanggi na magsisi ay nagdulot sa
kanila ng sakit.
At ang mga tao ay pinaso ng malaking init, at nilapastangan
ang pangalan ng Diyos, na may kapangyarihan sa mga salot na
ito: at hindi sila nagsisi upang bigyan siya ng kaluwalhatian.
(10) At ibinuhos ng ikalimang anghel ang kanyang panaksan
sa luklukan ng hayop; at ang kanyang kaharian ay puno ng
kadiliman; at sila ginawo ang kanilang mga dila dahil sa sakit,
(11) At sinumpa ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga
pighati at kanilang mga sugat, at hindi nagsisi sa kanilang mga
gawa. Pahayag 16:9-11
Nawasak sila “nang walang paggawa sa pamamagitan ng batas na” ang
salin ng katangian ng Diyos. Hindi ba ito ang parehong apoy na kinain
ng dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu nang magdala sila
ng kakaibang apoy sa santuwaryo? Kahit na sinusunog sila ng apoy
mula sa PANGINOON ay dinala sila sa kanilang mga damit.
At may lumabas na apoy mula sa Panginoon, at nilamon sila,
at namatay sila sa harap ng Panginoon. (3) Nang magkagayo’y
sinabi ni Moises kay Aaron, Ito ang sinalita ng Panginoon, na
sinasabi, Ako ay pakabanalin sa mga lumapit sa akin, at sa
harap ng buong bayan ay luwalhatiin ako. At tumahimik si
Aaron. (4) At tinawag ni Moises si Misael at si Elzaphan, na
mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila,
Lumapit kayo, dalhin ang inyong mga kapatid sa harap ng
santuwaryo sa labas ng kampamento. (5) Sa gayo’y lumapit
sila, at dinala sa kanilang mga kasuotan sa labas ng
kampo; gaya ng sinabi ni Moises. Levitico 10:2-5
Muli pang isa pang paraan na nalalaman natin na ang pagsabog na ito ay
ang pagkumbinsi ng kasalanan ay sa pamamagitan ng paraan na ginamit
ang salitang ito:
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At nangyari, pagkatapos nito, na ang puso ni David ay
sumakit kay H5221] sa kanya, sapagkat mayroon siya putol
ang palda ni Saul. 1 Samuel 24:5
At ang puso ni David ay sumakit sa [H5221] sa kanya
pagkatapos na kaniyang binilang ang mga tao. At sinabi ni
David sa Panginoon, Ako ay nagkasala ng malaki sa aking
nagawa: at ngayon, ipinamamanhik ko sa iyo, Oh Panginoon,
alisin ang kasamaan ng iyong lingkod; sapagka’t ako’y gumawa
ng napaka mangmang. 2 Samuel 24:10
Ito ang parehong salita tulad ng sa 2 Mga Hari 19:35
At nangyari, nang gabing iyon, na ang anghel ng Panginoon
ay lumabas, at sinaktan ang H5221] sa kampo ng mga tagaAsiria na isang daang kawaloan at limang libo: at nang sila ay
bumangon ng maaga sa umaga, narito, silang lahat ay patay na
mga bangkay. 2 Hari 19:35
Ang aming huling kwento sa listahan ay ang pagkamatay ni Herodes.
At pagdaka’y sinaktan siya ng anghel ng Panginoon, sapagka’t
hindi niya binigyan ng kaluwalhatian ang Diyos: at siya’y
kinakain ng mga bulate, at binigyan ng kaluluwa. Gawa 12:23
Mula sa aming mga nakaraang halimbawa ang kuwentong ito ay
simpleng ipaliwanag. Sinuway ni Herodes ang batas at sinira ang
walang hanggang tipan. Ang Salita ng Diyos ay labis na nakumbinsi sa
kanya ng kanyang makasalanang pag-uugali upang dalhin siya sa
pagsisisi. Ang pagkumbinsi ay nagdulot sa kanya ng pananakit ng isip
ngunit tumanggi siyang pagsisisi. Ang pagtanggi na ito ay nagbigay kay
Satanas ng access upang patayin siya ng sakit. Si Herodes ay
ipinagkaloob sa kaaway dahil sinira niya ang tipan.
At magdadala ako ng isang tabak sa iyo, na gagantig ng
pagtatalo ng aking tipan: at kapag kayo ay natipon na sa loob
ng iyong mga bayan, padadalhan ko ng salot sa gitna mo;
at kayo ay ihahatid sa kamay ng kaaway. Levitico 26:25
Dinala ni Kristo kay Herodes ang tabak ng Kanyang Salita. Tumanggi si
Herodes na magsisi at kaya siya ay “naihatid sa kamay ng kaaway” na
nagdala sa kanya ng salot. Ano ang pagkakaiba sa paghampas na
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naranasan ni Herodes kumpara kay Peter? Si Pedro na naglalakad sa
kapangyarihan ng Pentekostes ay may malinaw na budhi, hindi si
Herodes. Si Pedro ay pinigil sa bilangguan dahil sa pangangaral ng
pangalan ni Jesus at naghihintay ng pagpatay. Nang ginising ni anghel si
Pedro ay hindi siya buong takot sa piling ng anghel. Naranasan ni
Herodes ang ibang bagay. Para sa kanya kumulog ito.
Ama, luwalhatiin ang iyong pangalan. Nang magkagayo’y
dumating ang isang tinig mula sa langit, na nagsasabing,
kapuwa ko niluwalhati ito, at luwalhatiin ko ito muli. (29)
Kaya’t ang mga tao, na nakatayo sa tabi, at nakarinig, ay
nagsabi na ito ay kumulog: ang iba ay nagsabi, Isang
anghel ang nagsalita sa kaniya. Juan 12:28-29
Ang paghampas na maaaring tulad ng isang maliit na maliit na tinig ay
tulad ng kulog kay Herodes at tinakot ito hanggang kamatayan. Ang
mga anghel ay walang kiling na pumatay sa mga lalaki; alam nila ang
kasamaan sa mga kalalakihan na ipinahayag ng kanilang kadalisayan ay
sapat na upang patayin nang walang anumang motibo sa kanilang panig.
Ang mga anghel ay lumipat sa gitna ng mga kalalakihan na patuloy na
pinoprotektahan ang mga lalaki mula sa kanilang buong presensya
upang maprotektahan sila. Napakaganda ng mga ito sa amin!
Nakita natin na ang anghel na sumasakit sa mga tao na nagreresulta sa
kamatayan ay nangyayari kapag ang Salita ng Diyos ay nagpapatunay sa
mga tao ng kasalanan. Ang pagdurusa ng sariling pagkakasala ay
nagdudulot ng paghihirap sa isipan. Ang pagkakaroon ng salot ay
nagpapahiwatig na ang Espiritu ng Diyos ay tinanggal at ang
nagwawasak ay nagawa ang kanyang gawain habang ang Diyos ay
tumigil na protektahan ang mga tumanggi na magsisi. Ito ay kasalanan
na nagpaparusa ng kasalanan. Ang mga anghel ng Diyos ay napuno ng
Espiritu ni Jesus. Sinusunod nila ang mga utos ng Ama at hindi sila
gumagamit ng pisikal na tabak. Ang mga ito ay makapangyarihan sa
Salita ng Diyos at napuno ng katuwiran ni Jesus. Ang kanilang
kadalisayan, pag-ibig, at kabanalan ay isang malaking takot sa
kasamaan ng mga makasalanan at ang kanilang kabanalan ay tumatakbo
sa takot sa mga puso ng hindi matuwid. Ang kanilang kabanalan ay ang
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kanilang pangunahing kapangyarihan, gayunpaman mayroon din silang
kapangyarihan upang hawakan ang mga puwersa ng isang balakyot.
Samakatuwid ang matuwid na mga anghel ay may napakalaking
kapangyarihan. Kapag iniutos sila na maluwag ang kanilang mga
sandata, at tumalikod mula sa kanilang gawa ng proteksyon,
pinapayagan nilang mapalaya ang buong puwersa ng galit ni Satanas.
Kahit na hindi nila nais na gawin ito, gagawin nila ito kapag sila ay
iniutos. Magagawa lamang ito kapag ang isang tao ay tumanggi na
makinig sa babala ng Diyos at magpatuloy sa paglabag sa Kanyang mga
utos. Matapos ang maraming taon ng mahabang pagdurusa sa wakas ang
Espiritu ng Diyos ay humimok ng pabalik at pinapayagan ang
makasalanan na magkaroon ng panginoon na kanilang pinili.
Kung gaano tayo mapalad na magkaroon ng kanilang proteksyon at
gabay. Sa mga oras na inihayag nila ang kanilang presensya upang
maiwasan ang mga tao sa kanilang mga gawa ng kasamaan, ngunit ang
mga tao na determinadong sundin ang kanilang landas ng kasalanan ay
mas mamamatay sa malaking takot kaysa magsisi at maliligtas. Ganito
ang kasamaan ng puso ng tao. Wala tayong dapat katakutan mula sa
mga anghel ng Diyos, walang posibilidad na sila ay tumalikod mula sa
ating mga tagapagtanggol patungo sa ating mga pumatay, palagi silang
umaakyat at bumababa sa Anak ng tao na hindi pumatay ng sinuman.
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18. Mga Simpleng Pahayag
Bago magpatuloy upang masabi ang higit pang mga halimbawa sa
Bibliya tungkol sa kung ano ang tila Diyos na pinapatay ng mga tao,
kailangan nating suriin muli at ilapat ang ilan sa mga alituntunin na
itinatag namin dati.
Napakasimpleng kunin ang mga nakahiwalay na bahagi ng Bibliya at
ipagsama ang mga ito upang bumuo ng isang kaso na sumisira sa
katotohanan na ang Diyos ay tunay na mapagmahal, banayad, at mabait.
Madalas na sinabi sa akin, “Sinabi mo na hindi pinapatay ng Diyos ang
mga tao ngunit malinaw na sinasabi sa iyo ng Bibliya na ginagawa
niya.” Ililista ko ang isang hanay ng mga teksto na ginamit upang
patunayan ito. Kapag na-linya mo ang mga ito lumilitaw silang
magpakita ng isang nakakahimok na kaso para sa maraming tao.
At sinabi ng Panginoon, aking lilipulin ang tao na aking
nilikha mula sa ibabaw ng lupa; kapwa tao, at hayop, at ang
gumagapang na bagay, at ang mga ibon sa himpapawid;
sapagkat nagsisisi ako sa akin na ginawa ko sila. Genesis 6:7
Nang magkagayo’y umulan ang Panginoon sa Sodoma at ng
Gomorra ng asupre at apoy mula sa Panginoon mula sa
langit; Genesis 19:24
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Nguni’t si Er, na panganay ni Juda, ay masama sa paningin ng
Panginoon, at pinatay siya ng Panginoon. Genesis 38:7
(NKJV)
At ang bagay na kaniyang ginawa ay hindi nakalulugod sa
Panginoon; kaya’t pinatay niya rin siya. Genesis 38:10 (NKJV)
At nangyari, nang matigas ang ulo ni Faraon na palayain tayo,
pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng
Ehipto, ang panganay ng tao at ang panganay ng hayop.
Kaya’t inihahandog ko sa Panginoon ang lahat ng mga lalake
na nagbubukas ng bahay-bata, ngunit tinubos ko ang lahat ng
mga panganay ng aking mga anak. Exodo 13:15 (NKJV)
At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong
kamay sa dagat, upang ang tubig ay maibalik sa mga Ehipto,
sa kanilang mga karo, at sa kanilang mga mangangabayo. (27)
At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, at ang
dagat ay bumalik sa kanyang lakas nang sumikat ang umaga; at
ang mga Ehipto ay tumakas laban dito; at pinabagsak ng
Panginoon ang mga Ehiptohanon sa gitna ng dagat. (28) At
ang tubig ay bumalik, at tinakpan ang mga karo, at ang mga
mangangabayo, at ang buong hukbo ni Faraon na sumunod
sa dagat; doon ay nanatiling hindi gaanong bilang isa sa kanila.
Exodo 14:26-28
At sinabi ng Panginoon kay Moises, Nakita ko ang bayang ito,
at, narito, ito ay isang matigas na tao: (10) Ngayon nga, iwan
ko na lamang, upang ang aking galit ay mag-init laban sa
kanila, at upang puksain ko sila: at ako gagawa ka ng isang
malaking bansa. Exodo 32:9-10
At sinabi niya sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios
ng Israel, Ilagay ang bawat tao ng kaniyang tabak sa kaniyang
tagiliran, at pumasok at lumabas sa pintuang-bayan sa
pintuang-bayan ng kampo, at papatayin ang bawa’t tao sa
kaniyang kapatid, at bawa’t tao na kaniyang kasama, at bawat
tao ang kanyang kapuwa. (28) At ginawa ng mga anak ni Levi
ayon sa salita ni Moises: at nahulog sa bayan ang araw na yaon
tungkol sa tatlong libong lalake. Exodo 32:27-28
At si Nadab at si Abihu, na mga anak ni Aaron, ay kumuha ng
alinman sa kanila ng insenso, at naglagay ng apoy doon, at
naglagay ng insenso, at naghandog ng kakaibang apoy sa
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harap ng Panginoon, na hindi niya iniutos. (2) At lumabas ang
apoy mula sa Panginoon, at nilamon sila, at namatay sila sa
harap ng Panginoon. Levitico 10:1-2
At nang ang bayan ay nagreklamo, hindi ito nagalit sa
Panginoon: at dininig ito ng Panginoon; at ang kanyang galit
ay nagningas; at ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna
nila, at nilamon ang mga nasa dulo ng kampo. Mga Bilang
11:1
At sinabi ng Panginoon kay Moises, Kunin mo ang lahat ng
mga pinuno ng bayan, at iyong ibitin sa harap ng Panginoon
laban sa araw, upang ang matinding galit ng Panginoon ay
matalikod sa Israel. Mga Bilang 25:4
At sila ay nakipaglaban laban sa mga Madian, gaya ng iniutos
ng Panginoon kay Moises, at pinatay nila ang lahat ng mga
lalake. Mga Bilang 31:7
At kung ililigtas sila ng Panginoon mong Dios sa harap mo;
iyong sasaktan sila, at lubos mong lilipol; huwag kang
makikipagtipan sa kanila, o magpakita ng awa sa kanila:
Deuteronomio 7:2
Tingnan ninyo ngayon na ako, kahit ako, at wala akong diyos
na kasama ko: Pinapatay ko, at nabubuhay ako; Ako ay
nasugatan, at nagpapagaling ako: wala ring makakapagligtas sa
aking kamay. Deuteronomio 32:39
Kaya’t sinaktan sila ng Panginoon sa harap ng Israel, pinatay
sila ng isang malaking pagpatay sa Gabaon, hinabol sila sa
daan na patungo sa Beth Horon, at sinaktan sila hanggang sa
Azeka at Makeda. (11) At nangyari, nang sila ay tumakas sa
harap ng Israel at nasa pagbaba ng Beth Horon, na ang
Panginoon ay bumagsak ng malaking ulan ng langit mula sa
langit hanggang sa Azeka, at namatay sila. Marami pa ang
namatay sa mga ulan ng yelo kaysa sa mga anak ng Israel na
pinatay ng tabak. Josue 10:10-11
Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, parurusahan
ko si Amalec sa ginawa niya sa Israel, kung paanong siya ay
hinabol siya sa daan nang siya ay umahon mula sa Ehipto. (3)
Ngayon ay yumaon ka at salakayin si Amalec, at lubos mong
sirain ang lahat na mayroon sila, at huwag mo silang
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pakawalan. Ngunit papatayin ang kapwa lalaki at babae,
sanggol at nars, bata at baka, kamelyo at asno. ‘ 1 Samuel
15:2-3
Maaari naming ilista ang maraming higit pang mga teksto na tulad nito.
Maraming mga kwento sa Lumang Tipan na tila basahin nang malinaw
ngunit ang lahat ng mga kuwentong pinagsama ay wala kumpara sa
malawakang pagpatay ng sangkatauhan na inilarawan sa Bagong Tipan.
At kapag ang isang libong taon ay nag-expire, si Satanas ay
mapalaya mula sa kanyang bilangguan, (8) At lalabas upang
linlangin ang mga bansa na nasa apat na sulok ng mundo, sina
Gog at Magog, upang tipunin sila upang labanan: ang bilang
ng kanino ay tulad ng buhangin ng dagat. (9) At sila’y umahon
sa lapad ng lupa, at kinubkob ang kampo ng mga banal, at ang
minamahal na bayan: at ang apoy ay bumaba mula sa Diyos
mula sa Diyos langit, at nilamon sila. (10) At ang diyablo na
nanloko sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, kung
nasaan ang hayop at ang huwad na propeta, at papahihirapan
araw at gabi magpakailanman. Pahayag 20:7-10
Sinasabi nito na ang masama ay magiging tulad ng buhangin ng dagat?
Gaano karaming butil ng buhangin ang nasa isang baybayin ng dagat?
Maaari kaming magmungkahi ng isang konserbatibong pigura ng 100
Bilyong bilyon na tila lahat ay sumisigaw at umaungol sa
pinakamasamang uri ng paghihirap. Ginagawa nitong ang mga salaysay
ng Lumang Tipan ay parang mga pabula ng kindergarten sa
paghahambing.
Maraming mga Kristiyano, sa ilang kakaibang anyo ng pagtatagumpay,
ang nagbasa ng mga talatang ito at ipinahayag na nagpapatunay na ang
Diyos na sila ay “sinasamba” ay nagdudulot ng matinding paghihirap sa
bilyun-bilyon at bilyun-bilyong mga tao para sa pagrerebelde laban sa
Kanya sa pamamagitan ng pagyayabang sa kanila nang buhay para sa
mabuting sukat.
Tanggapin ang mga teksto na nagsasalita tungkol sa Diyos na tila naguutos sa pagsibak ng kamatayan ng maliliit na sanggol ay estratehikong
napapansin o maiiwasan maliban sa mga pinaka-matigas at matatawag
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na indibidwal na kahit papaano pinamamahalaan upang ipagtanggol ang
nakamamatay na pag-uugaling ito bilang banal.
Ang itinuturing nilang bilang matagumpay na patunay ay nagpapatunay
na ang kanilang pinakamalaking pagkatalo. Sino ang maaaring
makatuwiran na maglihi ng buhay na walang hanggan sa presensya at
nag-aalok ng pagsamba sa baluktot na tuhod sa tulad ng isang
nakakatakot na pagkatao, habang tunay na sinusubukan na kumbinsihin
ang iyong sarili na hindi ka dapat makaramdam ng labis na takot na
baka mapatay ka rin sa isang araw?
Kung ang wastong pagbabasa ng mga kwentong ito ay
nangangahulugan na ang Diyos ay nagpapadala ng mga piraso ng apoy
mula sa Kanyang sarili nang direkta sa mga masasama, habang ang lahat
ng matuwid ay pinapanood lamang ang mga paglilitis tulad ng isang
pelikula mula sa mga pader ng Sion na naririnig ang pag-iyak at paguungol ng sinumpa, kung gayon makatotohanang gagawin ang ang
totoong matuwid ay talagang nagagalak kapag ang lahat ng kanilang
mga mahal sa buhay na tumanggi sa katotohanan ay lahat ay sinusunog
ng buhay (maikli man o walang tigil) nang walang awa?
Mayroon bang ilang uri ng matuwid na kasiyahan na sinasamba ng
Diyos na hindi lamang pumapatay sa iyong masungit na mga miyembro
ng pamilya ngunit pinahihirapan muna sila at dahan-dahang sinisira ang
mga ito sa pinaka hindi mailarawan na kakila-kilabot?
Sa palagay ko ay maaaring sabihin ng ilan na lilipulin ng Diyos ang
bawat luha sa kanilang mga mata at aalisin ang mga dating bagay sa
kanilang memorya.
At lilipulin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata;
at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, ni kalungkutan, o
pag-iyak, ni magkakaroon pa ng sakit: sapagka’t ang mga
dating bagay ay lumilipas. Pahayag 21:4
Ito ba ang walang hanggan na kaligayahan na ito, o ang pagsira ng
ebidensya sa pamamagitan ng isang katangian na hindi mabagsik at
malupit?
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Mayroong isang bagay na hindi nakakagulat tungkol sa larawang ito
para sa sinumang taong makatuwiran na nakaranas ng kagalakan ng
pag-ibig sa loob ng pag-aasawa, o pagduyan ng isang sanggol sa
kanilang mga bisig, o kalungin sa mapagmahal na yakap ng isang
magulang, o maging sa mga nag-alaga sa kanilang mahalagang mga
hayop tulad ng isang kabayo, aso, o pusa.
Ang paggamit ng mga tekstong ito sa paraang ito ay madalas na
sinamahan ng pagpapalagay na dapat nating kunin ang Bibliya tulad ng
binabasa nito o dapat nating basahin ito nang literal at tanggapin ang
mga payak na pahayag na ito bilang patunay na papatayin ng Diyos ang
mga masasama.
Tunay na totoo na dapat nating kunin ang Bibliya tulad ng binabasa
nito, at ang pagkuha ng Bibliya na binabasa nito ay nangangahulugan ng
pagkuha ng lahat ng Bibliya at hindi lamang mga bahagi ng Bibliya na
angkop sa argumento na hinangad nating gawin.
Tulad ng natutunan natin sa kabanata ng dalawa kailangan nating dalhin
ang lahat ng mga teksto sa isang paksa at isama ang mga ito. Ang mga
napagpasyahan na direktang pinapatay ng Diyos ang mga tao ay hindi
binabasa ang lahat ng Bibliya, ngunit sa halip ang mga bahagi ng
Bibliya na sumasang-ayon sa kanilang posisyon. Kung basahin mo ang
buong Bibliya ay ilalagay ka sa maraming mga posisyon kung saan ang
mga bagay na hindi sa una ay tila magkasama. Isaalang-alang ang mga
sumusunod:
Malumanay, maamo, at mapagmahal

Gantimpala, napopoot, at sumisira

Mat 26:52 Nang magkagayo’y sinabi
ni Jesus sa kaniya, Ibalik mo ang
iyong tabak sa kanyang lugar:
sapagka’t lahat na kumukuha ng
tabak ay mamamatay sa tabak.

Deut 32:40-41 Sapagka’t iniangat ko
ang aking kamay sa langit, at sinasabi,
Mabuhay ako magpakailanman. (41)
Kung aking hinatak ang aking
kumikinang na tabak, at ang aking
kamay ay humawak sa paghuhukom;
Ako ay gaganti ng mga paghihiganti
sa
aking
mga
kaaway,
at
gagantimpalaan ako sa mga napopoot
sa akin.
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Lucas 9:56 Sapagka’t ang Anak ng
tao ay hindi naparito upang sirain ang
buhay ng mga tao, kundi upang
mailigtas sila. 11:9 Hindi sila
sasaktan o sisirain sa buong aking
banal na bundok: sapagka’t ang lupa
ay mapupuno ng kaalaman ng
Panginoon, gaya ng tubig na tinakpan
ang dagat.

Gen 6:7 At sinabi ng Panginoon, aking
lilipulin ang tao na aking nilikha mula
sa ibabaw ng lupa; kapwa tao, at
hayop, at ang gumagapang na bagay,
at ang mga ibon sa himpapawid;
sapagkat nagsisisi ako sa akin na
ginawa ko sila.

Matt 5:44 Datapuwa’t sinasabi ko sa
iyo, Mahalin mo ang iyong mga
kaaway,
pagpalain
mo
ang
nagsisumpa sa iyo, gumawa ng
mabuti sa mga napopoot sa iyo, at
manalangin para sa mga taong hindi
sinasadya mong ginagamit, at inuusig
ka;

Psa 18:40 Binigyan mo rin ako ng
mga leeg ng aking mga kaaway; upang
aking lipulin ang mga napopoot sa
akin. Psa 143:12 At sa iyong
kagandahang hiwa ang aking mga
kaaway, at puksain ang lahat na
nagpapasakit sa aking kaluluwa:
sapagka’t ako ang iyong lingkod.

Exudo 20:13 Huwag kang papatay. 2
Cor 3:18 Nguni’t tayong lahat, na
may bukas na mukha na nakikita na
sa isang baso ang kaluwalhatian ng
Panginoon, ay nabago sa iisang
imahen mula sa kaluwalhatian
hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng
sa Espiritu ng Panginoon.

Gen 38:7 (NKJV) Ngunit si Er, ang
panganay ni Juda, ay masama sa
paningin ng Panginoon, at pinatay siya
ng Panginoon. Eclesiastes 3:3
Panahon na pumatay, at panahon
upang pagalingin; isang oras upang
masira, at oras upang magtayo;

1 Juan 4:8 Ang hindi umiibig ay hindi
nakakakilala sa Diyos; para sa Diyos
ay pag-ibig.

Mal 1:2-3 Mahal kita, sabi ng
Panginoon. Datapuwa’t sinasabi mo,
Saan mo kami mahal? Hindi ba
kapatid ni Esau si Jacob? sabi ng
PANGINOON: gayon maibigin ko si
Jacob, (3) At kinamuhian ko si Esau,
at inilagay ko ang kanyang mga
bundok at ang kanyang pamana ay
nasayang para sa mga dragon ng ilang.

Psa 100:5 Sapagka’t ang Panginoon
ay mabuti; ang kanyang awa ay
walang hanggan; at ang kanyang
katotohanan ay nananatili sa lahat
ng mga henerasyon. 1 Cronica 16:34
O magpasalamat ka sa Panginoon;
sapagkat siya ay mabuti; sapagka’t
ang kanyang kagandahang-loob ay
magpakailan man.

Isa 9:17 Kaya’t ang Panginoon
hindi magkakaroon ng kasiyahan
kanilang
mga
binata,
magkakaroon man ng awa
kanilang mga ulila at mga balo.
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Isa 27:4 Ang poot ay wala sa akin:
sino ang magtatakda ng mga tinik at
tinik laban sa akin sa pakikipaglaban?
Pupunta ako sa kanila, susunugin ko
silang magkasama.

Job 20:23 Kapag malapit na niyang
punan ang kanyang tiyan, ibubuhos
ng Diyos ang matinding galit sa
kanya, at ibubuhos niya ito habang
kumakain siya.

Kung basahin mo nang mabuti ang Bibliya na maliwanag na mga
pagkakasalungatan ay malapit nang magsimula.
Sa punto ng maliwanag na pagkakasalungatan ay dapat mong piliing
huwag pansinin ang mga bahagi ng Bibliya na tila hindi sumasang-ayon
sa iyong naiintindihan mo o dapat kang mapagpakumbabang lumuhod
sa harap ng Diyos at hilingin sa Kanya na magturo sa iyo kung paano
basahin ang Bibliya at pagkakasundo nito maliwanag na mga
pagkakasalungatan.
Ang tanong kung bakit isinulat ng Diyos ang Bibliya sa ganitong
paraan? Bakit hindi ito isinulat sa isang mas simpleng paraan kaysa sa
nangyari? Ang taong hindi nakabukas ay natural na ipinagmamalaki.
Siya rin ay likas na galit laban sa Diyos kahit na hindi niya ito alam.
Sapagkat ang makasalanang kalikasan ay laging masungit sa
Diyos. Hindi nito sinunod ang mga batas ng Diyos, at
hinding-hindi. Roma 8:7 (NLT)
Ang likas na poot na ito ang siyang magbibigay-daan sa kanya na
basahin ang Bibliya sa paraang inihahayag ng Diyos na malupit at may
panunupil. Ang nasabing tao ay maaaring magpahayag ng pag-ibig sa
Diyos at igagalang siya, ngunit ang likas na poot na ito ay hindi handa
na malampasan ang mga maliwanag na salungat na ito; sa halip pipiliin
nitong basahin ang lahat ng mga teksto na nagpapakita ng Diyos bilang
isang mamamatay na sabihin pagkatapos, sa isang banayad na tinig
kapag kinakailangan, na dapat nating tanggapin ang sinasabi ng Bibliya.
Ngunit ang gayong tao sa katotohanan ay hindi tinatanggap ang lahat ng
sinasabi ng Bibliya. Tinatanggap ng taong ito kung ano ang nais niyang
tanggapin at hindi papansin ang mga bahaging nagpapakita ng Diyos sa
ibang ilaw. Sa ganitong paraan natuklasan natin ang katotohanan na:
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… Nilalabanan ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagbibigay
ng biyaya sa mapagpakumbaba. Santiago 4:6
Paano ito gumagana?
Sapagka’t kung may nakikinig ng salita, at hindi isang
gumagawa, siya ay katulad ng isang taong nakakakita ng likas
na mukha sa isang baso: [salamin] Santiago 1:23
Sapagka’t sa paghuhukom na inyong hinuhusgahan, kayo ay
hahatulan: at sa sukat na inyong sukat, susukat sa inyo muli.
Mateo 7:2
Kaya’t ikaw ay walang saysay, O tao, kahit sino ka na
humuhukom: sapagka’t kung saan ikaw ay humatol ng iba, ay
iyong hinahatulan ang iyong sarili; sapagka’t ikaw na
naghuhukom ay gumagawa ng mga parehong bagay. Roma
2:1
Kapag binabasa ng tao ang Bibliya at hindi pinapansin ang mga talata na
nagsasalita ng isang buong pag-ibig sa Diyos at pinipili na manirahan sa
mga sipi na tila nagsasalita ng Diyos na direktang pinapatay ang mga
tao, inihayag niya ang kanyang sariling pagkatao. Ang gayong tao, na
katulad ni Satanas, ay naglalagay ng kanyang sariling mga katangian sa
Diyos at inihayag ang kanyang pagkapoot sa Diyos.
Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at ako ay tumahimik;
inisip mo na ako ay totoong tulad ng iyong sarili: nguni’t
sasawayin kita, at isasagawa ang mga ito sa harap ng iyong
mga mata. Awit 50:21
May inspirasyon ang Diyos sa Bibliya na isulat sa isang paraan upang
maihayag ang pagkatao ng tao. Ang kalapastangan sa kalikasan ng tao
ay laging naghahangad na gawin ang Diyos sa kanyang imahe.
Ipinakilala niya ang kanyang kalikasan at paghatol sa Diyos at sa gayon
ang Bibliya ay maingat na idinisenyo upang lumikha ng salamin pabalik
sa mga kaluluwa ng mga tao.
Kapag binasa ng isang di-binyag na tao ang Bibliya, agad niyang
nakikita ang sarili niyang mukha sa mga kilos ng Diyos. Ang taong
nagkumpisal ng kanyang mga kasalanan at alam na walang mabuti sa
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kanya sa halip ay tumingin sa mahalagang katangian ni Jesus, at
pagkatapos ay binabasa niya ang Bibliya ay nakakita siya ng ibang
kakaibang larawan ng Diyos. Ang pagkatao ni Kristo na ipinahayag sa
mga tao sa mundo ay nagbabago ng salamin sa salamin ng Bibliya at
ang mga kaliskis ng ahas ay nahulog mula sa kanyang mga mata at
nakikita niya kung ano ang tunay na napakahalaga upang mapabilis nito
ang puso.
Binasa ng likas na tao ang mga bahagi ng Banal na Kasulatan na
sumasang-ayon sa kanyang pag-iisip at simpleng binabalewala ang
natitira, o binabanggit niya ang mga salungat sa antas ng ibabaw at
tinanggihan ang Bibliya nang lubusan.
Binasa ng espiritwal na tao ang lahat ng Banal na Kasulatan at
napapahiya ng mga maliwanag na pagkakasalungatan. Pagkatapos ay
kinikilala niya ang kanyang kawalan ng kakayahan na lubos na
maunawaan ang salita ng Diyos at humingi ng tulong upang maunawaan
ang Bibliya. Kapag siya ay nagtuturo, ang Bibliya ay magsisimulang
ibunyag ang kagandahan ng katangian ng Diyos. Kinakailangan ang
maraming dalangin na may pagpapakumbaba upang tipunin ang mga
piraso ayon sa nais ng Diyos. Ito ay tiyak na aking karanasan at
karanasan ng iba. Nagpangako ako sa Panginoon kapag nagbabasa ng
ilang mga sipi na hindi ko makakasundo sa aking isipan. Lumuhod ako
at humiling sa aking Ama na tulungan ako at ipakita sa akin ang
katotohanan. Ito ay isang galak kapag ang katotohanan ay ipinahayag
pagkatapos ng taimtim na panalangin.
Bilang isinasaalang-alang namin ang mga sumusunod na mga kwento ay
hindi lamang namin kukuha ng isa o dalawang teksto upang mabuo ang
isang konklusyon ngunit dapat nating tipunin ang lahat ng mga teksto sa
isang paksa at pagsamahin ang mga ito upang silang lahat ay
magkakasundo.
Alalahanin din natin ang mga prinsipyo ng salamin. Sa kabanata 9
natutunan namin sa pamamagitan ng kwento ng babae na humiling kay
Jesus na pagalingin ang kanyang anak na babae na maingat na
binabalangkas ni Jesus ang Kanyang wika upang payagan ang Kanyang
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mga tagapakinig na maglagay ng kanilang sariling paghuhusga sa
Kanya.
Ang pagkakaiba-iba ng lahi ng mga alagad ay higit na ganap na
inihayag sa pamamagitan ng salamin na ginamit ni Jesus upang
matulungan silang makita ang kanilang pagkakamali nang ibigay niya
ang kahilingan ng babae. Sa kwento ng taong mayaman at ni Lazaro
nalaman namin na gagamitin ni Jesus ang umiiral na alamat at iniisip
ang Kanyang mga tagapakinig upang magturo ng mahahalagang
katotohanan. Ang mga ideyang ito ay hindi Kanyang mga ideya, ngunit
ginamit Niya ito upang ituro ang mga bagay na nais Niya sa kanila at
maunawaan din natin. Ito ay isang kritikal na prinsipyo upang
maunawaan kapag nagbabasa ng Banal na Kasulatan. Si Jesus ay
maaaring gumamit ng wika at mga pagpapahayag na hindi Kanya at
kung ang isang tao ay hindi naghahangad na magkaisa ang buong
Bibliya ang mga talatang ito ay maaaring magamit upang kumpirmahin
ang mga maling ideya ng mambabasa. Sa sandaling ito ay isang salamin
sa trabaho.
Isa-isahin ang ilang pangunahing mga prinsipyo bago tayo magpatuloy.
1. Dalhin ang lahat ng mga sipi sa isang paksa na huwag piliin lamang
ang gusto mo.
2. Halos mapagpakumbaba sa Banal na Kasulatan na humihiling ng
karunungan.
3. Basahin ang Bibliya sa buhay ni Jesus sa mundo.
4. Laging tandaan ang mga prinsipyo ng salamin. Ang Bibliya ay
maaaring magpahayag ng mga ideya na hawak ng mga tao upang
maipahayag ang katotohanan sa Bibliya. Ang teksto ay maaari ring
ipahiwatig sa isang paraan na maaari itong mabasa pareho sa laman at sa
Espiritu. Matutukoy ng mambabasa kung paano ito binabasa.
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19. Nasaktan sa Ating Mga Paglabag
Ito ay magiging isang eksena ng hindi mahahalata na kakila-kilabot.
Ang mga tao at hayop ay tumatakbo para sa kanilang buhay sa ganap na
takot.
Sa anim na daang taon ng buhay ni Noe, sa ikalawang buwan,
ang ikalabing siyam na araw ng buwan, ang parehong araw ay
ang lahat ng mga bukal ng malaking malalim na nasira, at ang
mga bintana ng langit ay nabuksan. (12) At ang ulan ay nasa
lupa apatnapung araw at apatnapung gabi. Genesis 7:11-12
Ang kwento ng buong mundo na baha ay nakakagambala sa marami.
Totoong nalulunod ng Diyos ang milyun-milyong mga tao dahil ang
Kanyang awa ay naubos at ang pagdurusa ng paghatol ay hindi na
mapigilan? Gagawa ba ng isang maibiging Diyos ang gayong bagay?
Para sa marami ito ay isang nakakabagabag na misteryo.
Kung haharapin ang tanong ng mga paghuhukom ng Diyos dapat nating
panatilihin ang pagkamatay ng krus palagi sa ating harapan sapagkat
ipinapakita ng krus kung paano gumagana ang paghuhukom ng Diyos.
Ang pagkamatay ng krus ang susi sa pag-unawa sa lahat ng
paghuhukom sa Bibliya. Dinala ni Jesus ang mga kasalanan ng mga tao,
at ang bigat ng pagkakasala ng kasalanan ay nawasak ang Kanyang
buhay na tinulungan ng mga nakamamatay na hangarin ng mga
naghahanap upang patayin Siya. Ang kasalanan ay pumatay kay Cristo
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at ito ay kasalanan na pumapatay sa lahat ng tao. Ang problema ay
inaakala ng maraming tao na galit ng Diyos ang humihiling sa
pagkamatay ni Kristo. Ito ay hinuhulaan sa Isaias.
Siya ay hinamak at tinanggihan ng mga tao; isang tao ng
kalungkutan, at nakilala ng kalungkutan: at nagtago tayo tulad
ng aming mga mukha sa kanya; siya ay hinamak, at hindi
namin siya iginagalang. (4) Tunay na dinala niya ang ating mga
kalungkutan, at dinala ang ating mga kalungkutan: gayon ma’y
itinuring natin siyang sinaktan, sinaktan ng Diyos, at nagdusa.
Isaias 53:3-4
Kung isasaalang-alang natin si Cristo na hinampas ng Diyos sa krus
kung gayon ang lahat ng mga kwento sa Bibliya na naghahayag ng
paghatol laban sa mga makasalanan ay makikita na sinaktan sila ng
Diyos. Isaalang-alang natin nang mabuti ang kuwento ng baha.
Ang isang tao ay magalang na lumalakad sa tindahan ng mga
komestibles at ipinapaalam sa may-ari na ang isang tunay na banta ay
umiiral sa kanyang negosyo. “May tiyak na pagkawasak na darating sa
iyong negosyo at pamilya,” sabi niya. “Walang makakapigil sa
pagkawasak na ito maliban na sumailalim ka sa aming proteksyon,”
patuloy niya. “Nagbigay kami ng Arka ng Kaligtasan para sa mga
kumikilala sa amin bilang ang tanging tunay na tagapagtanggol ng
kalayaan.” Ang lalaki ay nagpapaalam sa kanya na siya ay dumating sa
isang misyon ng awa upang mailigtas ang may-ari ng shop mula sa tiyak
na pagkawasak. Sa pamamagitan ng pagtalikod sa tulong ng taong ito at
pagbibigay sa kanya ng suporta, maiiwasan ang may-ari ng shop sa
darating na pagkawasak na ito na mahuhulog sa lahat ng mga may-ari
ng shop na tumangging tanggapin ang proteksyon na ito. Malumanay na
inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa balikat ng may-ari ng shop at
humihiling sa kanya na bigyan ng maingat na pagsasaalang-alang ang
alok na ito ng “awa.” “Hindi namin nais na magkaroon ng anumang
pinsala na dumating sa iyo o sa iyong pamilya. Kami ay malungkot
tungkol dito.” Kaya hinihimok siya ng lalaki na tanggapin ang maawain
na mga termino ng proteksyon.
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Kung ang tao ay nag-aalok ng proteksyon mula sa isa pang banta na
hiwalay sa kanyang sarili pagkatapos siya ay makisali sa kriminal na
pagkakasala na tinawag na isang raketa sa proteksyon. Kung ang banta
ng pagkawasak ay isinasagawa ng parehong pangkat na kinakatawan ng
taong ito, kung gayon ito ang magiging kriminal na pagkakasala na
tinawag na isang pangingilabot na raketa. Ito ay ang pamimilit na
kasanayan ng pagmamanipula ng kalooban ng isang tao sa pamamagitan
ng pananakot o pagbabanta na inilalapat ang ilang uri ng presyon.
Posible ba para sa taong nagbibigay ng tunay na mensahe ng awa na
kumakatawan din sa isang nagbabantang pagkawasak, nag-aaplay ng
panggigipit sa mga nakikinig ng mensahe, at nagsasagawa ng
pagkawasak sa mga tumatangging tumanggap ng awa?
Ang kwento ba ng baha sa Bibliya ay talagang isang pandaigdigang
pangingikil ng raket? Nagbibigay ba ang proteksyon ng Diyos ng
Bibliya ng mga gumagawa ng gusto niya at pagkatapos ay papatayin
ang lahat ng tumatangging suportahan Siya?
At sinabi ng Diyos kay Noe, Ang wakas ng lahat ng laman ay
dumating sa harap ko; sapagka’t ang lupa ay napuno ng
karahasan sa pamamagitan nila; at, narito, aking sisirain ang
lupa sa H7843. (14) Gumawa ka ng isang arka ng kahoy na
gopher; gagawa ka ng mga silid sa loob ng kaban, at iyong
itatayo sa loob at labas na may pitch. Genesis 6:13-14
Sinasabi ng Bibliya na ang lupa ay puno ng karahasan. May kahulugan
ba na marahas na sirain ang mga tao gamit ang kadahilanan na sila ay
marahas? Hindi ba ito maituturing na mapagkunwari?
Kung titingnan natin ang salitang sirain sa Hebreo nangangahulugan ito:
H7843: Isang primitive root; upang mabulok, iyon ay, (sanhi)
pagkawasak (literal o figuratively): - batter, cast off, tiwali (-er,
bagay), sirain (-er, -uction), mawala, mar, sirain, sirain, spoiler,
X lubos, basura (-r).
Ang parehong salita na ito ay ginagamit sa mga taludtod bago ang talata
labing-tatlo:
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Ang mundo ay din siraan [H7843] sa harap ng Diyos, at ang
lupa ay napuno ng karahasan. (12) At ang Diyos ay tumingin
sa lupa, at, narito, ito ay sira; [H7843] para sa lahat ng laman
ay sumira [H7843] sa kanyang landas sa lupa. Genesis 6:11-12
Kung ilalapat natin ang salitang Ingles na sirain, na kung saan ang
ginamit ng mga tagasalin para sa parehong salitang Hebreo sa Gen 6:13,
binabasa nito ang sumusunod:
Ang lupa ay nawasak din sa harap ng Diyos, at ang lupa ay
napuno ng karahasan. (12) At ang Diyos ay tumingin sa lupa,
at, narito, nawasak; sapagka’t ang lahat ng laman ay nawasak
ang kanyang daan sa lupa. Genesis 6:11-12
Ang dahilan na ang mundo ay itinuturing na nawasak ay dahil ang tao
ay nasira o sinira ang kanyang paraan ng pag-iisip; siya ay naging puno
ng karahasan. Sa panahong ito ang buong mundo ay buong pagpapakita
ng kaisipan ni Satanas. Sinasabi sa atin ng mga Banal na Kasulatan ang
pinagmulan ng karahasang ito:
Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong kalakal ay napuno
nila ang gitna mo ng karahasan, at ikaw ay nagkasala: Ezekiel
28:16
Ito ay lubos na kaibahan kay Kristo na, sabi ng Banal na Kasulatan, ay
walang karahasan:
At ginawa niya ang kanyang libingan kasama ng masama, at
kasama ng mayaman sa kanyang kamatayan; sapagka’t hindi
siya gumawa ng karahasan, at walang panlilinlang sa
kanyang bibig. Isaias 53:9
Sa pagsasalita tungkol sa Anak ng Hari, ipinahayag ng Salmista:
Tutubusin niya ang kanilang kaluluwa sa panlilinlang at
karahasan: at mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang
paningin. Awit 72:14
Kaya ang Anak ng Diyos ay walang karahasan, at ang mga Kanyang
muling tinitipid ay nailigtas niya na makisangkot sa karahasan at mula
sa pakikitungo nang marahas. Si Satanas ay napuno ng karahasan at
pinuno niya ang mundo ng espiritu na ito. Ano ang pangunahing punto
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sa isyu na nagdudulot kay Satanas na magkaroon ng isang espiritu ng
karahasan?
At muli, kapag dinala siya ng Diyos na Ama sa panganay sa
sanlibutan, sinabi niya, At sambahin siya ng lahat ng mga
anghel ng Diyos. Mga Hebreo 1:6
Muli, dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na bundok, at
ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa mundo, at ang
kaluwalhatian ng mga ito; (9) At sinabi sa kaniya, Lahat ng
mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay
mahuhulog at sasamba sa akin. Mateo 4:8-9
Nagseselos si Satanas kay Cristo. Nais niyang sambahin tulad ni Cristo,
ngunit si Satanas ay isang nilikha habang si Cristo ay ang banal na Anak
ng Diyos. Ang pagkakaiba ay walang hanggan, gayon pa man si Satanas
ay naghahangad upang hawakan ang posisyon ni Cristo. Ito ang
naghasik ng mga buto ng karahasan sa kanyang puso laban kay Kristo.
Ang pagkamuhi kay Satanas ay naging napakahusay kay Kristo kaya’t
pinlano niyang patayin ang Anak ng Diyos mula sa una. Ang pagpapako
sa krus ni Cristo ay ipinahayag sa uniberso ang totoong hangarin ni
Satanas bago pa nilikha ang mundong ito.
Kayo ay mula sa inyong ama na diablo, at gagawin ninyo ang
mga pagnanasa ng inyong ama. Siya ay isang mamamataytao mula pa sa simula, at hindi nanatili sa katotohanan ...
Juan 8:44
Ang pinapatay na disenyo ni Satanas ay kung ano ang naglakas ng
kanyang espiritu ng karahasan. Nang si Adan at Eva ay nahulog sa
kasalanan ay naging katulad ni Satanas sa kalikasan. Ang Espiritu ni Si
Kristo na napunta sa kanila ay tinusok at durog na parang mga ngipin na
gumiling buto. Ito ang Espiritu ni Cristo sa tao na nagbibigay sa kanya
ng buhay. Siya ang ilaw na nagbibigay ilaw sa bawat tao na pumapasok
sa mundo, Juan 1:9. Kung ganap na iniwan ni Kristo si Adan ay
mamamatay siya. Ang Espiritu ni Cristo kay Adan ay durog pa ngunit
hindi na inalis ni Kristo ang kanyang sarili, bagaman naging dahilan ito
upang siya ay manatili. Mula sa patuloy na pagdurusa ni Kristo, ang
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bato, ay lumabas ang espiritwal na tubig upang mapanatili ang buhay ni
Adan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo:
Laging nagdadala sa katawan ng pagkamatay ng
Panginoong Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay maipakita sa
ating katawan. 2 Corinto 4:10
Kung sila ay mahuhulog, upang mabago sila muli sa pagsisisi;
na nakikita nilang ipinako nila sa kanilang sarili ang Anak ng
Diyos, at inilagay siya sa isang bukas na kahihiyan. Mga
Hebreo 6:6
Sina Adan at Eva ay ginawa sa larawan ng Diyos. Kinamumuhian ni
Satanas ang imaheng ito at nais niyang sirain ito. Ang bawat kilos ng
karahasan sa mga lalaki tungo sa mga tao ay isang paghahayag ng
espiritu ni Satanas na nakikipagdigma sa Espiritu ni Cristo. Ang
kaisipang ito sa una ay mahirap maunawaan ngunit malinaw na
ipinahayag sa Banal na Kasulatan. Kapag naiintindihan ito, ganap na
nagbabago ang paraan na nauunawaan natin ang karahasang inilarawan
sa Bibliya at kung ano ang nagaganap. Ang ideya ng mga kalalakihan na
pumapatay ng kanilang sariling uri ay ganap na hindi masiraan ng loob
hanggang sa naiintindihan mo na si Satanas ay naglalayong masaksak si
Kristo sa pamamagitan ng kanyang kakayahang ilipat ang mga lalaki sa
karahasan laban sa bawat isa.
Dahil sa ginawa mo ito sa isa sa pinakamaliit sa aking mga
kapatid, ginawa mo ito sa akin. Mateo 25:40
Ang puntong ito ay kritikal upang maunawaan. Ang lahat ng karahasan
ay binigyang inspirasyon ng isang espiritu na pinupukaw ng inggit at
poot sa Anak ng Diyos. Samakatuwid ang lahat ng karahasan kabilang
ang karahasan sa sarili at pagpapakamatay ay nakikibahagi sa poot na
ito kay Kristo kahit na ang orihinal na dahilan ay lubos na hindi alam ng
indibidwal. Ang mga pagpapahayag ng poot sa ating kapwa at gawa ng
karahasan sa ating mga kaaway at sa ating sarili ay nasusunog ng poot
ni Satanas kay Kristo. Ito ang pinagmulan ng lahat ng karahasan at poot.
Ang lahat ng karahasan na inilarawan sa Genesis anim ay isang
pagpapakita ng poot ni Satanas kay Kristo na nailipat sa pamamagitan
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ng mga kalalakihan at kababaihan. Bilang si Kristo ang tanging
mapagkukunan ng buhay ang pangwakas na resulta ng lahat ng galit na
ito ay maaari lamang pagkawasak sa sarili. Ang diwa ng karahasan sa
tao ay ipinahayag sa unang pagkamatay sa hardin bilang isang kordero.
Ang pagpatay sa hayop na ito ay sumasalamin sa marahas na kalikasan
ni Adan. Sa pamamagitan ng sakripisyo na ito ang Diyos ay
sumasalamin kay Adan ang binhi na ngayon ay nakatira sa loob niya.
Ang binhi ng karahasan ay agad na sumabog sa Cain nang mapatay niya
si Abel.
Ang tanging paraan para sa tao na patuloy na mabuhay ay para kay
Kristo na magpatuloy na magbigay ng kapangyarihan ng Kanyang
buhay sa lahi ng tao. Ito ang dahilan kung bakit si Kristo ang Kordero
na pinatay mula sa pundasyon ng mundo. Pahayag 13:8. Si Kristo ay
nasugatan ng ating mga pagsalangsang mula pa sa simula; Siya ay
nabugbog ng ating mga kasamaan mula sa pagsisimula ng kasalanan.
Upang mabuhay ang tao, si Cristo ay kailangang magpatuloy sa pagdala
ng bawat tao sa kabila ng inspirasyong ito ni Satanas.
Sa lahat ng kanilang pagdurusa siya ay nagdusa, at ang
anghel ng kanyang presensya ay nagligtas sa kanila: sa kanyang
pag-ibig at sa kanyang awa ay tinubos niya sila; at ipinanganak
niya sila, at dinala sila sa lahat ng mga araw. Isaias 63:9
Ang mga kaisipang ito ay lubos na nagbabago sa paraan na nauunawaan
natin ang krus ni Cristo, ang pagpapakita ng karahasan at samakatuwid
ang katangian ng Diyos. Sa tuwing ang isang tao ay binugbog, ginahasa,
o pinatay ito ay katibayan ni Satanas na naghahangad na masaktan at
sugatan si Kristo. Ang bawat gawa ng pag-iingat sa sarili na
humahantong sa sakit at pagkamatay ng sarili o sa iba ay isa ring
pagpapakita ng panatiko ni Satanas na pag-obsess sa pagkuha ng
maraming sakit hangga’t maaari mula kay Cristo. Ito ay isang poot na
hindi malupit. Ang totoong lawak ng krus ay umaabot mula sa pagpasok
ng kasalanan tungo sa uniberso hanggang sa kasalukuyan. Ang bawat
tao na gumagawa ng mga layunin sa krus kasama ang Diyos ay
nakikipagdigma sa buhay na umiiral sa loob ng kanyang sarili para sa
buhay na iyon ay nagmula kay Cristo. Ito ang sikreto ng sariling
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mapanirang kalikasan ng mga kalalakihan. Ito ay digmaan ni Satanas
laban kay Cristo. Ngayon ay maingat nating isaalang-alang ang salamin
sa sumusunod na teksto.
Sapagka’t ang poot ng Diyos ay ipinahayag mula sa langit
laban sa lahat ng diyos at kawalang-katarungan ng mga tao, na
pinipigilan ang katotohanan sa kawalang-katarungan, (19)
sapagkat ang nalalaman ng Diyos ay ipinahayag sa kanila,
sapagkat ipinakita ito ng Diyos sa kanila. Roma 1:18-19
(NKJV)
Ang salitang galit sa Griyego ay nangangahulugang pagnanais at
nagmula sa isang salitang-ugat na nangangahulugang maabot. Maaari
itong isalin ang pag-ibig pati na rin ang galit at galit. Ang salitang para
sa laban ay maaaring nangangahulugang paulit-ulit at patungo sa.
Isasalin namin ang talatang ito sa mga iniisip na may isa pang punto
para sa pagsasaalang-alang. Sinabi ni Jesus na ako ang katotohanan.
Juan 14:6. Samakatuwid ang pagsugpo sa katotohanan ay ang pagsugpo
kay Kristo.
Sapagkat ang pagnanasa ng Diyos ay ipinahayag mula sa
langit sa o sa lahat ng hindi pagkadiyos at kawalang-kilos ng
mga tao na pinipigilan si Kristo sa kalikuan. Sapagkat ang
maaaring nalalaman ng Diyos ay ipinahayag sa kanila,
sapagkat ipinakita ito sa kanila ng Diyos. Ang Roma 1:18-19
inangkop
Araw-araw ay ipinadadala ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang Anak
upang manatili ito sa ating mga puso. Ang ilan ay nalulunod ang tinig,
ang iba sa kanilang pagsisikap na pigilan ang hanapin ang mga
kinauupuan ng Espiritu na iyon at tinutuligsa sila. Sa bawat taong
nabubuhay sa mundong ito si Kristo ay kinamumuhian at tinanggihan ng
mga tao. Ngayon Siya ay isang tao ng kalungkutan at nakilala sa
kalungkutan. Araw-araw itinanggi ni Kristo ang Kanyang Sarili, dinala
ang Kanyang krus, at binigyan tayo ng Kanyang buhay. Dito makikita
ang pagnanasa ng Diyos sa atin. Araw-araw na inaabot niya sa amin ang
may masidhing pagnanasa at gayon pa man ang karamihan sa mundo ay
pinigilan ang tinig ng budhi at nalulunod ang pagkumbinsi.
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Ang kasamaan ng mga tao ay nagbibigay ng kanilang sariling espiritu
ng galit sa Diyos. Ang galit na pagtutol ng mga tao sa Kanyang pag-ibig
ay inaasahang pabalik sa Diyos bilang ang manlalaban. Ang mga
katangian ng tao ay inilalagay sa Kanya at sa gayon si Kristo ay nakikita
na sinaktan ng Diyos at nasaktan, ngunit si Kristo ay nasugatan ng ating
mga pagsalangsang at hindi ang dapat na galit ng Diyos. At ano ang
sinasabi ng Diyos sa Kanyang mga tao, ang mga nagsasabing
sumusunod sa Kanya?
Nguni’t sa Israel ay sinabi niya, Sa buong araw ay iniunat ko
ang aking mga kamay sa isang masuway at masuway na bayan.
Roma 10:21
Ito ay nasa ilaw ng krus na maaari nating masimulang maunawaan ang
mga terorismo hindi lamang ng baha kundi pati na rin ang mga apoy ng
Sodoma at Gomorrah, pagkawasak ng Jerusalem, at pagtatapos ng
mundo. Ang poot ni Satanas kay Cristo ay ipinakita sa Kanyang
pagnanais na tuluyang patayin ang lahat sapagkat sa bawat tao ay
ibinigay ni Cristo ang Kanyang buhay. Kusang-loob niyang ibigay ang
Kanyang buhay sa bawat tao upang matanggap nila ang Kaniyang
kapangyarihan upang mabuhay. Hindi makatira si Kristo kung saan
minamahal ang kasalanan ngunit ang pagdurog ng Kanyang Espiritu ay
nagbibigay ng kapangyarihan para sa kaluluwa upang mabuhay kahit na
ang tubig na dumadaloy mula sa Kanyang tagiliran nang mamatay Siya
sa pisikal na krus.
Maging matino, maging mapagbantay; sapagkat ang iyong
kalaban na diyablo, na parang leon na umuungal, ay
naglalakad, na hinahanap kung sino ang maaari niyang kainin:
1 Pedro 5:8
Sa Kabanata 13 pinag-uusapan natin ang epekto ng espiritu ng tao sa
mundo. Kapag pinipigilan ng mga tao si Kristo at ipinahayag ni Satanas
ang pagkamuhi kay Kristo sa pamamagitan ng pagkilos nang marahas sa
bawat isa sa mundo ay nagsisimula upang ipakita ang pabalik sa tao sa
pamamagitan ng mga batas ng kalikasan. Habang ang mga lalaki ay
nalulunod sa tinig ni Kristo sa kanilang kaluluwa, ang kalikasan ay
tutugon upang malunod ang mga kaluluwa ng mga tao. Habang
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sinisiyasat ng Panginoon ang kasamaan ng mundo na ipinahiwatig niya
na may hangganan.
At sinabi ng Panginoon, Ang aking espiritu ay hindi
laging makikipagtalo sa tao, sapagkat siya rin ay laman:
gayon ma’y ang kaniyang mga araw ay magiging isang daan at
dalawampung taon. Genesis 6:3
Ang limitasyon ay ang halaga ng oras na ang Espiritu ng Diyos ay
makikipagtulungan sa tao upang mailigtas siya. Ang Espiritu ni Cristo
ay humihiling araw at gabi sa Kanyang masungungong mga anak.
Umapela siya sa kanila at inabot sa kanila araw-araw. Gayunpaman
naaalala namin kung ano ang naging reaksiyon ng mga tao sa
pagsusumikap ng Espiritu.
Sapagka’t ang poot ng pagnanasa ng Diyos ay ipinahayag
mula sa langit laban sa [sa o patungo] sa lahat ng diyos at
kawalang-katarungan ng mga tao, na humahawak sa
[katotohanan] o katotohanan: Roma 1:18
Ang mga makaluma ay nalulunod ang tinig ng budhi. Araw-araw
tinanggihan nila ang banayad, kaakit-akit na tinig, at nagpatuloy sila sa
kanilang masamang landas. Ang pagsupil na ito ng Espiritu ni Cristo ay
tulad ng pagpigil sa Kanya sa isang pagsisikap na malunod Siya.
Habang ang Kanyang Espiritu ay nabagabag sa araw-araw, si Kristo ay
madalas na nadama ng labis na pagkabalisa.
Nguni’t sila’y nanghimagsik, at kanilang sinaktan ang kaniyang
banal na Espiritu: kaya’t siya’y napagbaliktad, na ibinigay na
kanilang kaaway, at siya’y nakipaglaban laban sa kanila. Isaias
63:10
Habang papalapit ang mga tao sa pagkawasak ang pagsusumamo kay
Kristo ay naging mas kagyat at ang Kanyang tinig ay naging tunog ng
kaaway. Ang kanyang patotoo laban sa kanila ay tinatrato ng poot at
poot.
Ang aking kaluluwa ay napakasakit din: ngunit ikaw, Oh
Panginoon, hanggang kailan? (4) Bumalik ka, Oh Panginoon,
iligtas mo ang aking kaluluwa: Oh iligtas mo ako dahil sa
iyong kagandahang-loob. (5) Sapagka’t sa kamatayan ay
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walang alaala sa iyo: sa libingan na magbibigay sa iyo salamat?
(6) Ako ay pagod sa aking pag-ungol; buong gabi ay
pinapaglalangoy ko ang aking higaan; Dinidilig ko ang aking
sopa gamit ang aking luha. (7) Ang aking mata ay natupok
dahil sa kalungkutan; tumanda ito dahil sa lahat ng aking mga
kaaway. (8) Lumayo ka sa akin, kayong lahat na manggagawa
ng kasamaan; sapagka’t narinig ng Panginoon ang tinig ng
aking pag-iyak. Awit 6:3-8
Ang mga pagdurusa ni Cristo ay hindi maitago. Kung tatanggi ang mga
tao na tanggapin ang krus ni Cristo kung gayon ang mga walang buhay
na bato ay iiyak upang magpatotoo sa mga pagdurusa ng kanilang
Lumikha. Bilang si Cristo ang Lumikha ng mundong ito kaya ang
pisikal na mundo ay tumugon sa Kanyang pagdurusa.
Sapagka’t nalalaman natin na ang buong nilikha ay umuungol
at naghihirap sa sakit na magkasama hanggang ngayon. Roma
8:22
Marami sa Mga Awit ang naghahayag ng karanasan ni Cristo sa
simpleng kadahilanan na ang Espiritu ni Cristo ay nasa puso ng mga
sumulat ng lahat ng mga Banal na Kasulatan, kasama na ang Mga Awit.
Alin ang kaligtasan na ang mga propeta ay nagtanong at
masaliksik na masigasig, na nanghula ng biyaya na darating
sa iyo: (11) Ang paghahanap kung ano, o anong paraan ng
oras ng Espiritu ni Cristo na nasa kanila ay
nagpahiwatig, nang nagpatotoo ito bago ang mga
pagdurusa. ni Cristo, at ang kaluwalhatian na dapat sundin. 1
Pedro 1:10-11
Sa Mga Awit 18 ipinahayag namin ang mga pagdurusa ni Kristo sa krus
sa konteksto ng isang baha.
Ang mga kalungkutan ng kamatayan ay pumaligid sa akin, at
ang mga baha ng mga di-makadiyos na tao ay tinakot ako. (5)
Ang mga kalungkutan ng impyerno ay pumaligid sa akin: ang
mga silo ng kamatayan ay pumigil sa akin. Awit 18:4-5
Ang ilang mga paglalarawan sa Mga Awit 18 ay nagsasalita sa wika ng
baha habang ang iba ay nagsasalita tungkol sa paglamon ng apoy na
nagmumungkahi ng mga kaganapan ng Sodoma at Gomorrah at ang
242

pangwakas na pagtatapos ng mga masasama. Tulad ng pakikipaglaban
ni Kristo sa mga tao upang tumalikod mula sa kasamaan Siya ay labis
na nasaktan ng baha ng kanilang di-makadiyos na pag-uugali:
At ang Panginoon ay nalulungkot na ginawa niya ang tao sa
mundo, at siya ay nalungkot sa kanyang puso. Genesis 6:6
Ang mga konserbatibo ay naglalagay kay Kristo sa isang bukas na
kahihiyan. Ang kanyang kaluluwa ay pinahirapan at nagdalamhati sa
kanilang kasamaan at sa wakas ay sumigaw siya sa makalumang krus na
ito - nauuhaw ako! Ang Espiritu ng Diyos ay tumigil sa pakiusap sa tao.
Napabalik sa loob ng daan-daang taon, sa wakas ay tinanggap ng Ama
ang kanilang desisyon.
Napansin mo ba ang dating daan na tinapakan ng mga
masasamang tao? (16) Aling naputol sa oras, na ang
pundasyon ay napuno ng baha: (17) Na nagsabi sa
Diyos, Lumayo ka sa amin: at ano ang magagawa ng
Makapangyarihan sa kanila? (18) Gayon ma’y pinuno niya
ang kanilang mga bahay ng magagandang bagay: ngunit
ang payo ng masama ay malayo sa akin. Job 22:15-18
Ang Ama ay pinalayas ng mga tao. Gayunpaman si Cristo ay dapat
manatili kasama ng mga tao at magdusa kasama nila sa mga pagpapasya
na kanilang ginawa kung hindi sila ay namatay agad at papatulan sana
ng Diyos. Sa gayon habang nagsimulang lumusob ang kidlat sa mga
makaluma si Cristo ay kasama nila. Nagdusa siya kasama nila at dinala
silang lahat hanggang sa huli. Siya si Emmanuel - Ang Diyos ay kasama
natin. Ang baha ay isang paghahayag ng krus subalit itinuturing nating
nasaktan siya ng Diyos at nagdurusa.
Ang walang buhay na kalikasan ay hindi mapigilan sa pangangaral ng
ebanghelyo sa pamamagitan ng mga kaganapan ng baha. Pansinin ang
mga koneksyon sa pagitan ng kwento ng baha at krus sa mga talatang
ito:
1. Pagtawag / Pag-iyak.
Ang mga kalungkutan ng kamatayan ay pumaligid sa akin, at
ang mga baha ng mga di-makadiyos na tao ay tinakot
ako. (5) Ang mga kalungkutan ng impyerno ay pumaligid sa
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akin: ang mga silo ng kamatayan ay pumigil sa akin. (6) Sa
aking pagdurusa ay tumawag ako sa Panginoon, at ako’y
umiyak sa aking Dios: narinig niya ang aking tinig mula sa
kaniyang templo, at ang aking daing ay dumating sa harap
niya, maging sa kaniyang mga pakinig. Awit 18:4-6
At nang mga ikasiyam na oras ay sumigaw si Jesus ng
malakas na tinig, na sinasabi, Eli, Eli, lama
sabachthani? ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako
pinabayaan? Mateo 27:46
2. Ang Lupa ay Umiling.
Nang magkagayo’y umuga ang lupa at nanginig; ang
mga patibayan ng mga burol ay lumipat at nanginig, sapagkat
siya ay nagalit. [nalungkot] Awit 18:7
At, narito, ang tabing ng templo ay ginawang dalawa mula sa
itaas hanggang sa ibaba; at ang lupa ay lumindol, at ang
mga bato ay ginawang; Mat 27:51
3. Kadiliman.
Binalik din niya ang kalangitan, at bumaba: at ang kadiliman
ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. [Mong sasaktan ang
sakong] Mga Awit 18:9
Ginawa niya ang kadiliman na lihim na dako; ang
kanyang pavilion sa paligid niya ay madilim na tubig at
makapal na ulap ng kalangitan. Awit 18:11
Ngayon mula sa ikaanim na oras ay may kadiliman sa
buong lupain hanggang sa ikasiyam na oras. Mateo 27:45
4. Mga Daanan ng Tubig at Mga Batayan ay Naibunyag.
Nang magkagayo’y nakita ang mga daluyan ng tubig, at ang
mga patibayan ng mundo ay natuklasan sa iyong pagsaway,
Oh Panginoon, sa putok ng hininga ng iyong ilong. Awit
18:15
Sa anim na daang taon ng buhay ni Noe, sa ikalawang buwan,
ang ikalabing siyam na araw ng buwan, ang parehong araw ay
ang lahat ng mga bukal ng malaking malalim na nasira, at
ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Genesis 7:11
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5. Nakatago at Nakaramdam ng Mukha.
Para sa isang maliit na sandali ay tinalikuran kita; nguni’t
sa pamamagitan ng malaking kaawaan ay tipunin kita. (8) Sa
kaunting galit ay itinago ko ang aking mukha sa iyo sa
isang iglap; nguni’t sa walang hanggang kabaitan ay
mahahabag ako sa iyo, sabi ng Panginoon mong Manunubos.
(9) Sapagkat ito ay gaya ng tubig ni Noe sa akin:
sapagka’t kung paanong sumumpa ako na ang mga tubig ni
Noe ay hindi na lalagpas sa lupa; kaya’t nanumpa ako na hindi
ako magagalit sa iyo, o sawayin ka. Isaias 54:7-9
Ngayon mula sa ikaanim na oras ay may kadiliman sa buong
lupain hanggang sa ikasiyam na oras. (46) At tungkol sa
ikasiyam na oras ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na
sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani? ibig sabihin, Diyos ko,
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27:45-46
6. Kaligtasan.
Nagpadala siya mula sa itaas, kinuha niya ako, hinila niya
ako mula sa maraming tubig. Awit 18:16
At naalaala ng Dios si Noe, at ang bawat buhay na bagay, at
ang lahat ng mga hayop na kasama niya sa arka: at pinalampas
ng Diyos ang isang hangin, at ang tubig ay humupa; (2) Ang
mga bukal ng kalaliman at ang mga bintana ng langit ay
tumigil, at ang ulan mula sa langit ay pinigilan; (3) At ang
tubig ay bumalik mula sa lupa na palagi: at pagkaraan ng
katapusan ng isang daan at limampung araw, ang tubig ay
humina. Genesis 8:1-3
Pinatunayan ng kalikasan ang nangyari sa Lumikha nito. Bilang si
Kristo ang ilaw na nagpapasanag sa bawat tao na pumapasok sa mundo,
ang Kanyang pagdurusa ay ipinakita sa buhay ng lahat ng mga namatay
sa baha.
Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga
langit; at ang buong host nila sa pamamagitan ng hininga ng
kanyang bibig. (7) Pinipisan niya ang mga tubig ng dagat na
parang isang bunton: inilalagay niya ang lalim sa mga kamalig.
Sal. 33:6-7
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Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Cristo na ginawa ang mga langit.
Ang kanyang tinig ay nagsasalita sa lahat ng nilikha. Sa Salita ni Cristo
na ang tubig ay natipon at inilatag sa mga kamalig sa mundo. Nang sa
wakas at tuluyang tinanggihan ng mga makaluma si Kristo, ang
Kanyang tinig ay napatahimik at ang kapangyarihan na humawak ng
tubig sa kanilang mga kamalig ay nabura habang ang mga likas na
elemento ay naibigay sa mga alituntunin ng kaguluhan.
Hindi si Satanas ang nagdulot ng paglaya ng mga tubig, ngunit sa
pagpukaw sa mga tao na pigilan si Kristo hanggang sa tinanggap
Niyang kalungkutan ang kanilang pagpapasya; ang epekto ay ang
paglikha ay hindi na naririnig ang malambot na tinig ng kanyang Master
na patuloy na tumawag sa kanila – “Ang kapayapaan ay tumahimik.”
Ang tubig pagkatapos ay sumasalamin sa gulong ni Satanas at mga
masasamang tao. Si Satanas mismo ay ginawa upang matiis ang mga
elemento ng nakikipagdigma dahil ang kalubha ng krus ni Cristo ay
ipinahayag sa mga tubig ng baha. Ang mga pagkumbinsi ng kalaliman
ay isang pagpapakita ng nasirang puso ni Cristo. Ang tubig na
bumubuhos mula sa kalangitan ay patotoo ng Kanyang mga luha (Awit
119:136) na ibinuhos niya para sa mga nahulog na anak ni Adan.
Tumanggi ang mga antediluvian na kilalanin ang mga pagdurusa ni
Cristo, ngunit ang kalikasan ay nagpatotoo sa mga pagdurusa ng Mayakda nito at sumasalamin sa Kanyang kalungkutan at kamatayan. Si
Satanas ang naging dahilan nito pagkawasak sa pamamagitan ng
pagpindot sa mga antediluvian upang tanggihan si Kristo at ang
Kanyang Espiritu. Kapag ang pagtanggi na iyon ay kumpleto, kung
gayon ang kalikasan ay sumaksi sa pagtanggi na iyon habang sa
parehong oras ay sumasalamin sa impresyon ng diwa ng kaguluhan.
Natatandaan namin na walang sinumang mabubuhay maliban kung si
Cristo ay sumama sa kanila, kaya si Kristo ay nahantad sa takot at
kalungkutan ng bawat tao na namatay sa baha. Sa lahat ng kanilang
pagdurusa Siya ay nagdusa. Dinala niya at ipinanganak Niya sila sa
lahat ng mga araw ng kanilang buhay. Tulad ng nasaksihan niya ang
pagkamatay ng bawat isa sa Kanyang mga masungit na mga anak Siya
ay tinusok ng labis na kalungkutan. Sa bawat kaluluwa na tumatakbo sa
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takot, nadama ni Kristo ang kanilang paghihirap at nais na iligtas sila
ngunit hindi niya magawa. Tulad ng noong Siya ay nasa krus na
namamatay sa kawalan ng pag-asa, naramdaman din niya ang kanilang
lubos na kawalan ng pag-asa at pag-asa nang mamatay sila.
Upang maitago ang krus na ito ng mga Kristiyanong Kristiyano ngayon
ay nagsasabing pinarusahan ng Diyos ang masama sa Kanyang poot.
Ang karahasan ng baha na iyon ay iniugnay sa Kanya bilang isang
pumatay sa lahat ng mga makasalanang ito. Tiyak na totoo na ang
kapangyarihan ng Diyos ay ginamit upang masira ang lupa at maging
sanhi ng baha tulad ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa mga sundalong
Romano na ipinako si Jesus sa krus. Ipinako ba ng Diyos ang Kanyang
Anak sa krus? Ang karahasan ba nito ang nagpapatay sa Kanya? Hindi,
isang libong beses na hindi! Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kamay
ng ahas na tumatama sa sakong ni Cristo.
Isaalang-alang ang pagkawasak ng Jerusalem noong 70AD nang kumain
ang mga kababaihan ng kanilang sariling mga anak at napakaraming
ipinako sa krus na walang puwang na naiwan upang magtayo ng higit
pang mga krus. Ang mga magkatulad na kaganapan ay inilarawan sa
aklat ng Panaghoy.
Ang mga pinapatay ng tabak ay mas mahusay kaysa sa mga
pinapatay ng gutom: sapagka’t ang mga ito ay lumayo, na
nasaktan dahil sa kakulangan ng mga bunga ng bukid. (10)
Ang mga kamay ng mga kaawa-awang kababaihan ay
naghimlay ng kanilang sariling mga anak: sila ang kanilang
pagkain sa pagkawasak ng anak na babae ng aking bayan. (11)
Ang Panginoon ay nagawa ang kanyang galit; ibinuhos niya
ang kaniyang mabangis na galit, at nag-apoy ng apoy sa Sion,
at nilamon ang mga patibayan nito. (12) Ang mga hari sa
mundo, at lahat ng mga naninirahan sa mundo, ay hindi
naniniwala na ang kalaban at ang kaaway ay dapat pumasok sa
mga pintuang-bayan ng Jerusalem. (13) Para sa mga kasalanan
ng kanyang mga propeta, at ng mga kasamaan ng kanyang
mga pari, na nagbuhos ng dugo ng matuwid sa gitna niya,
Panaghoy 4:9-13
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Sa taludtod 11 ay binanggit ang galit ng Panginoon at patuloy na
nagsasalita tungkol sa Kanyang galit, na tulad ng alam natin mula sa
kabanata 11 ng aklat na ito ay maaaring mangahulugang kalungkutan.
Sinasabi sa atin ng bersikulo 12 ang pagkabigla ng katotohanan ng
kalaban at kaaway na pumapasok sa Jerusalem. Ang talatang 13 ay
nagsasalita tungkol sa pagpatay sa “makatarungan sa kanyang gitna.”
Sino kaya ang napatay?
Sapagka’t si Cristo din ay nagdusa ng isang kasalanan, ang
makatarungan para sa mga hindi matuwid, upang dalhin niya
tayo sa Diyos, 1 Pedro 3:18
Ang lungsod ng Jerusalem ay lungsod ng kapayapaan at si Cristo ang
kanyang espiritwal na pinuno. Sa kumpleto at matinding kalungkutan ay
ipinagtago ng Ama ang Kanyang mukha ng mga kasalanan ng mga
propeta at pari. Pinayagan nito si Satanas na kalaban na pumasok sa
lungsod at si Cristo na Matuwid ay pinatay sa gitna niya. Sa parehong
paraan ang dugo ni Cristo ay ibinuhos nang ang mga tao ng Diyos ay
kinuha at nawasak sa mga araw nina Jeremiah at Daniel. Ang parehong
nangyayari sa bawat pagkawasak ng bayan ng Diyos; Si Cristo ay
naghihirap sa kanila at dinala ang krus.
Nakikita mo ba ang baha sa pamamagitan ng lens ng krus? Nakikita mo
bang naghihirap si Kristo sa Sodoma? Nakikita mo ba si Kristo sa
paghihirap sa pamamagitan ng pagkamatay ng unang ipinanganak sa
Ehipto at mga pagkawasak ng Jerusalem? Nakikita mo ba ang Kalbaryo
sa marahas na pagkawasak ng bawat tao? Sa krus lamang ni Kristo ang
makikita mo ang mga paghuhukom ng Bibliya bilang isang
pagpapahayag ng kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos. Kapag
naiintindihan natin ang mapagkukunan ng karahasan na ipinakita sa
pamamagitan ng kalalakihan at kalikasan bilang isang pagpapahayag ng
poot ni Satanas kay Kristo, maaari nating simulan ang pagpapahalaga sa
mahiwagang simbolo ng ahas sa poste. Kapag ang ahas ay nakikilala sa
konteksto ng krus, kung gayon ang tibo ng ahas hinggil sa katangian ng
Diyos ay maaaring pagalingin
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20. Ang Ahas na Inilantad ng Krus
Si Satanas ang may-akda ng pagdurusa, sakit, at kamatayan. Itinatag
namin ang katotohanan na si Cristo ay nagbibigay buhay sa bawat tao at
malapit sa bawat tao na nakatira sa mundong ito. Ang bawat kilos ng
karahasan na ipinapakita ng mga tao sa kanilang sarili o sa iba pa ay
nagdudulot ng kakila-kilabot na paghihirap kay Kristo. Mahusay na
ikinubli ni Satanas ang kanyang karahasan kay Kristo sa pagkawasak ng
mga tao sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa sangkatauhan na ang Diyos
ang manlalaban at ang lahat ng mga epikong paglalarawan ng paghatol
sa Bibliya ay maiugnay sa Kanya.
Sa isang panayam sa gabi kay Nicodemus, ipinaliwanag sa kanya ni
Jesus ang isa sa mga pinaka malalim na katotohanan na naisasalin. Ito
ay isang paghahayag ng krus na humihinga ng hininga at gayon pa man
ito ay isang katotohanan na halos nakatago sa buong mundo.
At habang itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din dapat
itataas ang Anak ng tao: Juan 3:14
Ang kwentong tinutukoy ni Jesus ay matatagpuan sa Mga Bilang 21.
Ang mga anak ni Israel ay nagbulong at nagreklamo laban sa Diyos at
Moises . Ang diwa ng reklamo ay nagdulot ng pahinga sa bakod ng
proteksyon.
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Siyang naghuhukay ng hukay ay mahuhulog doon; at ang
sinomang dumudugo ng isang halamang bakod, ang isang
ahas ay aagawin siya. Eclesiastes 10:8
Ang pagkabuwag na ito sa bakod ay pinahihintulutan ang mga panganib
sa disyerto na pinrotektahan sila ng Diyos mula sa mahayag. Dinagtagal ay nagsimulang kumagat ang mga hilo ang mga tao, at sa
nakamamatay na epekto ng nagniningas na kamandag, sumigaw sila kay
Moises upang tulungan sila.
At ang bayan ay nagsalita laban sa Dios, at laban kay Moises,
Bakit mo kami dinala mula sa Egipto upang mamatay sa
ilang? sapagka’t walang tinapay, o walang tubig; at
kinasusuklaman ng aming kaluluwa ang magaan na tinapay na
ito. (6) At ang Panginoon ay nagpadala ng mga ahas na ahas
sa gitna ng mga tao, at kanilang kinagat ang bayan; at
maraming tao sa Israel ang namatay. (7) Kaya’t ang bayan ay
naparoon kay Moises, at nagsabi, Kami ay nagkasala,
sapagka’t nagsalita kami laban sa Panginoon, at laban sa iyo;
manalangin sa Panginoon, na alisin niya sa amin ang mga
ahas. At ipinagdasal ni Moises para sa mga tao. (8) At sinabi
ng Panginoon kay Moises, Gumawa ka ng isang ahas na
nagniningas, at ilagay mo sa isang poste: at mangyayari, na ang
bawat isa ay makagat, kung titingnan niya ito, ay mabubuhay.
(9) At gumawa si Moises ng isang ahas na tanso, at inilagay sa
isang poste, at nangyari, na kung ang isang ahas ay nakagat ng
sinumang tao, nang makita niya ang ahas na tanso, siya ay
nabuhay. Mga Bilang 21:5-9
Kapag nabasa mo ang kuwentong ito mangyaring tandaan ang salamin
kapag sinabi nito:
At ang Panginoon ay nagpadala ng mga ahas na ahas sa gitna
ng mga tao, at kanilang sinalsal ang bayan; at maraming tao sa
Israel ang namatay. Bilang 21:6
Ang salitang Hebreo na ipinadala ay maaari ding nangangahulugang
maluwag o sumuko o talikuran. Kapag inakusahan ng mga tao ang
Diyos, tinulak Siya pabalik sa pagprotekta sa kanila mula sa mga ahas.
Pinoprotektahan niya sila sa lahat ng oras na ito ngunit dahil ang mga
tao ay tumalikod sa Diyos ay pinigilan siyang magpatuloy na
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protektahan sila. Sinasabi sa atin ng Bibliya kung paano dumating ang
mga ahas.
Ni tutuksuhin natin si Cristo, tulad ng tinutukso din ng ilan sa
kanila, at nawasak ng mga ahas. (10) Huwag kayong
magbulung-bulungan, na gaya ng ilan sa kanila ay nagbulong,
at nawasak ng manlilipol. 1 Mga Taga-Corinto 10:9-10
Ang salitang tagasira ng Hebreo ay nangangahulugang mangwawasak o
makamandag na ahas sa taludtod 10. Ikinonekta ni Pablo ang salitang
ahas sa taludtod 9 sa salitang tagasira sa taludtod 10. Si Satanas ang
mangwawasak.
Ang kanilang hari ay ang anghel mula sa ilalim ng hukay; ang
pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa Griego,
Apollyon — ang Wasak. Pahayag 9:11 (NLT)
Kapag ang mga tao ay gumawa ng isang paglabag sa bakod ng
proteksyon sa pamamagitan ng kanilang paghihimagsik, pinapagana si
Satanas na pumasok at agad na magsimulang pumatay sa mga tao. Ang
katotohanan na ang mga tagasalin ng Bibliya ay ginamit ang salitang
ipinadala sa paglalarawan ng pagpapalaya ng mga ahas ay nagbibigay
ng perpektong banal na salamin para sa mga tao kapag binabasa nila ang
kuwento. Ang ideya ng Diyos na nagpapadala ng mga ahas upang
patayin ang mga tao ay isang salamin ng iniisip ng mga tao tungkol sa
Kanya. Ang mga taong tumingin sa buhay ni Jesus bilang isang larawan
ng Ama ay agad na maghanap ng sagot upang maipaliwanag ito kung
hindi man nakakapagtataka na sitwasyon. Nagpapadala ba ang Diyos ng
mga kakila-kilabot na ahas upang patayin ang mga tao para sa kanilang
mga reklamo? Ito ay ibang-iba sa katangian ni Jesus. Ang aking
paghahanap sa Bibliya ay humantong sa akin sa 1 Mga Taga-Corinto
10:9,10 na nagsasalita tungkol sa kuwentong ito at nagbibigay ng
pahiwatig na sila ay pinatay ng maninira. Sinasabi sa atin ng
Apocalipsis 9:11 na ang maninira ay ang anghel mula sa ilalim ng
hukay. Kung gayon napapansin namin ang salitang ipinadala ay
maaaring magkaroon ng isang hanay ng mga kahulugan at sa gayon ang
teksto ay nagdala sa pagkakaisa kapag handa kaming mag-imbestiga.
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Ang pinaka nakakagulat na tanong sa kwento kung bakit hilingin ng
Diyos kay Moises na gumawa ng isang nagniningas na ahas at ilagay ito
sa isang poste at sabihin sa mga tao na tingnan ito upang gumaling? Tila
kakaiba ito. Ang ahas sa Bibliya ay simbolo ni Satanas.
At ang malaking dragon ay pinalayas, ang matandang ahas,
na tinatawag na Diablo, at Satanas, na nanlinlang sa buong
mundo: siya ay itinapon sa lupa, at ang kanyang mga anghel
ay pinalayas kasama niya. Pahayag 12:9
Ngunit natatakot ako, baka sa anumang paraan, tulad ng pagakit ng serpente kay Eba sa pamamagitan ng kanyang malay,
kaya’t ang iyong isip ay dapat na masira mula sa pagiging
malinis na pag-iisip kay Cristo. 2 Corinto 11:3
Paano posible na ang pagtingin sa isang ahas na nakataas sa isang poste
ay makapagpapagaling sa taong nakagat? Ano ang mensahe na
hinahangad na ituro ng Diyos sa kanila? Ito ay nagdadala sa amin
pabalik sa gabi nang si Jesus ay nakikipag-usap kay Nicodemus.
Inihambing ba ni Cristo ang sarili sa ahas?
At kung paitaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din ang
Anak ng tao ay itataas, Juan 3:14
Inihambing ni Jesus ang pag-angat ng ahas sa Kanya na itinaas sa krus.
Karamihan sa mga Kristiyano ay nauunawaan ang proseso ng pagaling
sa pamamagitan ng pagtingin kay Jesus na namatay sa krus para sa
kanila. Kapag ang isang makasalanan sa ilalim ng sumpa ng kasalanan
ay tumingin kay Kristo at nakikita na kinuha ni Kristo ang sumpa para
sa kanya, lumilikha ito ng isang malalim na pakiramdam ng pasasalamat
na nagbabago sa puso at pagkatao. Nagdadala ito ng paggaling mula sa
sumpa ng kasalanan na dulot ng mga tukso ni Satanas, na tulad ng mga
kagat ng ahas na nagdadala ng sakit at kamatayan.
Bakit ang isang itinaas na ahas sa isang poste ay ginagamit bilang
simbolo ng pagpapagaling? Hindi ba mas makatuwiran na gumawa ng
isang imahe ng isang tupa at itaas ito sa poste? Paano makikilala si
Kristo na may simbolo ni Satanas?
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Sapagka’t ginawa niya siyang kasalanan para sa atin, na walang
nalalaman na kasalanan; upang tayo ay maging katuwiran ng
Diyos sa kanya. 2 Corinto 5:21
Ang pagpapako sa krus ni Jesus ay nagsiwalat ng buong pagkatao ni
Satanas. Inihayag ng krus ni Cristo ang kapwa nagsasamantala sa sarili
na resulta ng kung ano ang mangyayari sa mga hindi nagsisisi na
makasalanan, habang sa parehong oras na natuklasan ang totoong
katangian ni Satanas bilang isang marahas na mamamatay-tao. Upang
makita ng lahat na ipakita ni Satanas ang kanyang masamang espiritu,
ang kapangyarihan na pag-aari ni Cristo ay pinahihintulutan na magamit
ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang kontrol sa mga kalalakihan na
pinahirapan at pinatay si Kristo. Para pahintulutan ng Diyos na
maibigay ang Kanyang Anak sa gayong marahas na pagpapahirap at
kamatayan ay nagpapakita ng isang pag-ibig na nakatunganga na higit
sa pag-unawa ng tao. Ang krus ay nagdadala sa ilaw ng malagim na
resulta ng kasalanan sa makasalanan at ang tunay na katangian ni
Satanas.
Sa krus ay sumigaw si Jesus “Diyos ko bakit mo ako pinabayaan?” Ito
ang kalagayan ng makasalanan na naramdaman ang mabigat na bigat ng
kanyang kasalanan. Sa sobrang paghihirap ng pag-iisip, ang
makasalanang malalim na nahatulan ng kanilang kasalanan ay
nakakaramdam ng isang kahila-hilakbot na pakiramdam ng paghatol sa
kanilang kaluluwa. Nararamdaman sa makasalanan na ang Diyos ay
humihinga ng apoy sa kanila, subalit ito ay tunay na pagkondena at
pagkakasala sa pagkakaroon ng dalisay na pag-ibig na walang pag-ibig
na lumilikha ng sitwasyong ito.
Ito ang pagiging kumplikado ng krus. Inihahayag nito ang marahas na
pagkatao ni Satanas at ang likas na bunga ng isang makasalanang buhay
ngunit nararamdaman nito na para bang ang Diyos, sa kakila-kilabot na
poot, ay ang nag-iipon ng pagdurusa sa nagkasala. Ang mapagmahal na
mukha ng Diyos ay nakatago sa kadiliman ng pagkakasala at lahat na
nadarama ay ang kakila-kilabot na kakila-kilabot sa labis na kahihiyan
ng kasalanan. Nakikita natin ang dalawang panig na katangian ng krus
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sa buhay ni Cain. Ang pagsasalin ng Wycliffe ay nagpapahayag ng
dalawang aspeto nito.
At sinabi ni Cain sa Panginoon, Ang aking kasamaan ay higit
pa sa karapat-dapat kong magpatawad (para sa); (At sinabi ni
Cain sa Panginoon, Ang aking parusa ay higit pa sa magagawa
ko;) (14) narito! ngayon itinapon mo ako sa ibabaw ng lupa; at
ako ay maitago mula sa iyong mukha ... Genesis 4:13-14
(Pagsasalin sa Wycliffe).
Naramdaman ni Cain ang kanyang sariling paghatol sa sarili na siyang
likas na bunga ng kanyang kasalanan. Nararamdaman niya na ang
kanyang kasalanan ay napakalaking kaya hindi ito mapapatawad.
Ngunit sa parehong oras ay may isang pagpapahayag ng pagtalikod sa
Diyos upang maging responsable Siya sa mga bunga. Ito ang dalawang
panig ng paghatol at samakatuwid ang dalawang aspeto ng krus.
1. Pagkamali at pagkondena sa sarili nang walang pag-asa ng
kapatawaran.
2. Ang paglalagay ng proyekto ay sisihin sa Diyos at ginagawang
Kaniyang agresibo sa paghatol.
Ito ay sa kontekstong ito na kapag nakikita natin ang mga gawa ng
karahasan sa Bibliya, aktwal na inilalantad nito ang katangian ni Satanas
ngunit may kahulugan na ito ay ang Diyos ay nagbubuhos ng matinding
galit sa makasalanan. Mula sa pananaw ng makasalanang, ang paghatol
ay laging naramdaman na ang Diyos ay ang mapang-api na mang-aapi.
At ang paningin ng kaluwalhatian ng Panginoon ay parang
nag-aalab na apoy sa tuktok ng bundok sa mga mata ng mga
anak ni Israel. Exodo 24:17
Tulad ng ipinahiwatig sa nakaraang kabanata, upang ipahayag ni
Satanas ang kanyang karahasan, dapat tanggihan ni Kristo ang Kanyang
Sarili at magdala ng isang krus ng pagdurusa upang makita ang
Kanyang mga anak na nagdurusa. Ang paghihirap na ito ay nagpapakita
ng pagkatao ni Satanas. Ang problema ay naramdaman ng mga tao na
ang Diyos ay sumisira sa kanila dahil ang kanilang may kasalanan na
budhi ay nakakumbinsi sa kanila na karapat-dapat silang mamatay.
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Na nalalaman ang kahatulan ng Diyos, na ang mga gumawa
ng ganyang mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, hindi
lamang ginagawa ang gayon, ngunit nasiyahan sa mga
gumagawa nito. Roma 1:32
Ngunit kapag nakita natin si Cristo na nakataas sa tamang konteksto ng
krus, nakikita natin ang ahas na ipinahayag at napagtanto na hindi ang
Diyos ang sumisira ngunit si Satanas. Pinapagaling nito ang puso ng tao
ng paglaban nito sa Ama na iniisip na Siya ang gumagawa ng pagpatay.
Ang simbolismo ay malalim na malalim at tumatagal ng oras upang
tunay na pahalagahan, ngunit ang katotohanan ay nananatiling iyon
kapag nakita mo ang ahas sa marahas na paghuhusga ng Banal na
Kasulatan maaari mong pagalingin ang iyong pagtutol sa Diyos. Maaari
kang tunay na makipagkasundo sa Kanya at mapalayas ang iyong takot.
Walang takot sa pag-ibig; nguni’t ang sakdal na pag-ibig ay
nagpapalayas ng takot: sapagkat ang takot ay may pagdurusa.
Siya na natatakot ay hindi ginawang perpekto sa pag-ibig. 1
Juan 4:18
Sa pag-iisip ng mga alituntuning ito, handa na nating isaalang-alang ang
paggamit ng baras na naging isang ahas sa loob ng sampung salot.
At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Ano iyon sa iyong kamay?
At sinabi niya, Isang baras. (3) At sinabi niya, Itapon mo ito
sa lupa. At inihagis niya ito sa lupa, at naging ahas; at tumakas
si Moises mula sa harap nito. (4) At sinabi ng Panginoon kay
Moises, Iunat ang iyong kamay, at dalhin mo sa buntot. At
iniunat niya ang kanyang kamay, at hinawakan, at ito ay
naging isang pamalo sa kanyang kamay: (5) Upang sila ay
maniwala na ang Panginoong Diyos ng kanilang mga
magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang
Diyos ni Jacob , ay lumitaw sa iyo. Exodo 4:2-5
Ang isang tungkod o kawani ay isang simbolo ng kapangyarihan. Sa
mga mahinahong termino na ito ay tinatawag na isang Setro. Si Kristo,
ang Anak ng Diyos ay may isang setro.
Nguni’t sa Anak ay sinabi niya, Ang iyong trono, O Dios, ay
magpakailanman at magpakailanman: isang setro ng
katuwiran ang setro ng iyong kaharian. Ang Mga Hebreo 1:8
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Si Cristo ay tinutukoy din na ito na setro. Makikita ko siya, ngunit hindi
ngayon: makikita ko siya, ngunit hindi malapit: may darating na isang
Bituin mula kay Jacob, at isang Baril ay babangon mula sa Israel, at
sasaktan ang mga sulok ng Moab, at sisirain ang lahat ng mga anak ng
Pangungulit. Bilang 24:17 Si Cristo ang kapangyarihan ng Diyos (1
Corinto 1:24) at nasa kanang kamay ng Diyos (Mga Hebreo 1:3).
Tinukoy siya bilang kanang kamay ng Diyos o kung ano ang tatawagin
nating “Kanyang kanang kamay na tao.”
Ang iyong kanang kamay, Oh Panginoon, ay naging
maluwalhati sa kapangyarihan: ang iyong kanang kamay, Oh
Panginoon, ay naghiwalay ng kaaway. Exodo 15:6
Sinasabi ng Diyos kay Moises na kakatawan niya ang Diyos at si Aaron
ang magiging tagapagsalita nito. Exodo 4:16. Nang pinakawalan ni
Moises ang pamalo at nahulog ito sa lupa, ang kapangyarihan na kay
Cristo ay naging tulad ng ahas. Si Cristo ang kapangyarihan ng Diyos.
Nang sinabi ng Diyos kay Satanas “Masdan, ang lahat ng mayroon siya
ay nasa iyong kapangyarihan;” (Job 1:12) Ibinabagsak ng Diyos ang
Kanyang pamalo sa lupa. Ang pamalo ay si Kristo na ang
kapangyarihan sa sangkatauhan at paglikha ay sumuko kay Satanas
upang maglingkod sa layunin ni Satanas, tulad ng hinikayat ni Satanas
ang mga sundalong Romano na pilitin si Kristo na dalhin ang krus sa
burol ng Kalbaryo.
Ang mga kaisipan ng mga sundalong Romano ay kontrolado ni Satanas,
subalit ang hininga kung saan sila nabubuhay ay ang buhay na
nagliliwanag sa bawat tao na pumapasok sa mundo. Ang kapangyarihan
ni Cristo sa mga kaluluwa ng mga tao ay ginamit ni Satanas upang
maipako Siya sa krus. Tumigil lamang at pagnilayan mo sandali. Ang
nag-iisang imahen ng isang sundalong Romano na may martilyo ay
gaganapin ang mataas at nagtutulak sa isang mahalagang kamay ng
Tagapagligtas na may hawak na susi sa mga salot ng Ehipto at lahat ng
kapangyarihan ng pagkawasak na ipinakita sa mundo. Narito ang
pamalo na nahuhulog sa lupa:
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At nagpunta siya nang kaunti, at nahulog sa lupa, at
ipinagdasal na, kung maaari, lumipas ang oras mula sa kanya.
Marcos 14:35
Kung saan ang mga tao ay nahuhulog sa lupa sa ilalim ng isang
mapanirang puwersa, nariyan ang pamalo na nahuhulog sa lupa at
nagiging isang ahas.
At dinala nila siya sa kaniya: at nang siya’y makita niya, kaagad
siyang napapagod ng espiritu; at siya ay nahulog sa lupa, at
nakabalot na bula. Marcos 9:20
Kaya’t makikita natin na kahit saan natin makikita ang pagdurusa ng
mga tao na nakikita natin:
Sa lahat ng kanilang pagdurusa ay siya ay pinahirapan, at
iniligtas sila ng anghel ng kanyang presensya: sa kanyang pagibig at sa kanyang awa ay tinubos niya sila; at ipinanganak niya
sila, at dinala sila sa lahat ng mga araw. Isaias 63:9
Ang katotohanan ay kung ang Diyos ay gumagamit ng puwersa ay
maaari niyang wakasan ang buhay ng mga taong pumili upang sumunod
kay Satanas upang ang kapangyarihan ng Diyos kay Cristo ay hindi
magamit ni Satanas upang gumawa ng mga mapanirang bagay.
Gayunpaman upang maibigay sa bawat tao ang kalayaan na pumili,
dapat payagan ni Kristo ang Kanyang kapangyarihan sa mga tao na
gagamitin ni Satanas kapag tinutukoy ng mga tao na maghimagsik laban
sa Diyos at sa Kanyang mga utos. Paano ginagamit ni Satanas ang
kapangyarihang ito? Ang lahat ng mga tao na wala sa ilalim ng kontrol
ng Diyos ay nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. Kapag sa ilalim ng
kanyang kontrol siya ay gumagalaw sa mga lalaki upang sirain ang
bawat isa. Kapag ang isipan ng mga tao ay sumasailalim ang kontrol ni
Satanas ang kapangyarihan ng buhay na ibinigay sa kanila ni Kristo ay
ginawa upang maglingkod sa mga layunin ni Satanas. Samakatuwid ang
kapangyarihan ng Diyos ay naging ahas kapag tinanggal ito sa Kanyang
kamay.
Kapag nabasa natin ang tungkol sa mga mahusay na digmaan ng
kasaysayan, kung saan milyon-milyong mga tao ang namatay sa
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pinakamalakas na paraan, ang kapangyarihan ni Cristo na ibinigay sa
mga tao ay ginamit ni Satanas upang gawin ang kanyang gawain ng
pagkawasak. Sa lahat ng kapahamakan na ito ay ipinakita ng Diyos ang
Kanyang pag-ibig sa pagsuko sa Kanyang Anak upang ibunyag ang
marahas na mga alituntunin ng ahas. Maaari ba nating maunawaan ang
paghihirap ni Kristo na ang hininga na ibinibigay niya sa mga tao ay
ginamit noong mga araw ng Roma? Ang mga hukbo ng mga kabataang
lalaki na puno ng hininga ng Anak ay handa nang labanan laban sa
bawat isa. Ang dalawang hukbo na puno ng buhay ni Cristo ay hinimok
ni Satanas upang salakayin laban sa bawat isa na nasaksak ng mga
espada, sibat, kutsilyo, at mga arrow. Habang ang bawat kabataang
lalaki ay naghihinagpis ng kanyang huling hininga, naroroon si Kristo sa
isang malalim na kalungkutan habang ang mga kaluluwang ito ay
namatay na may pagdadugo ng dugo sa kanilang mga puso at kamay.
Ang kapangyarihan ni Cristo ay naging ahas kapag pinili ng mga tao na
ilabas ang kanilang sarili sa kamay ng Diyos. Ngunit upang maipahayag
ang marahas na kaharian ni Satanas, dapat tanggihan ni Kristo ang
Kanyang Sarili at pahintulutan ang Kanyang Sarili na mapuspos ng
kalungkutan sa pagkakita na ang Kanyang hininga sa buhay ay
ginagamit upang gawin ang mga masasama at malupit na bagay. Sa
bawat kilos ng karahasan ay tinusok si Kristo dahil kailangan Niyang
tanggihan ang Kanyang Sarili, dalhin ang krus, at pahintulutan ang mga
kalalakihan na magkaroon ng kalayaan na piliin ang kapalaran na nais
nila para sa kanilang sarili.
Maingat na timbangin ang puntong ito, kritikal na maunawaan upang
makita ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng ahas sa poste. Ang
pagtanggi sa sarili ni Kristo sa pagpapahintulot sa Kanyang
kapangyarihan na magamit ni Satanas ay inilantad ang tunay na
pagkatao ni Satanas. Nang pinahintulutan ni Cristo ang Kaniyang
kapangyarihan na magamit ni Satanas upang patayin Siya ang totoong
karahasan ng ahas ay ipinahayag. Ang totoong krus ay nagbubukas ng
isang pintuan para makita ng mga kalalakihan na ang lahat ng karahasan
ay natagpuan kay Satanas. Binubuksan nito sa tao ang posibilidad na
makita na tunay na minamahal ng Diyos ang Kanyang mga kaaway. Sa
Kristo ay ipinagkasundo ng Diyos ang mundo sa Kanyang Sarili at
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ipinakita ang Kanyang mapagmahal na pagkatao na walang pag-iimbot
Ngunit upang ang ahas ay tuluyang sirain ang kapangyarihan ni Cristo
ay dapat ibalik sa isang pamalo.
At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat ang iyong kamay,
at kunin mo sa buntot. At iniunat niya ang kanyang kamay, at
hinawakan, at naging isang pamalo sa kanyang kamay: Exodo
4:4
Ano ang kinakatawan ng buntot?
Ang sinaunang at kagalang-galang, siya ang ulo; at ang
propeta na nagtuturo ay namamalagi, siya ang buntot. Isaias
9:15
Ang buntot ng ahas ay naglalaman ng mga kasinungalingan kung saan
siya linlangin ang mundo tungkol sa katangian ng Diyos. Kumbinsido ni
Satanas ang mundo na pinatay ng Diyos ang Kanyang Anak sa
matinding galit.
Tunay na dinala niya ang ating mga kalungkutan, at dinala ang
ating mga kalungkutan: gayon ma’y itinuring natin siyang
sinaktan, sinaktan ng Diyos, at nagdusa. Isaias 53:4
Upang ang kapangyarihan ng ahas ay masira ang mga kasinungalingan
na sinabi ni Satanas hinggil sa katangian ng Diyos ay dapat na ipakita.
Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang “Tapos na,” ang tanong ay ano
ang natapos niya? Niluwalhati kita sa mundo: natapos ko ang gawa na
ibinigay mo sa akin upang gawin. Juan 17:4 Nang sinabi ni Jesus na
niluwalhati kita sa mundo sinasabi niya na ipinahayag ko ang iyong
totoong pagkatao sa mundo. Exodo 33:18; Exodo 34:5-7. Nang
sumigaw si Jesus, “natapos na,” kinuha niya ang ahas sa buntot:
nangangahulugan na Inilahad niya ang mga kasinungalingan na sinasabi
ni Satanas tungkol sa katangian ng Kanyang Ama bilang isang taong
marahas, at ipinakita na ito ay si Satanas na ang tunay na orihinal na
mamamatay-tao at maninira.
Ito ay nasa ilaw ng katotohanan na ito na ang ebanghelyo ay may
kapangyarihang ipangangaral sa buong mundo sa isang maikling
panahon sa buhay ng mga apostol.
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Kung magpapatuloy ka sa pananampalataya na saligan at
umayos, at hindi mailayo sa pag-asa ng ebanghelyo, na iyong
narinig, at na ipinangaral sa bawat nilalang na nasa ilalim
ng langit; kung saan ako si Paul ay naging isang ministro;
Colosas 1:23
Ang hamon ay nananatiling ang pananaw ng krus sa likas na tao ay
waring pinarurusahan ng Diyos ang Kanyang Anak upang masiyahan
ang Kanyang galit sa atin. Ito ay naging madali para kay Satanas na
mag-imbento ng higit na mga kasinungalingan lalo na sa pamamagitan
ng pagtaas ng tao ng kasalanan upang mabura ang totoong
kapangyarihan ng krus. Pinayagan nito ang ahas na bumaba mula sa
kanyang pagkakalantad sa pamamagitan ng krus at muling itago sa dilim
at kagatin ang mga lalaki mula sa mga anino na nakakumbinsi sa kanila
na ang Diyos ay ang marahas na pagpaparusa sa isa.
Ang mga taga-Ehipto ay nagkaroon ng maraming pagkakataon upang
malaman ang tungkol sa totoong Diyos sa pamamagitan ni Joseph.
Binigyan ng Diyos si Joseph ng karunungan upang pagpalain ang mga
taga-Egypt sa paghahanda sa taggutom na dumating sa Ehipto at sa lahat
ng mga bansa sa paligid nila.
At ang pitong taon ng gutom ay nagsimulang dumating, ayon
sa sinabi ni Jose: at ang gutom ay nasa lahat ng mga lupain;
ngunit sa buong lupain ng Ehipto ay mayroong tinapay.
Genesis 41:54
Pinagbalaan si Faraon sa isang panaginip ng pitong taon ng taggutom na
darating. Ang patunay ng Diyos ay naglagay kay Joseph kung saan
makakatulong siya sa paghahanda ng mga tao sa mga paghihirap ng
paparating na tagtuyot. Genesis 41:25-36. Bakit napansin ang isang
napakalakas na tagtuyot sa lahat ng mga bansang ito?
bibigyan kita ng ulan Huwag kayong gagawa ng mga
diosdiosan o larawang inanyuan, o magtatayo kayo ng isang
nakatayong imahen, ni magtatayo rin ng anumang larawan ng
bato sa inyong lupain, upang yuyukod ito: sapagka’t ako ang
Panginoon mong Diyos. (2) Iingatan ninyo ang aking mga
Sabbath, at iginagalang ang aking santuario: ako ang
Panginoon. (3) Kung lumalakad ka sa aking mga
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palatuntunan, at susundin ang aking mga utos, at gagawin mo;
(4) Kung magkagayo’y sa takdang panahon, at ang lupain ay
magbibigay sa kaniya ng pagtaas, at ang mga puno ng bukid
ay magbubunga ng kanilang bunga. Levitico 26:1-4
Natatandaan natin mula sa kabanata 13 na nilikha ng Diyos ang mga
batas upang likasin ang tao.
Ang sanhi ng ugnayan sa pagitan ng tao at kalikasan ay
nangangahulugang habang ang pagrerebelde ng sangkatauhan
ay nadaragdagan din ang paghihimagsik ng hangin, apoy at
baha. Habang nilalabag ng mga tao ang mga utos ng Diyos na
may mas masigasig na pagsisiksikan ng mundo ang mga batas
ng kalikasan at susasalamin sa mga tao ang kanilang sariling
paghihimagsik. Nakatunganga, Kabanata 13, pahina 116.
Sinamba ng mga taga- Ehipto ang maraming idolo kasama ang mga
bansa sa kanilang paligid. Hindi nila tinupad ang araw ng Sabado o
iginagalang ang santuario ng Panginoon. Nang si Moises ay lumapit kay
Faraon at humiling ng ngalan ng Panginoon, buong pagmamalaking
tanong ni Faraon kung sino ang Panginoon at masamang sinabi, “Hindi
ko siya kilala.” Ngayon si Faraon ay hindi mapagbiro kay Jose. Ang
Ehipto ay naging mayaman sa pamamagitan ni Joseph. Kaya’t ito ay
isang pagtanggi na makilala ang Diyos.
Sapagkat iyon, nang makilala nila ang Diyos, hindi nila siya
niluwalhati bilang Diyos, ni nagpapasalamat din; ngunit naging
walang kabuluhan sa kanilang mga haka-haka, at ang kanilang hangal
na puso ay nagdilim. (22) Inaangkin ang kanilang sarili na maging
matalino, sila ay naging mga tanga, (23) At pinalitan ang
kaluwalhatian ng di-nasasalat na Diyos sa isang imaheng ginawa
tulad ng sa masasamang tao, at sa mga ibon, at mga hayop na may
apat na paa, at mga gumagapang na bagay. Roma 1:21-23
Hindi nila tinutupad ang mga batas at paghatol sapagkat mula sa mga
araw ni Nimrod marami sa mga umuunlad na bansa ang sumuway sa
Diyos ng langit at pinili na maghimagsik at gawin ang kanilang nais.
Ang lupain ng Ehipto at Canaan ay kilala bilang lupain ng Ham.
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Dumating din ang Israel sa Egypt; at nanirahan si Jacob sa
lupain ng Ham. Awit 105:23
Ibinigay ni Ham sa kanyang mga inapo ang isang kakila-kilabot na
mana sa pamamagitan ng masamang krimen na ginawa niya sa kanyang
amang si Noe.
At nakita ni Ham, ang ama ni Canaan, ang kahubaran ng
kanyang ama, at sinabi sa kanyang dalawang kapatid sa labas.
(23) At si Sem at si Japhet ay kumuha ng isang damit, at
inilagay sa kanilang mga balikat, at bumalik, at tinakpan ang
kahubaran ng kanilang ama; at ang kanilang mga mukha ay
lumiko, at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama.
(24) At nagising si Noe mula sa kanyang alak, at
nalalaman kung ano ang ginawa sa kaniya ng kaniyang
mas bata na anak. (25) At sinabi niya, Sumpain ang Canaan;
isang alipin ng mga alipin siya ay magiging sa kanyang mga
kapatid. Genesis 9:22-25
Ang katotohanan na alam ni Noe na ang kanyang anak ay may nagawa
sa kanya nang magising siya ay nagpapahiwatig na ang ginawa ni Ham
ay higit pa sa pagtingin lamang sa kanyang ama. Nang lumabas ang
Israel mula sa Ehipto sinabi niya sa kanila na huwag sundin ang mga
gawi ng mga Cananeo at taga- Ehipto.
Matapos ang mga gawa ng lupain ng Ehipto na inyong
tinatahanan, ay hindi ninyo gagawin: at pagkatapos ng mga
ginagawa sa lupain ng Canaan, na aking dinadala sa inyo, ay
hindi ninyo gagawin: ni lalakad man kayo sa kanilang mga
kahatulan. Levitico 18:3
Ano ang mga bagay na iniutos ng Panginoon sa Israel na huwag gawin
ang ginagawa ng mga bansang ito?
1. Pang-insidente. Levitico 18:6-18
2. Kasarian sa panahon ng isang babae. Levitico 18:19
3. Pangangalunya. Levitico 18:20
4. Ang pag-alay ng kanilang mga anak sa mga idolo. Levitico 18:21
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5. Homoseksuwalidad. Levitico 18:22
6. Pinakamagaling. Levitico 18:24
Ang lahat ng mga kasalanan na ito ay mana ng mga anak ni Ham. Ang
mga paglabag sa batas ng Diyos ay may negatibong epekto sa kalikasan
sapagkat taliwas ito sa likas na katangian.
Kaya’t binigyan sila ng Diyos ng karumihan sa pamamagitan
ng mga pang-aasar ng kanilang sariling mga puso, upang alisin
ang kanilang sariling mga katawan sa pagitan ng kanilang mga
sarili: mapalad magpakailanman. Amen. (26) Dahil sa
kadahilanang ito ay ibinigay sila ng Diyos hanggang sa
masasamang pagmamahal: sapagkat kahit ang kanilang mga
kababaihan ay nagbago ng likas na paggamit sa bagay na laban
sa kalikasan: Roma 1:24-26
Ang mga kasalanan na ito, kasama ang pagkain ng maruming pagkain,
dugo, at higit pa natagpuan. sa Levitico, hugasan ang lupa na nagiging
sanhi ng pagkalungkot.
Ang lupa ay nagdadalamhati at nawawala, ang mundo ay
humihina at nawawala, ang mapagmataas na mga tao sa lupa
ay nanghihina. (5) Ang lupa ay dinumura sa ilalim ng mga
nananahan doon; sapagkat nilabag nila ang mga batas, binago
ang ordenansa, sinira ang walang hanggang tipan. (6) Kaya’t
sinumpa ng sumpa ang lupa, at ang mga tumatahan doon ay
sira: kaya’t ang mga nananahan sa lupa ay sinunog, at kakaunti
ang mga tao. Isaias 24:4-6
Ang Kanaan at Ehipto ay lumabag sa mga utos ng Diyos. Ang pitong
taon ng taggutom ay isang babala sa mga bansang ito na ang mga
kasuklamsuklam na kanilang ginagawa ay magreresulta sa mas
malaking kombiksyon sa kalikasan sa hinaharap. Pinahintulutan ng
Panginoon sa awa si Joseph na dalhin sa Egypt upang makilala sila sa
totoong Diyos na ang mga taga- Ehipto ay maaaring magsisi sa kanilang
mga kasuklamsuklam at maiiwasan sa mapanirang mga reaksyon ng
kalikasan. Kaugnay sa mga sekswal na karumaldumal na babala na ito
ay ibinibigay sa batas.
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At ang lupain ay marumi: kaya’t dinalaw ko ang kasamaan
niyaon, at ang lupa mismo ay nagsusuka sa kanyang mga
naninirahan. Levitico 18:25
Ang mga karumaldumal ng Ehipto at Canaan ay naghahanda ng lupain
upang isuka ang mga naninirahan dito. Ang paghihimagsik ng mga tao
laban sa Diyos ay makikita sa tao sa pamamagitan ng kalikasan. Pinipilit
ni Satanas ang mga bansang ito sa mga kasalanan na ito upang magawa
ang marahas na reaksyon ng kalikasan at pagkatapos ay sisingilin ang
Diyos bilang kumikilos ng Kanyang galit na sumira sa kanila sa proseso,
habang sa katunayan ay nais ng Panginoon na iligtas ang Ehipto at ang
iba pang mga idolatrous na bansa. Hindi siya handang mawala sa
sinuman sa kanila ngunit tumanggi silang makinig sa Kanyang payo.
Habang isinasaalang-alang natin ang mga salot dapat nating isaalangalang ang isang napakahalagang taludtod.
Sapagkat ako ang Panginoong Diyos, ang Banal ng Israel,
iyong Tagapagligtas: ibinigay ko ang Ehipto para sa iyong
pantubos ... Isaias 43:3
Sinasabi ng Bibliya ang mga salot sa wika ng krus. Ang isang pantubos
ay binayaran upang ang Israel ay mapalaya. Maraming mga layer ng
simbolismo sa mga salot at hindi natin masasabi ang lahat sa tagpuan na
ito. Ang ating pokus ay ang paghahayag ng krus sa pamamagitan ng
mga salot na nahulog sa Ehipto.
At si Moises at si Aaron ay naparoon kay Faraon, at kanilang
ginawa ang ayon sa iniutos ng Panginoon: at inihagis ni Aaron
ang kaniyang tungkod sa harap ni Faraon, at sa harap ng
kaniyang mga lingkod, at naging ahas. Exodo 7:10
Ang himala ng baras na lumingon sa isang ahas ay paulit-ulit sa harap ni
Paraon. Nagbibigay ito ng isang aralin sa Ehipto na ang kapangyarihan
ng ahas ay malapit nang ilabas.
Itinapon niya sa kanila ang kabangisan ng kanyang galit, galit,
at galit, at kaguluhan, sa pamamagitan ng pagpapadala ng
mga masasamang anghel sa gitna nila. Awit 78:49
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Sa paglalarawan ng mga pangyayari sa mga salot na tinutukoy ng aklat
ng Mga Awit tungkol sa paglabas ng kapangyarihan ng mga
masasamang anghel.
At naging dugo ang kanilang mga ilog; at ang kanilang baha,
na hindi nila maiinom. (45) Nagpadala siya ng iba’t ibang uri
ng mga langaw sa kanila, na nilamon sila; at mga palaka, na
sumira sa kanila. (46) Binigyan din niya ang kanilang pagtaas
sa ulod, at ang kanilang paggawa sa mga balang. (47) Sinira
niya ang kanilang mga ubasan ng granizo, at ang kanilang mga
puno ng syomoro na may hamog na nagyelo. (48) Ibinigay din
niya ang kanilang mga hayop sa ulan ng ulan, at ang kanilang
mga kawan upang magpainit kulog. (49) Itinapon niya sa
kanila ang kabangisan ng kanyang galit, galit, at galit, at
kaguluhan, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga
masasamang anghel sa gitna nila. (50) Gumawa siya ng paraan
sa kanyang galit; [kalungkutan] hindi niya iniwas ang kanilang
kaluluwa sa kamatayan, ngunit ibinigay ang kanilang buhay sa
salot; (51) At sinaktan ang lahat ng mga panganay sa Egipto;
ang pinuno ng kanilang lakas sa mga tabernakulo ni Ham:
Awit 78:44-51
Karamihan sa mga salot ay nabanggit sa itaas na may kaugnayan sa
pagpapakawala ng mga masasamang anghel o anghel ng pagkawasak.
Ibinigay sila ng Diyos sa salot dahil tumanggi silang kilalanin ang Diyos
o ang Kanyang mga utos. Ang pagbanggit ng salitang salot ay
nagpapahiwatig ng paglabag sa walang hanggang tipan ng Diyos
At magdadala ako ng isang tabak sa iyo, na gagantig ng
pagtatalo ng aking tipan: at kapag kayo ay natipon na sa loob
ng iyong mga bayan, padadalhan ko ng salot sa gitna mo; at
kayo ay ihahatid sa kamay ng kaaway. Levitico 26:25
Hindi malinaw kung eksakto kung paano kasangkot ang mga
masasamang anghel o kung paano nila ginamit ang mga batas ng
kalikasan na nagsusuka sa mga naninirahan. Gayunpaman ito ang
dalawang sangkap - ang mga batas ng kalikasan na sinamahan ng
mapanirang gawain ng masasamang anghel na nagdala ng pagkawasak
sa Ehipto. Gayunpaman sa pamamagitan ng prosesong ito ng
pagkawasak ay inaabot din ng Diyos ang mga ito upang magawa silang
265

magsisi sa kanilang kasalanan at maligtas. Dapat alalahanin na ang lahat
ng kapangyarihang ipinahayag ay nagmumula kay Cristo sapagkat Siya
ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Gayunpaman si Kristo ay
dapat dalhin ang Kanyang krus ng pagdurusa upang payagan na
maganap ang mga pagkilos na ito ng pagkawasak.
Ang kapangyarihan ni Cristo ay nanirahan sa lahat ng kaluluwa ng mga
taga- Ehipto. Ang pagpatay sa sinumang tao ay nagsasangkot sa
pagpapahirap sa tao ni Cristo. Maaari mo bang isipin ang isang ina na
Ehipto na may hawak ng kanyang patay na anak na lalaki, yumuko sa
kanyang walang buhay na anyo na humahagulgol sa kanyang paghihirap
ng espiritu? Dito din nahirapan si Kristo sa kanyang pagdurusa, narito
ang krus ay binuhay at si Kristo ay ipinako sa krus. Kapag
pinahintulutan ng Diyos si Satanas na kunin ang kapangyarihan ng
Kanyang Anak, pinapayagan niya si Satanas na hawakan ang Kanyang
sariling mata.
Gumawa siya ng paraan sa kanyang galit; [H639 ilong, mukha]
hindi niya iniwan ang kanilang kaluluwa mula sa kamatayan,
ngunit ibinigay ang kanilang buhay sa salot; [H1698 - pagsira]
Awit 78:50
Ang talatang ito ay naglalarawan ng mga salot ng Egypt. Sinabi nito na
gumawa ng paraan ang Diyos sa Kanyang mukha. Ang minamahal
niyang Anak ay ang kasiyahan ng Kanyang buhay. Sa pagpapahintulot
sa mga Egippo na mamatay sa kamay ng mangwasak, pinahintulutan
niya ang paghihirap at pagdurusa ng Kanyang Anak; at sa gayon ang
Ama ay tumayo mag-isa sa kadiliman na ito at umiyak para sa Kanyang
Anak sa panahon ng mga salot ng Ehipto at para sa lahat na
pinagdudusahan ng Kanyang Anak.
Ang mga salot ay hindi random ngunit nakadirekta sa mga diyos na
pinaglingkuran ng mga taga- Ehipto. Ang mga taga- Ehipto, tulad ng
lahat ng paganong sumasamba, ay kailangang maglagay ng kanilang
mga diyos at hindi masisiyahan kung hindi man sila mapaparusahan.
Ang mga salot ay makikita sa mga taga- Ehipto sa banal na salamin.
Ang kanilang pakiramdam ng pagkakasala mula sa kanilang mga
idolatrous na karumaldumal, pagpatay sa mga sanggol, kalupitan ng
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pagka-alipin, nalulungkot na mga gana, at sekswal na pagbabagsak ay
bumalik sa kanila sa salamin na ito. Ang Ilog Nile ay sinasamba sa
ilalim ng diyos na Hapi, isang diyos ng pagkamayabong.
Ang utos na itapon ang mga batang sanggol na Hebreo sa ilog 80 taon
na ang mas maaga ay posibleng bumalik sa salamin ng kanilang mga
aksyon. Kasabay nito ang mga batas ng kalikasan na dala ni Kristo ay sa
wakas ay gumuho sa ilalim ng bigat ng kanilang mga karumaldumal.
Tulad ng isinasaalang-alang ng Anak ng Diyos ang kinabukasan ng
Ehipto Siya ay nabibigatan ng kalungkutan, at ang ilog ay nagbibigay sa
amin ng isang simbolo ng kung ano ang mararanasan ni Kristo sa hardin
ng Getsemani nang ang Kanyang pawis ay bumabalik sa dugo at ang
Kanyang katawan ay nagsimulang magkahiwalay. Ito ay ang bigat ng
kasalanan na ginagawa ang pagsira kay Kristo at ito ay ang
nagsasagawa ng sariling pagmamantsa sa kilos ng mga taga- Ehipto na
sumisira sa Nile at lahat ng naroroon.
Ang paggamit ng baras ay mahalaga.
At ginawa ni Moises at ni Aaron, ayon sa iniutos ng
Panginoon; at itinaas niya ang baras, at sinaktan ang mga
tubig na nasa ilog, sa paningin ni Faraon, at sa paningin ng
kaniyang mga lingkod; at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay
naging dugo. Exodo 7:20
Mahalaga ang paghahanap ng paggamit ng baras upang matamaan sa
ibang lugar sa Banal na Kasulatan ay mahalaga.
Nguni’t sa katuwiran ay hahatulan niya ang dukha, at sasaway
siya nang may katuwiran para sa maamo ng lupa: at sasaktan
niya ang lupa ng pamalo ng kaniyang bibig, at sa hininga
ng kanyang mga labi ay papatay niya ang masama. Isaias 11:4
Ang baras ay isang simbolo ng Salita ng Diyos at ang hininga ng
Kanyang bibig. Nang si Kristo ay nakasabit sa krus ito ay ang
pagkakasala ng kasalanan sa harap ng sirang batas na naging sanhi ng
Kanyang kaluluwa na sumunog tulad ng apoy. Ang alituntuning ito ng
paghagup ay nangyayari sa ibang lugar sa Banal na Kasulatan.
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Ngayon ay magpipisan ka sa mga kawal, Oh anak na babae ng
mga kawal: siya ay naglibut ng laban sa amin: kanilang
sasaktan ang hukom ng Israel ng isang tungkod sa pisngi.
Mikas 5:1
Gumising ka, O tabak, laban sa aking pastol, at laban sa lalake
na aking kapuwa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo:
hampasin mo ang pastol, at ang mga tupa ay magkakalat: at
ibabaling ko ang aking kamay sa mga maliliit. Zacarias 13:7
Narito, tatayo ako sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa
Horeb; at iyong hampasin ang bato, at may lalabas na tubig,
upang uminom ang bayan. At ginawa ito ni Moises sa
paningin ng mga matanda sa Israel. Exodo 17:6
Si Cristo ang pinuno ng lahat ng kalikasan. Ang kasamaan ng mga tagaEhipto ay dinungisan ang lupa at pinasan si Kristo na may putong ng
mga tinik. Ang kapansin-pansin na tubig ay nagpapakita kung ano ang
ginagawa ng mga Ehiptohanon kay Cristo. Si Kristo ang bukal ng tubig
na buhay at sinaktan nila Siya at nagdulot sa Kanya ng matinding
pagdurusa. Inihahayag ng Diyos sa mga taga- Ehipto ang pinsala na
ginagawa ng kanilang kalagayan. Ito ang gawain ng batas upang
maipakita muli sa nahulog na tao ang kanyang makasalanang kalagayan.
Gayunpaman, isinasaalang-alang ito ng buong mundo bilang sinisira ng
Diyos ang suplay ng tubig ng Ehipto. Itinuturing nitong sinaktan si
Kristo ng Diyos at nagdurusa. Nang tinusok si Cristo ay lumabas mula
sa Kanyang tagiliran ng dugo at tubig at ito ang nakikita natin sa Nilo.
Ang pangalawang salot ay isang salamin mula sa ibang diyosa na
Hequet.
Ang Heqet (Egyptian ḥqt, din ang ḥqtyt “Heqtit”) ay isang
diyosa ng Egypt ng pagkamayabong, na kinilala kay Hathor,
na kinakatawan sa anyo ng isang palaka. [1] Sa mga tagaEhipto, ang palaka ay isang sinaunang simbolo ng
pagkamayabong, na may kaugnayan sa taunang pagbaha ng
Nile ... Iminungkahi na ang kanyang pangalan ay ang
pinagmulan ng pangalan ni Hecate, ang diyosa na Greek ng
pangkukulam. Wikipedia.
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Ang pagkamayabong ng Ehipto ay nawasak ng mga taga- Ehipto sa
pamamagitan ng kanilang sariling mga karumaldumal. Sinusuka sila ng
lupa at ang mga palaka ay salamin ng pagsusuka na ito. Pinayagan ng
Diyos na ang kanilang pagsamba ay maaaninag sa kanila sa salamin.
Ang kanilang takot sa mga diyos ay ngayon dinalaw sa kanila. Hindi ito
random na mga kaganapan ngunit ang mga batas ng kalikasan na
sumasalamin sa mga saloobin ng mga tao. Tulad ng sinabi sa atin ni
Jesus:
Sapagka’t sa paghuhukom na inyong hinuhusgahan, kayo ay
hahatulan: at sa sukat na inyong sukat, susukat sa inyo muli.
Mateo 7:2
Sa parehong oras ang simbolo ng palaka ay naglalarawan ng prinsipyo
ng panlilinlang. Nabanggit namin sa itaas na ang Hequet ay konektado
sa pangkukulam. Kinontra ni Satanas ang mga pagpapakitang ito sa
likas na katangian sa pamamagitan ng kanyang mga pari. Ang mga
palaka ay konektado sa mga masasamang espiritu na gumagawa ng mga
himala.
At nakita ko ang tatlong maruming espiritu na parang mga
palaka na lumalabas sa bibig ng dragon, at mula sa bibig ng
hayop, at mula sa bibig ng bulaang propeta. (14) Sapagka’t
sila ang mga espiritu ng mga demonyo, na gumagawa
ng mga himala, na pumupunta sa mga hari sa mundo at
ng buong mundo, upang tipunin sila sa labanan ng dakilang
araw ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Pahayag 16:1314
At gumawa siya ng mga dakilang kababalaghan, kaya’t siya ay
bumababa ng apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga
tao, (14) At nilinlang ang mga naninirahan sa lupa sa
pamamagitan ng mga milagro na mayroon siyang
kapangyarihan na gawin sa paningin ng hayop; na
sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na sila’y gumawa ng isang
imahe sa hayop, na may sugat sa pamamagitan ng isang tabak,
at nabuhay. Apocalipsis 13:13-14
Ang kasinungalingan na espiritu ng panlilinlang sa himala ng mga ahas,
at ang unang dalawang salot na pinahihinatnan ng mga pari ay pinigilan
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ang isang espiritu ng pagsisisi sa mga taga- Ehipto, na sa huli ay
nagbuklod ng kanilang kapahamakan. Sa katulad na paraan, ang isang
kasinungalingan na espiritu ay naroroon sa pagsubok ni Cristo upang
akusahan Siya nang mali at sa gayon ay mailigtas ang Kanyang
kahihinatnan sa krus.
Ang ikatlong salot ay may kaugnayan sa alikabok ng lupa. Mayroong
dalawang diyos na konektado sa lupa; Si Horus, na panginoon ng itim
na lupa, at si Set, na pinuno ng pulang lupang disyerto. Ang itim na
mayabong na lupa ay ginamit para sa lumalagong pananim. Ang mga
kuto na nagmula sa lupa ay isang babala na ang lupa ay nasa
pagkabulok at tumatanda na tulad ng isang damit.
Ikiling ang iyong mga mata sa kalangitan, at tingnan ang lupa
sa ilalim: sapagka’t ang langit ay mawawala na parang usok, at
ang lupa ay magiging luma na parang isang damit, at
ang mga tumatahan doon ay mamamatay sa ganito:
[kuto] ngunit ang aking ang kaligtasan ay magpakailan man, at
ang aking katuwiran ay hindi matatanggal. Isaias 51:6
Ang paraan ng salitang Hebreo ay talagang kuto. Ito ay isang
paghahayag ng mundo na tumatanda. Ang sumpa ng mga karumaldumal na tao ay bigat sa puso ni Cristo. Tulad ng sinasabi sa Mga Awit:
tagtuyot ng tag-araw. Selah. Awit 32:2-4 Mapalad ang tao na
hindi tinutukoy ng Panginoon ng kasamaan, at sa kanilang
espiritu ay walang daya. (3) Nang tumahimik ako, ang
aking mga buto ay tumanda sa aking pagngangal sa
buong araw. (4) Para sa araw at gabi ang iyong kamay ay
mabigat sa akin: ang aking kahalumigmigan ay naging
Ang Anak ng Diyos ay nanatiling tahimik, na binibigyan ang mga
Ehiptohanon ng kanilang kalayaan, ngunit ang bigat na dala niya sa
paghangad na mapangalagaan ang lupa mula sa karumihan ay nagdulot
sa Kanya.
Sapagka’t nalalaman natin na ang buong nilikha ay umuungol
at naghihirap sa sakit na magkasama hanggang ngayon. Roma
8:22
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Ang pagdadalamhati at paghihirap na ito ay sumasalamin sa mga
pagdurusa ni Kristo sa hardin sa ilalim ng bigat ng kasalanan. Sa taong
makatao ang salot na ito ay ang poot ni Horus na bumababa sa kanila,
ngunit sa espiritwal na tao nakikita natin ang pagkabulok at kahinaan ng
mundo sa ilalim ng mga pag-agaw ng mga taga- Ehipto at ang mga
kahihinatnan na pagdurusa ni Cristo.
Ang ika-apat na salot ay ang iba’t ibang uri ng mga langaw, insekto, at
marahil mga salagubang na isinalin sa literal na salin ni Young. Sinabi
ng salot na ito na ang lupa ay nakumpleto na nawasak ng salot na ito.
At ginawa ng Panginoon ito; at dumating ang isang
napakaraming lilipad na lilipad sa bahay ni Faraon, at sa mga
bahay ng kanyang mga tagapaglingkod, at sa buong lupain ng
Ehipto: ang lupain ay napinsala [na wasak o nawasak] dahil sa
napakaraming lilipad. Exodo 8:24
Ang salitang Hebreo para sa mga sira ay eksaktong kaparehong salitang
ginamit para sa maninira na nabanggit sa huling salot na pumatay sa
unang ipinanganak sa Ehipto. Ito rin ang parehong salita na ginagamit
upang ilarawan ang mundo bago ang baha.
At ang Diyos ay tumingin sa lupa, at, narito, ito ay masama;
sapagka’t lahat ng laman ay sumira sa kanyang landas sa lupa.
Genesis 6:12
Ang ika-apat na salot na ito ay isang pagpapakita ng karumihan na dulot
ng mga taga- Ehipto. Itinanggi ni Paraon ang totoong Diyos ng langit at
gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, at sa gayon ang mga binhi
na naihasik niya at ang kanyang mga ninuno ay inihayag na ngayon:
Sinabi ng mangmang sa kanyang puso, Walang Diyos. Sila ay
mga masasama, [nawasak] sila ay gumawa ng mga karumaldumal na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Awit
14:1
Walang nakakaintindi, wala namang naghahanap sa Diyos.
(12) Lahat sila ay wala na sa daan, sila ay magkasama na
naging walang pakinabang; walang sinumang gumagawa ng
mabuti, wala, wala. (13) Ang kanilang lalamunan ay isang
bukas na libingan; gamit ang kanilang mga wika ay gumagamit
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sila ng panlilinlang; ang lason ng mga uri ng ahas ay nasa
ilalim ng kanilang mga labi: Roma 3:11-13
Pinahinto ng Panginoon ang apat na hangin na ito ng pag-aaway at
naghahangad na sabihin, “Ang kapayapaan ay tumahimik,” sa mundo
ngunit sa wakas ay ilalabas ng lupa ang mga naninirahan.
Ang ikalimang salot ay nasa mga baka, kabayo, kamelyo, at asno.
Walang proteksyon ang mga taga- Ehipto laban sa maninira. Kung
nagsisisi lamang si Paraon kung gayon ang gawain ng pagsira ng mga
anghel sa pamamagitan ng kalikasan ay maiiwasan ngunit hindi ito
dapat mangyari. Kailangang ibigay ng Panginoon ang mga hayop sa
maninira. Tumanggi ang mga Ehiptohanon na lumapit sa Panginoon at
maligtas, kaya’t si Satanas ay higit na kumokontrol sa Ehipto.
Alam natin kung pinahintulutan si Satanas, nagdala siya ng pigsa kay
Job, at ito ang ginawa ni Satanas sa mga taga- Ehipto sa ikaanim na
salot. Kung paano nararanasan ni Kristo na bantayan ang Kanyang mga
mahal na anak sa pagdurusa sa pamamagitan ng mga pigsa, at kung
gaano kalaki ang paghihirap na nararanasan niya upang payagan si
Satanas na gawin ang mga bagay na ito. Ang katotohanan na ang mga
salot ay lumipat mula sa pagsamantala sa mga hayop sa mga pigsa sa
mga katawan ng mga tao ay nagpapahiwatig na si Satanas ay
nakakakuha ng higit na kontrol sa sitwasyon, tulad ng ginawa niya kay
Job.
At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Itinuring mo ba ang
aking alipin na si Job, na walang katulad niya sa lupa, isang
perpekto at matuwid na tao, na natatakot sa Diyos, at
nagtatakip ng kasamaan? at pinanatili pa rin niyang mahigpit
ang kanyang integridad, bagaman ikaw ay inudyok ako laban
sa kanya, upang sirain siya nang walang kadahilanan. (4) At
sumagot si Satanas sa Panginoon, at sinabi, Balat sa balat, oo,
lahat na mayroon ng isang tao ay ibibigay niya para sa
kanyang buhay. (5) Nguni’t ituro ang iyong kamay ngayon, at
hawakan ang kanyang buto at ang kanyang laman, at susumpa
ka sa iyong mukha. (6) At sinabi ng Panginoon kay Satanas,
Narito, siya ay nasa iyong kamay; ngunit iniligtas ang kanyang
buhay. (7) Sa gayo’y lumabas si Satanas mula sa harapan ng
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Panginoon, at sinaktan si Job ng matitinding pigsa mula sa
talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyang putong.
Job 2:3-7
Ang mga pigsa na ipinahayag sa mga taga- Ehipto ay maaaring
makipag-usap sa mga pagdurusa ni Kristo habang Siya ay ipinako sa
Kanyang krus. Ito ay isang pagdurusa sa laman ng tao.
Ang pagdurusa ng mga taga- Ehipto ay ang Kanyang pagdurusa at ang
kanilang pagdurusa ay nakakaapekto sa Kanya nang labis, at gayon pa
man ay ipinagpatuloy niya ang pagpapakita kay Satanas ng
kapangyarihang ito sapagkat tumanggi ang mga taong ito na makinig sa
apila upang lumingon at maligtas. Tulad ng sinabi ni Jesus sa mga
Fariseo, “Paano ko nais na tipunin ka bilang isang ina na nagtitipon ng
kanyang mga sisiw ngunit hindi ka!”
Una ang mga isda ay namatay, pagkatapos ang mga Palaka, pagkatapos
ang mga baka, at ngayon ang mga pigsa sa kanilang mga tunay na tao.
Nagbabala si Moises sa mga taga- Ehipto ng bawat salot upang sila ay
makagawa ng mga hakbang upang tumalikod sa mangwawasak. Maaari
silang tumalikod mula sa nakakagat na ahas na ito at tumingin sa ahas sa
baras na itinaas. Sa kay Cristo na itinaas sa pamamagitan ng paghihirap
na ito ng mga salot, ang ahas ay nahayag para sa kung sino siya - ang
maninira. Hinahangad ni Satanas na itago ang kanyang sarili sa
kapangyarihan ng Diyos at nagpapadala ng mga palaka upang sabihin sa
amin na ang Diyos ay direktang gumagawa ng mga bagay na ito. Ang
Anak ng Diyos ay nagdurusa nang labis upang makita ang Kanyang
sariling kapangyarihan na ginagamit sa mundo sa nasisira at marahas na
paraan. Ang kanyang sariling mga batas sa likas na katangian, na
idinisenyo upang pagpalain ang mga taong nagmamahal sa Panginoon at
sumunod sa Kanyang mga utos, ay naging sandata ng malawakang
pagkawasak. Sina Satanas at ang kanyang mga anghel ay kasangkot sa
isang paraan upang madagdagan ang antas ng pagkawasak dahil alam ni
Satanas na maari niyang isipin ang mga tao na direktang ginagawa ng
Diyos ang lahat ng mapanirang gawain na ito.
At iniunat ni Moises ang kaniyang tungkod patungo sa langit:
at ang Panginoon ay nagpadala ng kulog at ulan, at ang apoy
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ay tumakbo sa lupa; at ang Panginoon ay nagpaulan ng ulan
ng lupain ng Ehipto. Exodo 9:23
Nang itinaas ni Moises ang pamalo sa langit, ito ay simbolo ng Anak ng
Diyos na nakataas sa krus. Si Cristo, ang kapangyarihan ng Diyos, ay
ibinigay kay Satanas upang magamit alinsunod sa kanyang kagustuhan.
Pinahintulutan ng Diyos ang paglabag sa Kanyang proteksyon at ang
masasamang anghel na nalulugod sa kamatayan at pagkawasak ay
itinapon ang mga bato na ito sa lupa. Alalahanin ang sinabi ng Mga
Awit:
Sinira niya ang kanilang mga ubasan ng mga yelo, at ang
kanilang mga puno ng sikomoro na may hamog na nagyelo.
(48) Ibinigay din niya ang kanilang mga hayop sa ulan ng ulan,
at ang kanilang mga kawan sa mainit na kulog. (49) Itinapon
niya sa kanila ang kabangisan ng kanyang galit, poot, at
kaguluhan, sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng
masasamang anghel. Ang Awit 78:47-49
Binanggit din ang ulang may yelo sa Mga Awit 18 na nagsasalita
tungkol sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus.
Sa ningning na nasa harap niya ang kanyang malalakas na ulap
ay lumipas, mga bato ng yelo at mga uling. Awit 18:12
Pansinin na sinasabi nito na “ibigay” ang kanilang mga baka sa ulan at
ang salitang Hebreo na itinatakda sa kanila ay nangangahulugang
pakawalan o maluwag. Nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na
ibinigay kay Satanas at binibigyang diin natin ang punto na ito ay
magagawa lamang sa pamamagitan ng pagpapahirap at paghihirap ni
Kristo. Sa tuwing pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na sirain kasama
ng Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang Anak ay itinaas tulad ng sa
krus, ngunit sa parehong oras ay ipinahayag si Satanas bilang
tagapaglalang para sa mga tumitingin sa salamin ng totoong ebanghelyo.
Sa panahon ng salot ng ulan ng ulan, sinusubaybayan namin ang
detalyeng ito:
At ang lino at cebada ay sinaktan: sapagka’t ang barley ay nasa
tainga, at ang flax ay nabulok. Exodo 9:31
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Ang cebada ay ginamit para sa unang handog na prutas. Sa mga taong
pinatay ng ulan ng ulan, ang mga unang bunga ay nawasak din. Sinasabi
ng Banal na Kasulatan:
Ngunit ang bawat tao sa kanyang sariling pagkakasunudsunod: si Cristo ang unang bunga; pagkatapos ay sila na kay
Cristo sa kanyang pagparito. 1 Corinto 15:23
Ang yelo na sumisira sa cebada ay sumasagisag sa pag-aaway ni Kristo,
ang mga unang bunga. (“Iginagalang namin Siya na sinaktan” Isaias
53:4) Ang kasunod na salot ay kasangkot sa mga balang at sinabi sa atin
ang pinanggalingan ng mga balang sa balang.
At binuksan niya ang ilalim ng hukay; at may usok na lumabas
mula sa hukay, na parang usok ng isang malaking hurno; at
ang araw at ang hangin ay nagdilim dahil sa usok ng hukay.
(3) At lumabas mula sa usok ay ang mga balang ng
balang sa lupa: at sa kanila ay binigyan ng
kapangyarihan, na gaya ng kapangyarihan ng mga
alakdan ng lupa. Pahayag 9:2-3
Nagbibigay ito ng sanggunian sa mapanirang kapangyarihan ni Satanas
sa pamamagitan ng kanyang mga panlilinlang at ito ang naganap sa
salot na ito. Si Satanas ay gumapang at aalisin ang anumang berdeng
mga shoots ng pag-asa sa kumapit sa kaligtasan. Pinipilit ni Satanas si
Kristo sa mga kaisipang walang kabuluhan ang lahat ng Kanyang
gawain at walang sinuman na pahalagahan ito. Nagbigay din siya ng
matinding tukso na talikuran Siya ng Kanyang Ama.
Sapagka’t ang mga aso ay pumapaligid sa akin: ang
kapulungan ng mga masasama ay pumatak sa akin: kanilang
tinusok ang aking mga kamay at aking mga paa. (17) Maaari
ko bang sabihin sa lahat ng aking mga buto: tumingin sila at
nakatitig sa akin. (18) Pinaghati nila ang aking mga kasuutan
sa gitna nila, at pinapalad ang aking suot. Awit 22:16-18
At yaong mga nagdaraan ay kinasusuklaman siya, na
pinapahiya ang kanilang mga ulo, (40) At sinasabi, Ikaw na
sumira sa templo, at itinatayo ito sa tatlong araw, iligtas mo
ang iyong sarili. Kung ikaw ay Anak ng Diyos, bumaba mula
sa krus. (41) Gayon din ang mga punong pari na pinaglaruan
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siya, kasama ng mga eskriba at matatanda, ay nagsabi, (42)
Iniligtas niya ang iba; siya mismo ay hindi niya mai-save.
Kung siya ang Hari ng Israel, bumaba siya mula sa krus, at
maniniwala kami sa kanya. (43) Nagtiwala siya sa Diyos; iligtas
siya ngayon, kung gugustuhin niya siya: sapagka’t sinabi niya,
Ako ang Anak ng Dios. (44) Ang mga magnanakaw din, na
ipinako sa krus kasama niya, ay nagbigay ng parehong sa
kanyang mga ngipin. Mateo 27:39-44
Ang ikasiyam na salot ng kadiliman ay sumasalamin sa mga taga-Egypt
ang galit ng diyos na diyos na Ra, ngunit sa naghahanap ng katotohanan
ay direktang nagsasalita ito sa mga kakila-kilabot ni Kristo sa krus
habang Siya ay lubos na napapalibutan ng mga demonyo. Sa puntong ito
alam ni Satanas na magagawa niya ang pagkawasak ng Ehipto; ang
makapangyarihang lupain na ito ay natutunan nang labis mula sa Israel
noong nakaraan at sa buong pagpapala ng Diyos. Ang kaakit-akit na
ngiti na nagmamarka ng mukha ng masasama ngayon ay lumilitaw dahil
alam niya na ang Ehipto ay ganap na napapahamak. Sa tadhana ay
isiniwalat ang mga pagdurusa ni Cristo sa krus at ang Kanyang
paghihirap ng pagkawala sa makita ang Kanyang mga anak na Egypt na
nawasak ni Satanas. Ang kadiliman ay direktang nagsasalita sa mga
pangyayari sa krus.
Nang ako ay araw-araw na kasama ko sa templo, hindi ka
nakipagtagpo laban sa akin: nguni’t ito ang iyong oras, at
ang kapangyarihan ng kadiliman. Lucas 22:53
Ngayon mula sa ikaanim na oras ay may kadiliman sa
buong lupain hanggang sa ikasiyam na oras. Mateo 27:45
Ang ikasiyam na oras ba ay nakakaugnay sa ika-siyam na salot? Sa
anumang kaso ang sandaling ito ay ang pinakamadilim para kay Kristo
at para sa mga taga- Ehipto. Pareho silang natakot sa takot na malapit sa
kanila. Ang kadiliman ay nakikipag-usap din sa kumpletong takip ng
mukha ng Ama.
Ito ang mensahe na aming narinig tungkol sa kaniya, at
ipinahayag namin sa iyo, na ang Diyos ay ilaw, at sa kaniya
ay walang kadiliman. 1 Juan 1:5
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Ang kadiliman ay nagpapahiwatig na kontrolado ni Satanas ang Ehipto.
Ang nalalabi ay ang kamatayan ng panganay na siyang panghuling
salot, at ito ang pinakahuling gawain ng mangwawasak. Sa kanilang
pagkamatay ay ipinahayag ang sariling kamatayan ni Kristo. Malinaw
na namatay si Kristo sa kanilang lugar! Ngunit pinili nila ang maninira
at ngayon ay dapat harapin siya. Gayunpaman maawa, para sa lahat ng
may pananampalataya na naglagay ng dugo ng kordero sa kanilang mga
poste ng pinto, hindi papayagan si Satanas na pumasok sa bahay na
iyon.
Sapagka’t ang Panginoon ay daraan upang saktan ang mga
Ehipto; at nang makita niya ang dugo sa lintel, at sa
magkabilang poste, ang Panginoon ay tatawid sa pintuan, at
hindi papayag ang maninira na pumasok sa iyong mga
bahay upang saktan ka. Exodo 12:23
Muli nating paalalahanan ang ating sarili - sino ang maninira?
Ang kanilang hari ay ang anghel mula sa ilalim ng hukay; ang
pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa Griego,
Apollyon — ang Wasak. Pahayag 9:11 (NLT).
Ni magreklamo kayo, na gaya ng ilan sa kanila ay nagbulungbulungan, at nawasak ng manlilipol. [nakalalalang ahas] 1 Mga
Taga-Corinto 10:10
Sa pamamagitan ng pagpilit sa Diyos na bawiin ang Kanyang
proteksyon, ang mga masasamang anghel ay hindi nasasaktan sa
kanilang gawain hangga’t pinahihintulutan Niya; at ang lahat ng mga
panganay na ipinanganak sa Ehipto ay namatay, isang nakamamatay na
kamatayan ni Cristo. Sa sampung salot ng Ehipto ang krus ni Cristo ay
itinaas mataas na nagpapakita na ang kapangyarihan ng Diyos na
ginamit upang magdala ng pagkawasak na nagawa sa pamamagitan ng
mga batas ng kalikasan bilang tugon sa kasamaan ng mga taga-Ehipto
na nagdulot ng pagkawasak sa bakod na nagpapahintulot kay Satanas at
ng kanyang mga anghel na pumasok at sirain. Ang pagkawasak na ito ay
magagawa lamang sa pamamagitan ng pagpapahirap at pagdurusa ni
Kristo na pinatay mula sa pundasyon ng mundo sa pamamagitan ng
bawat kilos ng maninira sa mga tao. Ang poot ni Satanas sa imahe ng
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Diyos na natagpuan sa tao ay nagpapasaya sa kanya na ikamatay ang
mga tao kung kailan at saan niya magagawa.
Paano ipinagmamalaki ni Satanas ang pagkawasak ng Ehipto at ang
pagdurusa na ginawa niya kay Kristo at sa Ama. Ang kanang kamay ng
Diyos ay naging ketong at ang Kanyang setro ay naging ahas. Kung
makikita natin sa pamamagitan ng putik ng mga palaka, ang mga
kasinungalingan na sinasabi ni Satanas tungkol sa mga salot na ito, kung
gayon nakikita natin ang pagdurusa ng Diyos at ang Kanyang Anak, ang
krus ni Cristo ay itinaas, at sa pag-angat na nakikita natin ang ahas para
sa kung ano siya ay - isang mamamatay-tao at sinungaling mula pa sa
simula. Juan 8:44. Inihayag sa atin ng krus ang kasamaan ni Satanas at
ang pagtitiis ng ating Diyos sa pagpapahintulot sa kanya na gamitin ang
kanyang malayang pagpili sa Kanyang sariling malaking gastos.

Ang Darating na Pagwasak
Kapangyarihan ng Panginoon
Batas ng Kalikasan
Kasamaan ng Ehipto
Sanhi ng Pagkasira ng Bakod
P agpasok ni Satanas/
Mga Masamang Anghel
Ang aming pang-unawa na ang mga salot ay isang Diyos na gumagamit
ng puwersa upang pilitin si Paraon na palayain ang Israel na ilantad
kung gaano kalaki ang puso ng tao at kung gaano kakaunti ang
naiintindihan ng mapagmahal na katangian ng ating Ama sa langit. Ang
Diyos ay hindi handa na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat
ay magsisi sa pagsisisi at tanggapin ang proteksyon ng Kanyang Araw
ng Pangilin, mga kautusan, at mga batas.Tumalikod tayo sa lahat ng
ating mga kasalanan, at lumapit kay Cristo upang hindi natin Siya ipako
sa krus sa pamamagitan ng ating mga makasalanang kilos, ngunit sa
halip ay ipako siya sa krus araw-araw at bubuhayin sa bago ng buhay sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay.
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Makikita ba natin sa mga salot ang pangangaral ng krus ni Cristo at ang
Kanyang matinding pagdurusa sa pag-alam kay Satanas na
sasamantalahin ang mga pagpapasya ng Ehipto upang sirain ang mga
ito? Nakikita mo ba ang isang malambot na larawan ng Diyos na
nagawa ang lahat ng makakaya niya upang mailigtas sila?
“Gaano kalalim ang pagmamahal ng Ama sa atin. Gaano kalawak na
higit sa lahat. Ibinigay niya ang Kanyang nag-iisang Anak upang
gumawa ng Kanyang kayamanan.”4
Sapagka’t ang aking mga iniisip ay hindi ang inyong mga
iniisip, at ang inyong mga daan ay aking mga daan, sabi ng
Panginoon. (9) Sapagka’t kung paanong ang langit ay mas
mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga daan ay mas
mataas kaysa sa iyong mga lakad, at ang aking mga iniisip
kaysa sa iyong mga iniisip. Isaias 55:8-9

4

Awit ni Stuart Townend, Gaano kalalim ang pagmamahal sa atin ng Ama. 1990.
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21. Ang Pakikipagtipan na Walang Hanggan at
ang Ministro ng Kamatayan
Ang Lumang Tipan ay punong-puno ng mga kwento ng matinding
karahasan na lumilitaw na kapwa isinasagawa ng mga tagasunod ng
Diyos pati na rin ipinatupad nang diretso sa pamamagitan ng Diyos
mismo. Hindi namin basahin ang marami sa mga kuwentong ito sa
aming mga anak dahil sa takot na matakot sa kanila. Ang Lumang Tipan
ay tila napapahiya para sa isang Kristiyanismo na naghahangad na
ipangaral ang pag-ibig at awa ng Diyos sa pamamagitan ng kwento ni
Jesus.
Ang isa sa mga paraan na sinubukan ng mga Kristiyano na matugunan
ang karahasan na tila nagmula sa Diyos sa Lumang Tipan ay sa
pamamagitan ng pag-unawa sa Luma at Bagong Tipan. Maraming mga
Kristiyano ang nagtuturo na ang Lumang Tipan ay nauugnay lamang sa
Lumang Tipan o sa panahon bago dumating si Kristo sa lupa at namatay
sa krus. Ito ang panahon ng batas kung saan dapat kang “sumunod at
mabuhay,” o sumuway at mamatay. Mayroon ding isang pakiramdam na
ang mga tao sa Lumang Tipan ay talagang nauna sa kanilang pag-iisip at
maiintindihan lamang ang wika ng karahasan sa pagharap sa mga
sitwasyon ng krisis.
Sa kaibahan ang Bagong Tipan ay napapansin bilang isang panahon ng
biyaya. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag ngayon kay Cristo, at ang
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kaloob ng Banal na Espiritu na dumating sa oras na iyon ay
nagpapahintulot sa mga tao na maranasan ang ebanghelyo. Ang mga
nasa Lumang Tipan ay maaaring mangarap lamang sa isang hinaharap
na katotohanan ng isang ebanghelyo na hindi nila maaabot. Ang ilan sa
mga mambabasa ng Banal na Kasulatan ay napagtanto ito bilang
sinusubukan ng Diyos na gawin ang mga bagay sa isang paraan lamang
upang makita itong mabigo, at pagkatapos ay subukan ang isang mas
mapagmahal na diskarte. Ang iba ay naglalahad ng sitwasyon habang
ginagawa lamang ng Diyos ang makakaya niya sa ilalim ang mga
pangyayari hanggang sa dumating ang Mesiyas. Itinaas lamang nito ang
tanong kung bakit napakahabang panahon na dumating si Kristo sa
mundo? Ang ilang mga kadahilanan na mas mahusay na ipadala sa
kanya nang mas maaga upang maipakilala ang maibiging diskarte nang
mas maaga.

Ang pamamaraang ito sa Luma at Bagong Tipan ay nagtatanghal ng
dalawang magkasalungat na mga prinsipyo sa plano ng kaligtasan. Ang
Lumang Tipan ay nakatuon sa pagpapatupad ng batas habang ang
Bagong Tipan ay nakatuon sa awa. Ang paglalagay ng dalawang mga
alituntunin sa iba’t ibang mga yugto ng kasaysayan ng mundo ay
nagsisiguro na ang mga Tipan ay nauunawaan na tutol sa bawat isa.
Sapagkat kung ang dalawang mga alituntuning ito ay magkasama sa
isang pagkakasunud-sunod sa loob ng isang personal na karanasan ng
isang tao ay inihayag nila ang isang magandang banal na proseso ng
pagpapanumbalik.
Bagaman ang paksang ito ay tila medyo nakakapagod at walang
kaugnayan sa paksa ng pagkatao ng Diyos, kung naintindihan ay
makikita na ang isyung ito ay may mahalagang papel sa pagbunyag ng
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maraming mga sipi na tila nagpapahiwatig ng Diyos na marahas at
malupit sa Kanyang mga aksyon.
Isipin natin halimbawa ang sitwasyon ng isang tao na may ilang antas
ng hindi normal na paglaki ng buto. Sa pagbisita sa doctor, ang pasyente
ay ipinabatid na dapat sirain ng doktor ang buto at maglagay muli ito
upang lumaki sa tamang paraan. Paano kung ginawa lamang ng doktor
ang unang bahagi ng proseso ng pagpapagaling? Paano kung nabali lang
niya ang buto at pagkatapos ay iniwan niya ito? Ang doktor ay ituturing
na isang walang magaling na manggagamot. Isaalang-alang ang ibang
tao na bumibisita sa dentista dahil sa isang lumalagong pakiramdam ng
sakit sa kanyang bibig. Natuklasan ng dentista ang isang seryosong kaso
ng pagkabulok ng ngipin. Sa pahintulot ng pasyente ay nagsisimula
siyang mag-drill ng ngipin upang maihanda ito upang maibalik. Minsan
ang pasyente ay maaaring makakaranas ng malaking sakit sa prosesong
ito. Paano kung ginawa lamang ng dentista ang unang bahagi ng
trabaho? Kung pinalalabas lamang niya ang pagkabulok at hinahayaan
ang pasyente na umuwi, ang hindi protektadong ngipin ay magpapatuloy
lamang sa sakit. Sa gayon, ang dentista ay ituturing na pabaya sapagkat
ginawa lamang niya ang unang kalahati ng proseso ng pagkumpuni.
Tingnan natin kung ano ang nakasulat sa Banal na Kasulatan. Tandaan
na mabuti ang paggamit ng salita at kapag may salungguhit. Ito ay
nagpapahiwatig ng parehong mga pagkilos, ang isa bago at pagkatapos
ay tapos na magkasama sa pagkakasunud-sunod hindi sa isa o sa iba pa.
Tingnan ninyo ngayon na ako, kahit ako, at wala akong diyos
na kasama ko: Pinapatay ko, at nabubuhay ako; Ako ay
nasugatan, at nagpapagaling ako: wala ring
makakapagligtas sa aking kamay. Deuteronomio 32:39
Ang Panginoon ay pumatay, at nabubuhay: ibinaba niya sa
libingan, at bumangon. (7) Ang Panginoon ay
nagpapaginhawa, at nagpayaman: siya’y nagpababa, at nagtaas.
1 Samuel 2:6-7
Isang oras upang pumatay, at isang oras upang pagalingin;
isang oras upang masira, at oras upang magtayo; (4) panahon
ng pag-iyak, at panahon ng pagtawa; panahon ng
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pagdadalamhati, at panahon upang sumayaw; (5) panahon
upang magtapon ng mga bato, at panahon upang magtipon
ng mga bato; isang oras upang yakapin, at isang oras upang
pigilin ang pagyakap; Eclesiastes 3:3-5
Na siya rin ang gumawa sa amin ng mga ministro ng bagong
tipan; hindi sa liham, kundi ng espiritu: sapagka’t ang titik ay
pumapatay, ngunit [at] ang espiritu ay nagbibigay buhay. 2
Mga Taga-Corinto 3:6
Sa bawat isa sa mga pagkakataong ito, inihayag ng Bibliya ang isang
dalawang hakbang na proseso. Una ay mayroong isang pagsusuri sa
lawak ng problema at isang paghahayag kung gaano kasakit ito.
Pangalawa ay ipinagkaloob ang lunas at pagpapanumbalik. Ito ay kung
paano gumagana ang mga tipan sa buhay ng bawat tao. Ang taludtod sa
2 Mga Taga-Corinto 3:6 ay nag-uugnay sa proseso ng liham na
pagpatay sa proseso ng Espiritu na nagbibigay buhay kasama ang
salitang Griego de [G1161] na maaaring isalin bilang at. Ipinaliwanag
ng Malakas na Kasunduan na ito ay isang pangunahing butil na
maaaring “kasalungat o pagpapatuloy.” Ang kaso ng dalawang tipan ay
kapwa magkakasabay at nagpapatuloy. Ang pagkilos ng unang tipan ay
kalaban sa pangalawang tipan sapagkat inilalantad at pinapabagsak nito,
samantalang ang pangalawang tipan ay nagpapanumbalik at nagtatatag.
Ito ay nagpapatuloy sa katotohanan na ang pangalawang tipan ay
sumusunod o nagpapatuloy mula sa una. Tingnan natin ang prosesong
ito tulad ng ipinaliwanag ni Pablo sa buhay ni Abraham.
Sapagka’t nasusulat na si Abraham ay may dalawang anak: ang
isa sa pamamagitan ng isang aliping babae, ang isa naman sa
isang malayang babae. (23) Nguni’t siya na sa aliping babae ay
ipinanganak ayon sa laman, at siya ng babaing walang bayad
sa pamamagitan ng pangako, (24) kung aling mga bagay ang
sinasagisag. Sapagkat ito ang dalawang tipan: ang isa mula sa
Bundok ng Sinai na nagsisilang sa pagkaalipin, na kung saan
ay Hagar - (25) para sa Hagar na ito ay ang Mount Sinai sa
Arabia, at tumutugma sa Jerusalem na ngayon, at nasa
pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak - (26) ngunit ang
Jerusalem sa itaas ay libre, na siyang ina ng ating lahat. Galacia
4:22-26 (NKJV)
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Nangako ang Diyos na bibigyan siya ng isang anak na lalaki. Ang
problema ay si Abraham ay may kawalan ng pananalig sa Diyos. Hindi
niya alam kung gaano kalaki ang isang problema niya hanggang sa siya
at ang kanyang asawa ay hindi makagawa ng anak. Ang karanasang ito
ay bahagi ng problema sa diagnosis. Pinayagan ng Panginoon ang
pagkaantala ng kapanganakan ng bata upang payagan ang kakulangan
ng pananampalataya kay Abraham at Sarah. Ang prosesong ito ay
kritikal upang maganap ang pagpapanumbalik. Ang buong saklaw ng
problema ay dapat na ipinahayag para sa kabuuang pagpapagaling na
maisakatuparan. Sa halip na maghintay sa Panginoon, sumuko si
Abraham sa mungkahi ng kanyang asawa na kunin ang kanyang aliping
babae upang makabuo ng isang bata sa pamamagitan niya. Genesis
16:1-2.
Sa una nang ipanganak si Ismael kay Hagar ay tila ito ang perpektong
solusyon, ngunit mabilis na kumplikado ang mga bagay. Ang kawalan
ng pananampalataya kay Abraham ay nagbunga ng mga buto ng
tunggalian sa kanyang tahanan. Ang salungatan na ito ay nagpatuloy
hanggang sa kasalukuyan sa nakakasamang damdamin sa pagitan ng
mga Hudyo at Muslim. Inihayag ng kwentong ito ang lawak kung paano
maaaring magkaroon ng kakulangan sa pananampalataya ang
kakulangan ng pananampalataya. Pinahintulutan ng Panginoon na
mangyari ito upang maihayag ang kakulangan ng pananampalataya.
Ang nakalulungkot na bahagi ay sa prosesong ito sina Sarah at Abraham
ay nagpahiwatig sa katotohanan na ang Panginoon ay nagkamali sa
pagkaantala sa pagtupad ng pangako na bibigyan sila ng isang bata.
At sinabi ni Sarai kay Abram, Narito ngayon, pinigilan ako
ng Panginoon na manganak: isinasamo ko sa iyo,
pumasok ka sa aking dalaga; marahil ay maaaring makakuha
ako ng kanyang mga anak. At pinakinggan ni Abram ang tinig
ni Sarai. Genesis 16:2
At sinabi ng Dios kay Abraham, Tungkol kay Sarai na iyong
asawa, hindi mo tatawagin ang kanyang pangalang Sarai,
ngunit si Sara ang magiging pangalan niya. (16) At
pagpapalain ko siya, at bibigyan ka rin ng anak niya: oo,
pagpapalain ko siya, at siya ay magiging isang ina ng mga
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bansa; ang mga hari ng mga tao ay magiging sa kanya. (17)
Nang magkagayo’y lumuluhod si Abraham, at tumawa,
at sinabi sa kanyang puso, Manganganak ba ang isang
bata na may isang daang taong gulang? at
magpapanganak ba si Sara, na siyam na pung taon? (18) At
sinabi ni Abraham sa Diyos, O si Ismael ay mabuhay sa
harap mo! Genesis 17:15-18
Ang lahat ng mga kaganapang ito ay inihayag ang lawak ng problema
kina Abraham at Sarah. Ang kanilang kawalan ng pananampalataya ay
dahan-dahang isiniwalat. Inihayag ni Pablo na ang koneksyon ni
Abraham sa dalawang kababaihan, sina Sarah at Hagar, ay nagpapakita
ng katotohanan kung paano gumagana ang dalawang tipan. Si Abraham
ay ikinasal sa kapwa babae. Gumawa muna si Hagar ng isang bata
ngunit ito ang dahilan ng labis na pananakit kay Abraham hanggang sa
pilitin niyang palayain si Hagar at ang kanyang anak. Ang sakit ng
prosesong ito ay nagpakita kay Abraham ng pagdurusa na sanhi ng
kanyang kawalan ng pananampalataya. Pagkatapos ay nagawang
lumipat nang ganap si Abraham sa Bagong karanasan sa Bagong Tipan.
Ito ay isang proseso ng dalawang hakbang na may magkakapatong sa
pagitan ng dalawang mga tipan dahil mayroong isang panahon kung
saan ang parehong mga anak na lalaki ay nakatira sa iisang tahanan. Sa
pamamagitan ng pagsubok ng pag-alay sa kanyang anak na si Isaac
Abraham ay sa wakas ay napasa sa Bagong Tipan. Ang kanyang
pananampalataya sa Panginoon ay hindi nag-aalinlangan. Ang pagiging
perpekto ng kanyang pananampalataya ay nagdala sa kanya ng
pagpapanumbalik na nais ng Diyos mula sa pasimula.
Upang magawa ang gawaing ito ng pagpapanumbalik, kinailangan ng
Panginoon na maipalabas ang proseso ng oras upang ilantad ang sakit ni
Abraham na walang pananampalataya upang pagalingin siya. Pinayagan
ng Panginoon ang mga kaganapan upang malaro na pumatay sa dating
paraan ng pag-iisip ni Abraham at itinaas siya sa katiyakan ng katuwiran
sa pamamagitan ng pananampalataya.
Sa nakaraang dalawang kabanata na tinalakay namin ang prinsipyo ng
salamin. Ang salamin ay isang kasangkapan na ginagamit ng mga
dentista upang maipakita sa amin ang mga problema na umiiral sa
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aming bibig. Ginagamit ng mga doktor ang x-ray bilang isang
instrumento upang maipakita sa amin ang mga problema na umiiral sa
mga lugar na hindi namin nakikita nang maliwanag na may hubad na
mata. Ang batas ng Diyos ay kumikilos bilang isang instrumento,
salamin upang maipakita ang saklaw ng ating sakit sa kasalanan. Ang
salamin na ito ay ang tool na humahantong sa amin kay Kristo kung
tatanggapin namin ang diagnosis.
Kaya’t ang batas ay ating guro sa paaralan na dalhin tayo kay
Cristo, upang tayo ay mabigyan ng katarungan sa
pamamagitan ng pananampalataya. Mga Taga Galacia 3:24
Ang kasalanan ay isang problema na nagsisimula sa kaisipan sa laman.
Upang maayos ang problemang ito ay dapat ibunyag sa amin ng aming
Ama sa langit ang aming maling pag-iisip. Ang gawaing ito ay
ginagawa sa pamamagitan ng batas. Ang problema ay para sa karamihan
ng mga tao ang paghahayag na ito kung gaano tayo masasamang sanhi
ng mga ito upang maibalik ang mga paghahayag na ito sa Diyos.
Nguni’t maging mga tagatupad ng salita, at hindi lamang mga
tagapakinig, na nililinlang ang inyong sarili. (23) Sapagka’t
kung ang sinuman ay nakikinig ng salita at hindi isang
gumagawa, siya ay tulad ng isang tao na nagmamasid sa
kanyang likas na mukha sa isang salamin; (24) sapagkat
pinagmamasdan niya ang kanyang sarili, umalis, at agad na
nakakalimutan kung anong uri siya ng tao. (25) Ngunit siya na
tumitingin sa perpektong batas ng kalayaan at nagpapatuloy sa
loob nito, at hindi isang nakalimutan na tagapakinig ngunit
isang tagagawa ng gawain, ang isang tao ay mapalad sa
kanyang ginagawa. Santiago 1:22-25 (NKJV)
Ano ang ibig sabihin ng isang tagapakinig ng salita ngunit hindi isang
gumagawa? Ang isang perpektong halimbawa nito ay matatagpuan sa
kwento ng mga anak ni Israel nang dumating sila sa Bukid ng Sinai.
Nangako ang Diyos na gumawa ng maraming bagay para sa kanila
ngunit hindi sila tunay na nakinig ng mabuti. Sa halip na tanggapin ang
ipinangako sa kanila, mas sinabi ng mga Israelita sa Diyos na gagawin
nila ang sinabi Niya na gagawin niya para sa kanila.
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Nakita ninyo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehiptohanon,
at kung paano kita ipinanganak sa mga pakpak ng mga agila,
at dinala kita sa aking sarili. (5) Ngayon nga, kung susundin
mo ang aking tinig, at susundin mo ang aking tipan, kung
gayon ikaw ay magiging isang kakaibang kayamanan sa akin
higit sa lahat ng mga tao: sapagka’t ang buong lupa ay akin:
(6) At kayo ay magiging isang kaharian. ng mga pari, at isang
banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga
anak ni Israel. (7) At naparoon si Moises at tinawag ang mga
matanda sa bayan, at inilagay sa harap nila ang lahat ng mga
salitang ito na iniutos sa kaniya ng Panginoon. (8) At ang
buong bayan ay sumagot nang sama-sama, at sinabi, Lahat ng
sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At ibinalik ni Moises
ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Exodo 19:4-8
Talagang sinabi ng Diyos na bibigyan sila ng biyaya upang sumunod sa
Kanya sa espiritu at sa katotohanan. Ang pagsunod sa simpleng ibig
sabihin ay magtiwala na gagawin ng Diyos silang mga hari at pari sa
Kanya. Ang pagsunod ay dapat maunawaan bilang hindi paggawa ng
isang bagay para sa Diyos ngunit sa halip na magtiwala na may
ginagawa ang Diyos para sa kanila. Nakalulungkot na binago ng Israel
ang pangako ng Diyos sa isang bagay na maaari nilang gawin para sa
Kanya at sa gayon ay kumita ng karapat-dapat para dito.
Ang prosesong ito ay pormal na tinawag ng Bibliya na Lumang Tipan.
Ang kaganapang ito ay nagpakita sa isang pormal na paraan ng kawalan
ng kakayahan ng tao na tunay na makinig sa Diyos at magtiwala sa
Kanyang sinabi.
Sapagka’t kung ang unang tipan ay walang kamalian,
hindi dapat hahanapin ang lugar sa ikalawa. (8) Sapagkat
sa paghahanap ng pagkakasala sa kanila, sinabi niya, Narito,
ang mga araw ay darating, sabi ng Panginoon, na gagawa ako
ng bagong tipan sa ang sangbahayan ni Israel at kasama ng
sangbahayan ni Juda: (9) Hindi ayon sa tipang ginawa ko
sa kanilang mga magulang sa araw na kinuha ko sila sa
kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto; sapagka’t
hindi sila nagpatuloy sa aking tipan, at hindi ko sila
pinansin, sabi ng Panginoon. (10) Sapagka’t ito ang tipan na
aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkaraan ng mga
araw na iyon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko sa aking isip ang
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aking mga kautusan, at isusulat ko sa kanilang mga puso: at
ako ay magiging isang Diyos, at sila ay magiging isang bayan
ko: Hebreo 8:7-10
Alam ng Panginoon na ang Israel ay hindi makinig nang mabuti sa
Kanya ngunit sa halip ay susubukan ng Israel na gawin sa kanilang sarili
kung ano ang ipinangako niyang gawin para sa kanila.
Ito ay bahagi ng proseso ng guro ng pagdadala ng isang tao kay Cristo.
Kaya’t ang batas ay ating guro sa paaralan na dalhin tayo kay Cristo,
upang tayo ay mabigyan ng katarungan sa pamamagitan ng
pananampalataya. Ngunit pagkatapos dumating ang pananampalataya na
iyon, wala na tayo sa ilalim ng isang guro. Galacia 3:24-25
Alam ng Diyos na hindi mapananatili ng Israel ang kanilang mga
pangako sa Kanya ngunit hinayaan niya silang subukin upang kapag sila
ay nabigo ay mayroon pa silang pagpipilian na isuko ang kanilang mga
pagsisikap, at tiwala sa Kanya na tapusin ang ipinangako niya.
Tulad ng ipinakilala namin kanina sa kwento nina Abraham at Sara, ang
problema na mayroon tayo bilang mga tao ay na kapag ang Panginoon
ay nagsisimulang ibunyag sa atin ang ating pagkamakasalanang
itinutulak ng likas na kaisipan ang problema sa Kanya. Sinabi ni Sarah
na pinigilan siya ng Panginoon na magkaroon ng isang sanggol.
Iminungkahi niya na kasalanan Niya kung bakit hindi gumagana ang
mga bagay. Nang tanungin ng Panginoon si Adan kung kumakain siya
ng bunga ng punongkahoy, itinulak ni Adan ang kasalanan sa Diyos.
At sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyo na hubo ka? Kumain ka
ba ng punong kahoy, na aking iniutos sa iyo na huwag ka
kumain? (12) At sinabi ng lalake, Ang babaeng ibinigay
mo na kasama ko, binigyan niya ako ng puno, at
kumain ako. Genesis 3:11-12
Ang problemang ito ng pagpapakita sa Diyos ng mga pagkakamali na
naiimpluwensyahan natin sa paraan ng pagbasa at pagpapakahulugan sa
Bibliya. Binalaan tayo ng Bibliya tungkol sa ating kalagayan sa katawan
at isinisiwalat ang mga iniisip at hangarin ng ating puso na tayo ay
makasarili, mapanlinlang, mapanirang, at pumatay.
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Tulad ng nasusulat, Walang matuwid, wala, hindi isa: (11)
Walang sinumang nakakaintindi, walang sinumang
naghahanap sa Diyos. (12) Lahat sila ay wala na sa daan,
sila ay magkasama na naging walang pakinabang; walang
sinumang gumagawa ng mabuti, wala, wala. (13) Ang kanilang
lalamunan ay isang bukas na libingan; gamit ang kanilang mga
wika na ginamit nila panlilinlang; ang lason ng mga asps ay
nasa ilalim ng kanilang mga labi: (14) Na ang bibig ay puno ng
pagmumura at kapaitan: (15) Ang kanilang mga paa ay
matulin upang magpadugo ng dugo: (16) Ang
pagkawasak at pagdurusa ay nasa kanilang mga paraan:
(17) At ang daan ng hindi nila alam ang kapayapaan: (18)
Walang takot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Roma
3:10-18
Ang katotohanan ng ating kalikasan ay maluwalhating naiiba sa atin sa
buhay ni Jesus. Ang pag-ibig at awa na ipinakita niya sa Kanyang mga
kaaway at ang Kanyang mapagmahal na ministeryo na nangangalaga ay
ganap na kinondena ang ating pagiging makasarili. Sa halip na magsisi,
inilulunsad ng puso ng tao ang mga likas na katangian na ito pabalik sa
Diyos upang bigyang katwiran ang sariling pagkakasala. Tulad ng
binanggit namin sa James, binabasa ng likas na tao ang Salita ng Diyos
at nakikita ang kanyang sariling likas na mukha.
Sapagka’t kung may sinumang tagapakinig ng salita at hindi
isang gumagawa, siya ay tulad ng isang tao na
nagmamasid sa kanyang likas na mukha sa isang
salamin; Santiago 1:23 (NKJV)
Ang Panginoon ay kumikilos tulad ng isang doktor o dentista sa kung
paano Siya ay sinusubukan na ipakita sa amin ang lawak ng problema,
ngunit hindi ito sapat para sa amin, sapagkat hindi kami naniniwala na
ang problema ay may katapusan o kung gagawin natin, sa palagay natin
ay maaaring may isa pang lunas na mas kaakit-akit kaysa sa iniaalok
niya sa atin, isang panadaliang pampawala ng sakit para sa tagal ng
ating buhay ay magiging sapat para sa halimbawa. Gayunpaman,
walang pag-ikot sa katotohanan na ang kasalanan ay hindi nagbibigay
ng kapayapaan, sapagkat “walang kapayapaan, sabi ng Panginoon, sa
mga masama”, hindi para sa laman at hindi para sa mga demonyo, at
samakatuwid ay dapat pahintulutan tayo ng Diyos na maranasan ang
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kahihinatnan na pagkantot ng ating mga makasalanang kilos upang
mapagtanto natin ito - na “ang anumang hindi sa pananampalataya ay
kasalanan”. Isaias 48:22, Roma 14:23.
Sa pagkabalisa sa Kanyang Sarili Siya ay paulit-ulit na pinapanood ang
tao na dumaan sa Lumang Tipan ng mga galaw ng kaligtasan sa
pamamagitan ng kanyang sariling mga paraan, na humihiling sa amin na
kilalanin natin na maaari lamang nating harapin ang problema sa
pamamagitan ng pagpapahintulot kay Kristo na gumana sa ating mga
puso. Gayunpaman, tumatanggi kaming tanggapin na ang masakit na
mga kahihinatnan ay ang paggawa ng mga aksyon ng aming sariling
likas na kalikasan, na higit na mas masahol pa kung hindi sila
mapanghawakan ng banayad na pangangasiwa ng isang mapagmahal na
Ama na naglalayong gawing mabuti ang kaparusahan na ito. Sa halip,
tinutukso tayong sisihin at akusahan Siya na magkaroon ng isang
malupit na pagkatao, mula sa ating tiwali na pananaw, pinapahamak
tayo at di-makatwirang pinahihintulutan ang sakit na mahulog sa atin.
Ang mga kalalakihan ay nag-imbento ng lubos na matalino na paraan na
magpalabas nito sa Diyos ng kanilang sariling pag-uugali. Tulad ng
sinasabi ng Banal na Kasulatan:
Ang puso ay madaya kaysa sa lahat ng mga bagay, at
labis na masama: sino ang makakaalam nito? Jeremias 17:9
Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at ako ay tumahimik;
inisip mo na ako ay totoong tulad ng iyong sarili:
nguni’t sasawayin kita, at isasagawa ang mga ito sa harap
ng iyong mga mata. Awit 50:21
Nakalulungkot mula noong pagkahulog ng sangkatauhan, ang ating mga
puso sa likas na katangian ay mapanlinlang at pumatay. Kapag binasa
ng likas na tao ang Bibliya ay ipinapatupad niya ang mga masasamang
katangian na ito sa Diyos. Kapag ang Diyos ay napapansin na marahas
at malupit ng mambabasa ay nagsisilbi itong ganap na ihayag at
palawakin ang mga buto na mayroon na sa puso ng mambabasa. Tulad
ng ipinaliwanag ni Pablo:
Ngunit ang kasalanan, na nagkakaroon ng okasyon sa utos, ay
gumawa sa akin ng lahat ng uri ng kamunduhan. Sapagka’t
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kung wala ang kautusan, ang kasalanan ay patay. (9) Sapagka’t
nabuhay ako nang walang kautusan minsan: ngunit nang
dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan, at namatay ako.
(10) At ang utos, na inorden sa buhay, natagpuan ko
hanggang sa kamatayan. (11) Para sa kasalanan, sa pagkuha ng
pagkakataon sa utos, niloko ako, at sa pamamagitan nito ay
pinatay ako. (12) Kaya’t ang kautusan ay banal, at ang utos ay
banal, at makatarungan, at mabuti. (13) Kung gayon ang
mabuti ay namatay sa akin? Ipinagbabawal ng Diyos. Nguni’t
ang kasalanan, upang lumitaw ang kasalanan, na gumagawa ng
kamatayan sa akin sa pamamagitan ng mabuti; na ang
kasalanan sa pamamagitan ng utos ay maaaring maging labis
na makasalanan. Roma 7:8-13
Ginagamit ng mga kalalakihan ang mga kwento ng Lumang Tipan na
tila sinasabi na sinisira ng Diyos at pinapatay ang mga tao upang
mapatunayan ang kanilang sariling nakamamatay na kalikasan. Maingat
na isinulat ang Bibliya upang payagan ang mga tao na ganap na ihayag
kung ano ang nasa kanilang mga puso. Ang buhay ni Jesus sa mundo ay
nagpapakita sa atin ng katulad ng Diyos. Hindi pinatay ni Jesus ang
sinuman, ngunit sa halip na tingnan ang perpektong salamin ng pag-ibig
ng Diyos, pinipili ng mga kalalakihan na basahin ang Lumang Tipan
bilang mga tagapakinig ng salita at nakikita lamang nila ang kanilang
sariling mukha sa inaakala nilang mukha ng Diyos.
Ngunit tayong lahat, na may hindi nakabukas na mukha, na
nakikita na sa salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon,
ay binabago sa iisang imahe mula sa kaluwalhatian hanggang
sa kaluwalhatian, tulad ng sa Espiritu ng Panginoon. 2 Mga
Taga-Corinto 3:18
Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay ang buong katangian ng Ama tulad
ng ipinahayag sa buhay ni Jesus sa mundo.
Niluwalhati kita sa mundo. Natapos ko ang gawa na
ibinigay mo sa Akin na gawin. Juan 17:4
Ang kaluwalhatian ng Diyos ang Kanyang katangian tulad ng sinabi
niya sa amin.
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At sinabi niya, Isinasamo ko sa iyo, ipakita mo sa akin ang
iyong kaluwalhatian ... (34:5) At bumaba ang Panginoon sa
ulap, at tumayo kasama niya roon, at inihayag ang pangalan
ng Panginoon. (6) At ang Panginoon ay dumaan sa harap
niya, at ipinahayag, Ang Panginoong Diyos, ang
Panginoong Diyos, maawain at mapagbiyaya,
mahinahon, at sagana sa kabutihan at katotohanan ...
Exodo 33:18; 34:5-6
Kapag binasa mo ang Bibliya sa pamamagitan ng salamin ng
kaluwalhatian, o pagkatao, nakita mo ang isang bagay na ganap na
naiiba sa Lumang Tipan kaysa sa nabasa mo ito sa salamin ng iyong
likas na puso. Ngunit paano posible na makita ang kaluwalhatian ni
Kristo na Panginoon sa isang salamin? Dapat nating makita ang ating
sarili sa salamin hindi ba tayo? Paano natin nakikita si Kristo?
Sa kanino ipakikilala ng Diyos kung ano ang kayamanan ng
kaluwalhatian ng misteryong ito sa mga Hentil; na siyang si
Cristo ay nasa iyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian:
Colosas 1:27
Kapag napasok tayo sa Bagong Tipan, ipinanganak tayo muli at si
Cristo ay nagsisimulang mahayag sa ating mga puso. Nagsisimula itong
baguhin ang nakikita natin na makikita sa salamin. Kapag nakikita natin
si Kristo sa salamin ang buong paraan ng pagbasa ng Bibliya ay
nagsisimula nang magbago. Tulad ng nabanggit namin sa kabanata 18
tungkol sa mga malinaw na pahayag, agad kaming nagsisimula na
makita ang maraming maliwanag na mga pagkakasalungat na hindi
madaling malutas. Ito ang katibayan ng isang paglilipat ng proseso mula
sa Luma hanggang sa Bagong Tipan na karanasan. Nagsisimula nang
magbago ang aming mga mata sa paraang nabasa nila.
At hinawakan niya ang kamay sa bulag at dinala siya sa bayan;
at nang siya ay dumura, at ipinatong ang kanyang mga kamay,
tinanong siya kung may nakita ba siya. (24) At siya ay
tumingala, at nagsabi, Nakikita kong ang mga tao ay parang
mga puno, na naglalakad. (25) Pagkatapos nito ay muling
ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata, at
siya ay tumingin up: at siya ay naibalik, at nakita ang bawat tao
na malinaw. Marcos 8:23-25
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Sa una ay nakikita natin ang mga tao na parang mga puno na
naglalakad, ngunit habang inilalagay ng Panginoon ang Kanyang mga
kamay sa ating mga mata nagsisimula tayong makakita ng mga bagay
habang nakikita niya ang mga ito at kung ano ang isang magandang
larawan ay ipinahayag!
Ang susi sa lahat ng ito ay ang gawain ng Lumang Tipan ay kritikal sa
pagtulong sa amin na hahanapin ang tunay na lunas kay Cristo. Ang
Lumang Tipan sa pamamagitan ng batasipinapakita sa amin kung gaano
tayo masasama upang tumakbo tayo kay Kristo at gagaling sa Bagong
Tipan. Ang dalawang proseso na ito ay palaging magkasama at
nagaganap sa buhay ng bawat tao na lumapit sa Panginoon. Ito ay ang
parehong proseso ngayon tulad ng para kay Adan, Noe, Abraham, at
Moises.
Ang pagtatangka na paghiwalayin ang proseso ng dalawang hakbang na
ito ay naghahatid sa Diyos sa Lumang Tipan bilang simpleng pagsira ng
mga buto at pagbabarena ng mga ngipin nang walang anumang lunas
para sa kanila. Ginagawa nitong mukhang malupit at malupit ang Diyos.
Ang masaklap pa ay ang itinuturo ng mga tao sa ebanghelyo ngayon ay
madalas na naniniwala kay Jesus at huwag mag-alala tungkol sa iyong
mga buto na nabulok at bulok na ngipin. Itong ebanghelyo na ito ay
punan lamang ni Jesus ang iyong mga lungga nang hindi nalilinis ang
pagkabulok. Ang paghihiwalay na ito ng dalawang hakbang sa loob ng
buhay ng isang tao ay ginagawang matapang ang Diyos sa Lumang
Tipan at malambot at nakompromiso sa Bagong Tipan.
Ang pinakadakilang sakuna ng hindi pag-unawa nang tama sa proseso
ng dalawang hakbang na ito ay kung pinahihintulutan ng Diyos na
magkaroon ng mga bagay upang maihayag ang kasalanan sa mga taong
hinahangad niyang iligtas, ang mga pagpapakita ng kasalanan ay
iniugnay sa Diyos bilang Kanyang nais.
Bukod dito, ang batas ay pumasok, na ang pagkakasala
ay maaaring dumami. Ngunit kung saan ang kasalanan ay
dumami, ang biyaya ay higit na dumami: Roma 5:20
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Kapag ang batas ay pumapasok sa ating mga puso at isipan ay
nagdudulot ito ng kasalanan sa mga tao at maging mas nakikita.
Inaanyayahan ang mga kalalakihan na lumingon kay Kristo at
makatanggap ng lunas.
At kapag Siya ay dumating, Kaniyang hahatulan ang mundo
ng kasalanan, at ng katuwiran, at ng paghuhukom: Juan 16:8
Ang nagkasala na pinagtibay ng kasalanan ay pinapagana sa
pamamagitan ng pananampalataya upang matanggap ang Kanyang
katuwiran - ang katuwiran ni Cristo na naghahanda sa makasalanan para
sa walang hanggang paghuhukom.
Dumating kami ngayon sa isang kritikal na punto upang maunawaan
ang buong proseso. Kapag ang isang tao ay nasa kanyang likas na
kalagayan ng pag-iisip, ang mga pagpapahayag ng Diyos patungo sa
kanya ay nagsasalita sa kung ano ang nasa puso ng tao. Ang Diyos ay
naglalayong ibunyag ang mga hangarin at motibo ng puso ng tao.
Maibiging nais ng Diyos na ilantad ang mga bagay na hindi alam ng tao
na mayroon sa kanyang sarili.
At ngayon sinumpa ka mula sa lupa, na nagbukas ng bibig
niya upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa
iyong kamay; (12) Kapag ikaw hanggang sa lupa, hindi ito
magbibigay sa iyo ng kanyang lakas; ikaw ay isang takas at
isang taong palaboy na ikaw ay nasa lupa. Genesis 4:11-12
Sa mga talatang ito, inihahayag ng
Minsan maglalabas ang
Diyos kay Cain kung ano ang nasa
Diyos ng mga utos na
kanya. Nagdala si Cain ng isang
sumasalamin sa isipan ng
sumpa sa mundo sa pamamagitan ng
tao upang maipahayag ng
kanyang kasalanan. Ang pagpatay na
mga kaisipang iyon ang
nagawa niya ay sinira ang kanyang
nasa kanilang mga puso.
pakiramdam ng dangal at nag-iwan
sa kanya ng isang putol na tao. Ang mga salitang ito ay sinasalita hindi
upang sirain si Cain ngunit sa halip ay mapagtanto ni Cain ang kanyang
kundisyon na lumingon sa Diyos at humiling na tumanggap ng
kapatawaran. Paano tumugon si Cain?
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At sinabi ni Cain sa Panginoon, Ang aking kaparusahan ay
higit na magagawa ko. (14) Narito, iyong pinalayas ako
sa araw na ito mula sa ibabaw ng lupa; at mula sa iyong
mukha ay maitatago ako; at ako ay magiging isang
takas at pabagu-bago sa lupa; at mangyayari, na bawa’t
makakakita sa akin ay papatayin ako. Genesis 4:13-14
Sa halip na tanggapin ang diagnosis
bilang isang katotohanan ng kanyang
kalagayan, isinagawa ni Cain ang
pagsisi sa Diyos. Tumanggi si Cain na
magsisi dahil sa pagpatay sa kanyang
kapatid at sa gayon ay hindi makahanap
ng kapayapaan. Ang pagkakasala ng
pagpatay sa kanyang kapatid ay
nakasalalay sa kanya sa araw at gabi na nagdudulot sa kanya na patuloy
na tumatakbo sa kanyang isip bilang isang takas. Minsan maglalabas
ang Diyos ng mga utos na sumasalamin sa isipan ng tao upang
maipakita ang mga kaisipang iyon sa isang pagpapasya, kung kaya’t
isinisiwalat kung ano ang nasa kanilang mga puso. Nang nais ng Israel
na tiktik ang lupain, naglabas ang Diyos ng utos na magpatuloy at gawin
ito. Ang resulta ay 10 sa 12 mga tiktik ang bumalik sa isang walang
pananalig na ulat.
... sa Lumang Tipan o
natural na estado, ang mga
utos na inisyu niya na
salungat sa buhay ni Jesus
sa mundo ay nagpapatunay
ng pagpapatakbo ng banal
na salamin.

At kayo’y lumapit sa akin, ang bawa’t isa sa inyo, at
sinabi, Kami ay magpapadala ng mga tao sa unahan
namin, at hahanapin nila kami sa lupain, at isasaysay sa
amin kung ano ang dapat nating paakyat, at sa kung anong
mga bayandarating tayo. (23) At ang salita ay nalulugod sa
akin ng mabuti: at kumuha ako ng labing dalawang lalake sa
inyo, isa sa isang lipi: Deuteronomio 1:22-23
At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, (2)
Magpadala ka ng mga lalake, upang kanilang suriin ang lupain
ng Canaan, na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel: sa
bawa’t lipi ng kanilang mga magulang ay magsugo kayo ng
isang tao, bawa’t isa na pinuno sa kanila. Mga Bilang 13:1-2
Ang dahilan kung bakit hiniling ng mga kalalakihan na tiktik ang lupain
ay dahil wala silang pananampalataya sa salita ng Diyos. Nais ng
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Panginoon na tulungan silang makita ang kanilang kakulangan ng
pananampalataya kaya ipinakita lamang niya sa kanila ang kanilang
mga iniisip at inilabas ang kanilang sariling utos ng kung ano ang
mayroon na sa kanilang puso: upang maghanap sa lupa bilang
paghahanda upang kunin ito sa pamamagitan ng lakas ng kanilang
sariling kamay .
Inuulit namin ang punto na kapag ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa
mga kalalakihan sa Lumang Tipan o natural na estado, ang mga utos na
inisyu niya na salungat sa buhay ni Jesus sa mundo ay nagbibigay ng
katibayan ng banal na salamin sa pagpapatakbo. Ang mga ito ay
naipapakitang mga saloobin ng mga lalaki upang maging sanhi ng
kanilang kasalanan. Hindi sila ang mga iniisip o hangarin ng Diyos. Ito
ang punto kung saan ang karamihan sa mga mambabasa ng Bibliya ay
nalilito at samakatuwid ay nalinlang.
Kunin ang kaso ni Balaam. Sinabi ng Diyos kay Balaam na huwag
pumunta at sumpain ang Israel. Sa una ay sumunod si Balaam sa Diyos
ngunit nang bumalik ang mga tauhan ni Balak na nangangako ng
malaking karangalan, nagsisimula siyang kumalas at sinabi sa mga
lalaki na manatili.
At ang Dios ay naparoon kay Balaam sa gabi, at sinabi sa
kaniya, Kung ang mga tao ay darating upang tawagan ka,
bumangon ka, at sumama sa kanila; nguni’t gayon ang salita
na aking sasabihin sa iyo, ay gagawin mo. (21) At si Balaam ay
bumangon sa kinaumagahan, at pinasubo ang kaniyang asno,
at sumama sa mga prinsipe ng Moab. Mga Bilang 22:20-21
Ang utos na ito ay isang salamin ng hangarin ni Balaam na puntahan.
Ibinalik sa kanya ng Panginoon ang kanyang pagnanasa upang makita
niya ang kanyang sarili. Kung hindi natin maintindihan ang prosesong
ito ng tipan ang mga susunod na taludtod ay walang kabuluhan.
At ang galit ng Dios ay nagningas dahil siya’y yumaon: at ang
anghel ng Panginoon ay tumayo sa daan upang isang kalaban
laban sa kaniya. Ngayon siya ay nakasakay sa kanyang asno, at
ang kanyang dalawang lingkod ay kasama niya. Mga Bilang
22:22
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Naaalala namin ang salitang Hebreo na galit dito ay maaaring isalin
bilang nalungkot. Nalungkot ang Panginoon na pinili ni Balaam na
sumama sa mga kalalakihan at ipinadala ang kanyang anghel upang
bigyan siya ng babala. Lumilitaw na naiintindihan ni Balaam na dapat
siyang bumalik sa bahay ngunit isang maliit na salita ang nagtataya
kung ano ang nasa puso niya - kung.
At sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, Ako’y nagkasala;
sapagka’t hindi ko nalalaman na ikaw ay tumayo sa daan laban
sa akin: ngayon nga, kung hindi ka nasiraan ng loob, babalik
ako uli. Mga Bilang 22:34
Alam ni Balaam na hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Ang buong
yugto kasama ang asno at ang anghel ng Panginoon ay malinaw na
ipinakita na mali ang ginagawa niya. Kinilala niya kahit na ang kanyang
kasalanan, ngunit sinabi niya, “KUNG nais mong bumalik ako
pagkatapos ay bumalik ako.” Kailangang magsalita ang Panginoon sa
kanya sa salamin.
At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, Sumama ka sa
mga lalake: nguni’t ang salita lamang na aking sasabihin sa iyo,
ay iyong sasalitain. Kaya’t si Balaam ay sumama kasama ang
mga prinsipe ni Balac. Bilang 22:35
Ang mga utos ng Diyos kay Balaam na puntahan ay ang pagmumunimuni ng kanyang sariling pag-iisip sapagkat si Balaam ay nasa Lumang
Tipan. Kapag nakikita ng Diyos ang mga tao ay determinado na sundin
ang isang tiyak na landas, hindi Niya nais na higpitan sila laban sa
kanilang sariling kagustuhan.
Nguni’t sila ay hindi sumunod, ni nakiling ang kanilang tainga,
kundi pinatigas ang kanilang leeg, upang sila ay hindi marinig,
o tumanggap ng tagubilin. Jeremias 17:23
Binibigyan niya sila ng kalayaan na gawin ayon sa nais nila.
Pinapayagan nitong lumaki ang binhi ng kasalanan na maaaring dumami
ang kasalanan. Kung ang kasalanan ay dumadating muli ang
pagkakataon na magsisi at pumili ng tamang paraan na maaaring
dumami ang biyaya.
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Isaalang-alang muli ang halimbawa ng nang humiling ang hari ng hari
ng hari. Binabalaan sila ng Diyos laban sa mga ito ngunit mahigpit sila.
Kaya’t binigyan sila ng Diyos ng eksaktong hari ayon sa kanilang nais.
Hindi ito ang kalooban ng Diyos na gawin ito ngunit sa salamin ng
kanilang sariling pagnanais na pinahintulutan silang magkaroon ng
kanilang hari sa lupa.
Sa panahon ni Moises, sinabi ng Diyos sa Israel na ang mga Cananeo ay
itataboy ng mga trumpeta. Walang nabanggit na pagpatay at pagsira sa
kanila. Gayunman, ipinahayag ng mga Israelita ang kanilang
nakamamatay na pagnanasa sa Bilang 21.
At nang marinig ng haring Arad na Canaanita, na tumahan sa
timugan, na nagsabi na ang Israel ay dumating sa daan ng mga
tiktik; pagkatapos ay nakipaglaban siya laban sa Israel, at
dinala ang ilan sa kanila. (2) At ang Israel ay nanata ng
isang panata sa Panginoon, at sinabi, Kung ibibigay mo
talaga ang bayang ito sa aking kamay, aking lubos na
lilipulin ang kanilang mga bayan. (3) At dininig ng
Panginoon ang tinig ng Israel, at ibinigay ang mga Cananeo;
at kanilang lubos na nilipol sila at ang kanilang mga bayan: at
tinawag niya ang pangalan ng lugar na Hormah. Mga Bilang
21:1-3
Pakinggan ng Diyos ang kanilang pagnanais na patayin ang ibang mga
bansa, at sa hinaharap ay muling isasalamin ng Panginoon ang kanilang
mga nakamamatay na hangarin na paulit-ulit sa mga salamin na utos
upang patayin ang kanilang mga kaaway na nakalulugod sa kanilang
mga tainga.
Kung
hindi
mo
nauunawaan ang proseso
Sapagkat darating ang panahon
na hindi nila matiis ang mabuting
ng dalawang paraan ng
doktrina; ngunit nais na maging
mga tipan ay ipakikilala
tainga ang kanilang mga tainga,
mo ang pagkakalantad ng
maiipon nila para sa kanilang
pagkakasala ng tao sa
mga sarili ang mga guro
katangian
ng
Diyos
alinsunod sa kanilang sariling
Mismo!
mga hangarin, 2 Timoteo 4:3
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Kung hindi mo maintindihan ang dalawang hakbang na proseso ng mga
tipan ay ipakikilala mo ang pagkakalantad ng pagkakasala ng tao sa
pagkatao ng Diyos Mismo! Ito ay isa sa mga pinakadakilang pagkabigo
ng mga tao sa pagbabasa ng Banal na Kasulatan sa mga siglo; isang
pagkabigo upang mawala ang likas na likas na likas ng tao upang
maipalabas ang kanyang diwa ng nakamamatay na paghihiganti sa
mapagmahal na mukha ng Diyos.
Ang sinumang tao na nagkukumpisal kay Cristo bilang kanilang
Tagapagligtas ay dapat tanggapin na sila ay nagkasala ng kamatayan ng
Anak ng Diyos. Ang katotohanang ito ay nagpapakita ng katotohanan na
ang mga tao sa likas na katangian ay napopoot sa Diyos at sa Kanyang
Anak. Sa pagsisikap na bigyang-katwiran ang diwa ng pagkapoot na ito
ang mga tao ay nagpapatunay ng kanilang marahas na katangian sa
Diyos, at ipinahayag sa Kanya bilang ang pinakadakilang pumatay ng
sangkatauhan, sa gayon pinapatunayan ang espiritu ng pagpatay na
hawak nila laban sa mga pinili nilang hamakin, at alinman sa lihim na
panatilihin o bukas na aminin ang kanilang pagnanais na makita ang
kanilang mga kaaway na pinahirapan at pinatay sa apoy ng impiyerno.
Sa ngayon ay isang panawagan na matakot sa Diyos at magbigay
luwalhati sa Kanya ay nagsisimula na. Sa pagkakaroon ng isang mas
mahusay na pag-unawa sa totoong pagkatao ng Diyos, tayo ay inilipat
mula sa takot sa isang potensyal na mapaghiganti, sa isang mas mataas
na pagkakaroon ng pag-ibig na nag-aalok ng higit na paggalang na may
mas malalim na pagsisisi dahil sa sinumbong na mali ng Diyos.
Walang takot sa pag-ibig; nguni’t ang sakdal na pag-ibig ay
nagpapalayas ng takot: sapagkat ang takot ay may pagdurusa.
Siya na natatakot ay hindi ginawang perpekto sa pag-ibig. 1
Juan 4:18
Isang ilaw ay nagsisimulang bumangon at ang kaluwalhatian ng
Panginoon ay inihayag na ngayon. Kapag sinimulan mong tunay na
maunawaan ang proseso ng mga tipan sa plano ng kaligtasan, ang
madilim na ulap na itinapon upang palibutan at pahidugin ang katangian
ng Diyos ay aalisin sa maluwalhating ilaw ng Kanyang paghahayag.
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Sa mga prinsipyong ito na inilarawan mayroon na tayong mga tool
upang suriin ang ilang mga marahas na kwento sa Bibliya at makita sa
kanila ang pasensya, karunungan, hustisya, awa, at pag-ibig sa Diyos.
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22. Si Moises ang Pinakamapagkumbabang
Tao
(Ngayon ang taong si Moises ay totoong maamo, higit sa
lahat ng mga kalalakihan na nasa ibabaw ng lupa.) Bilang 12:3
Itinaas sa isang edad ng pagkasuklam, pagkaalipin, sakripisyo ng tao, at
digmaan, ang talatang ito nakatayo bilang isang ilaw ng ilaw sa isang
madilim na mundo. Si Moises ay isang napakababang-loob, banayad na
tao. Inilahad niya ang walang pag-ibig na pag-ibig ni Cristo sa paraang
kakaunti ang mga lalaki bago o pagkatapos niya.
Nang tiningnan niya ang kasamaan ng mga tao na tinawag siyang
manguna mula sa Ehipto, at na tiniis ang kanilang mga akusasyon laban
sa kanya kasama ang kanilang pagnanais na patayin siya, sa kabila ng
ipinagdasal pa rin ni Moises para sa kanila. Habang maraming mga
mambabasa ang maaaring mag-isip na dapat sana ay naiwan upang
mapahamak - gayunpaman nanalangin si Moises, “paputulin ang aking
pangalan sa aklat ng buhay.”
At si Moises ay bumalik sa Panginoon, at sinabi, Oh, ang
bayang ito ay nagkasala ng isang malaking kasalanan, at
gumawa sila ng mga diyos na ginto. (32) Gayon ma’y ngayon,
kung patatawarin mo ang kanilang kasalanan; at kung hindi,
isinasamo ko sa iyo, mula sa iyong aklat na iyong isinulat.
Exodo 32:31-32
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Madaling basahin ang talatang ito at mabilis na magpatuloy - ngunit
mag-alok ng iyong buhay na walang hanggan para sa mga taong hindi
masyadong nagmamalasakit sa iyo, o sino ang galit sa iyo at kahit na
sinubukan mong patayin? Ang nag-iisang nilikha na nilalang na naitala
na ang kanilang mukha ay nagniningning ng kaluwalhatian ng Diyos ay
ang mga anghel. Ang taong ito ay gumugol ng apatnapung taon sa
disyerto na nag-aalaga ng mga tupa, na dinurog ang mga kordero sa
kanyang armas, pinangungunahan sila nang malumanay at
pinoprotektahan sila mula sa peligro. Sa Sinai, gumugol siya ng
apatnapung araw lamang sa piling ng Diyos na nakikipag-usap sa
pinaka-mapagbiyaya, malambot, maibiging Tagapagligtas ng mga tao.
Naunawaan ni Moises ang plano ng kaligtasan; taimtim niyang hiniling
na makita ang kaluwalhatian ng Diyos at sa kanya ay ipinahayag ng
Diyos ang Kanyang pagkatao: maawain, mabait, at mahinahon, sagana
sa kabutihan at katotohanan. Mahaba ang ipinanganak ni Moises sa mga
kasinungalingan at pang-iinsulto laban sa kanya. Nakiusap siya sa Diyos
para sa buhay ng mga kalalakihan na nais ang kanyang posisyon. Hindi
kataka-taka na nais ng aming Ama na itaas si Moises mula sa libingan at
dalhin siya sa langit upang ipagpatuloy ang matamis na pagsasama, pati
na rin na tulungan siyang tulungan ang ministeryo ni Jesus sa gawain ng
kaligtasan.
Mula sa senaryo na ito, kasabay ng mga prinsipyo ng nakaraang
kabanata, nakipagsapalaran kami sa ilang mga napaka-marahas na
kwentong nauugnay sa buhay ni Moises.
Nang magkagayo’y tumayo si Moises sa pintuang-bayan ng
kampo, at sinabi, Sino ang nasa panig ng Panginoon? hayaan
siyang lumapit sa akin. At ang lahat ng mga anak ni Levi ay
nagtipon sa kaniya. (27) At sinabi niya sa kanila, Ganito ang
sabi ng Panginoong Dios ng Israel, Ilagay ang bawa’t tao ng
kaniyang tabak sa kaniyang tagiliran, at pumasok at lumabas
sa pintuang-bayan sa pintuang-bayan, at papatayin ang bawa’t
tao na kaniyang kapatid, at bawa’t tao kasama, at bawat tao sa
kanyang kapwa. (28) At ginawa ng mga anak ni Levi ayon
sa salita ni Moises: at nahulog sa bayan ang araw na
yaon tungkol sa tatlong libong lalake. Exodo 32:26-28
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Ito ay apat na taludtod pagkatapos nito na inalok ni Moises na ibigay
ang kanyang buhay na walang hanggan kung hindi ito posible na ang
kasalanan ng Israel ay mapatawad. Alam ni Moises ang dakilang pagibig at awa ng Diyos, ngunit sa kanyang pag-iisip ay alam niya na ang
malubhang kasalanan na kanilang nagawa ay isinagawa nang
kumpletong pagtatanggol at kasamaan sa harap ng Diyos. Ano ang
kasamaan na ito? Ito ay ang pagsamba sa gintong baka, isa sa mga diyos
ng Ehipto.
At sinabi ng Panginoon kay Moises, Humayo ka, bumaba ka;
sapagka’t ang iyong bayan, na iyong dinala mula sa lupain ng
Egipto, ay nangagsira sa kanilang sarili: nagsakripisyo doon, at
nagsabi, Ito ang iyong mga diyos, O Israel, na naglabas sa iyo
mula sa lupain ng Egipto. Exodo 32:7-8
Lamang sa apatnapung araw bago ang lahat ng Israel ay nangako sa
kanilang sarili na sambahin ang tunay na Diyos na nangangako na
maging matapat sa Kanya. Hindi bababa sa anim na linggo ay
nagsasayaw sila, umiinom, at nakikisali sa maligaya na pagsaya na
naghahain sa mga walang kabuluhang diyos ng Ehipto. Kailangan
nating bumalik sa kwento upang makakuha ng isang mas malawak na
walisin ng mga isyung kasangkot. Bago ang mga kaganapan sa mga
salot na ipinangako ng Panginoon sa pitong mga bagay sa mga Israelita
bilang katuparan ng tipan na ginawa kina Abraham, Isaac, at Jacob. Ang
mga pangakong ito ay naitala sa Exodo 6:6-8
1. ilalabas kita mula sa ilalim ng mga pasanin ng mga Egipcio, at…
2. Aalisin kita sa kanilang pagkaalipin, at…
3. Tutubusin kita ng isang nakaunat ang braso, at may malaking
paghuhusga: at…
4. Dadalhin kita sa akin bilang isang bayan, at…
5. Ako ay magiging isang Diyos sa iyo: at malalaman mo na ako ang
Panginoon mong Diyos, na nagdadala sa iyo mula sa ilalim ng mga
pasanin ng mga taga- Ehipto. at…
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6. Dadalhin kita sa lupain, tungkol sa aking sinumpaang ibigay ito kay
Abraham, kay Isaac, at kay Jacob; at…
7. Ibibigay ko ito sa iyo bilang isang pamana: ako ang PANGINOON.
Ito ay isang paanyaya na pumasok sa walang hanggang tipan. Ang
kailangan lang nilang gawin ay tanggapin at maniwala sa mga
pangakong ito. Paano tumugon ang Israel?
At sinalita ni Moises sa mga anak ni Israel: nguni’t hindi nila
dininig si Moises dahil sa pagdalamhati ng espiritu, at dahil
sa malupit na pagkaalipin. Exodo 6:9
Tumanggi silang makinig o tanggapin ang alok. Bakit mo tatanggihan
ang napakagandang alok na ganito! Ang sagot ay nakasalalay sa mga
salitang “para sa pagdalamhati ng espiritu at malupit na pagkaalipin.”
Sinisi nila ang Panginoon sa kanilang malupit na sitwasyon at sa gayon
ay tumanggi silang maniwala sa Kanya. Ngunit ang kanilang pagkaalipin ay naiugnay lamang sa kanilang sarili. Marami sa kanila ang
tumalikod sa pagsamba sa totoong Diyos na napatunayan sa
pamamagitan ng kanilang pagsamba sa Ginintuang Bulak. Ibinigay nila
ang paggalang sa Sabado at ang lahat ng mga proteksyon na nauugnay
sa mga utos ng Diyos. Ito ay ganap na kanilang sariling kasalanan.
Ngunit sa halip na ipagtapat ang kanilang kasalanan at buong
pasasalamat na tinatanggap ang alok, pinili nila sa halip na ibigay ang
kanilang pagkakasala sa Diyos Mismo. Gaano katindi ang puso ng tao!
Matapos maging mapaghimala naihatid mula sa lahat ng mga siglo ng
pagkaalipin ay tumayo sila nang walang galang, ganap na tumanggi na
magsisi at tanggapin ang responsibilidad para sa krisis na ito.
Ang Diyos sa kanyang dakilang awa at pag-ibig ay pinili na iligtas sila,
kahit na ang karamihan ay tumanggi makinig. Hindi hanggang sa sila ay
tumayo sa kabaligtaran ng Pulang Dagat at nakita ang lahat ng kanilang
mga mang-uusig na namatay sa baybayin, ito ba ay nagsisimula sa
madaling araw sa kanilang mga ulap na pag-iisip na sila ay talagang
libre. Ang pisikal na pagkaalipin ay inalis, ngunit ang mga pag-iisip ng
isipan ay nananatiling matatag. Nagsimula ang pagbulong at
pagreklamo.
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At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay
nagbulong laban kay Moises at Aaron sa ilang: (3) At
sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, Kung nais sana ay
namatay kami sa kamay ng Panginoon sa lupain ng
Ehipto,nang nakaupo sa tabi ng mga kaldero ng laman, at
nang kumain kami ng tinapay na buo; sapagka’t inilabas mo
kami sa ilang na ito, upang patayin ang buong kapulungan na
ito sa gutom. Exodo 16:2-3
Mahalagang tandaan dito na ang buong kongregasyon ay nagbulong
laban kina Moises at Aaron. Ang lahat ng mga ito mula sa una hanggang
sa huling nagreklamo tungkol sa mga desisyon na ginawa nina Moises
at Aaron kahit na nakikita nila ang ulap sa araw at ang haligi ng apoy sa
gabi bilang maliwanag na katibayan ng banal na patnubay.
Ang akusasyong ito ng di pagbulong ay ang diwa ni Satanas. Siya ang
nagsusumbong ng mga kapatid at ang espiritu na ito ang namuno sa
buong kapisanan sa pamamagitan ng paglalakbay sa ilang. Naaalala
namin na wala sa mga anak ni Israel ang tumanggap ng pitong mga
pangako ng Diyos ngunit mas pinili nilang sisihin Siya sa kanilang mga
kalagayan. Ang mga maliliit na pagsubok na ito ay ginamit ng Diyos
upang pahintulutan ang mga Israelita na magkaroon ng
pananampalataya, ngunit sa halip ay inilantad nila ang tunay na
damdamin ng kanilang mga puso upang ipakita ang kanilang
kakulangan ng pasasalamat at pasasalamat. Wala sa mga Israelita ang
walang hanggang tipan at wala sa kanila ang napuno ng Espiritu ni
Cristo. Ito ay nagiging mas maliwanag sa susunod na kabanata.
At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay naglakbay
mula sa ilang ng Sin, pagkatapos ng kanilang mga paglalakbay,
ayon sa utos ng Panginoon, at humantong sa Rephidim: at
walang tubig na inumin ng bayan. (2) Kaya’t ang mga tao ay
nakipagsabayan kay Moises, at sinabi, Bigyan mo kami ng
tubig upang kami makainom. At sinabi ni Moises sa kanila,
Bakit kayo nakikipag-usap sa akin? bakit mo tinutukso ang
Panginoon? (3) At ang bayan ay nauuhaw doon ng tubig; at
nagreklamo ang mga tao laban sa Si Moises, at sinabi,
Bakit ito iyong dinala mo sa amin sa Ehipto upang
patayin kami at ang aming mga anak at ang aming mga
hayop sa uhaw? (4) At si Moises ay sumigaw sa
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Panginoon, na sinasabi, Ano ang gagawin ko sa bayang
ito? halos handa na silang batuhin ako. Exodo 17:1-4
Sa halip na magpasalamat kay Moises dahil hinayaan siyang gamitin ng
Diyos upang manguna sila sa labas ng Ehipto, inakusahan siya ng mga
tao na nais nilang patayin sila at samakatuwid ang ilan sa kanila ay
naisip na batuhin siya hanggang kamatayan.
Walang katibayan na iminumungkahi na ang mga anak ni Israel ay
nagsisi sa kanilang mga kasalanan dahil sa mga maling akusasyong ito o
sa kanilang pagsamba sa idolatriya sa Egypt. Hindi sila napuno ng
Espiritu ng Diyos, ngunit sa halip ay napuno ng isang akusasyon,
kasiyahan na naghahanap, at kaibig-ibig na espiritu. Sa kaisipang ito na
ipinangako ng mga anak ni Israel sa Diyos na sumunod sa Kanya. Alam
nila na hindi ginawa ni Moises ang lahat ng mga himalang iyon sa
pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Ang kanilang mga
akusasyon laban kay Moises ay mga pagmumuni-muni lamang ng
kanilang orihinal na mga akusasyon laban sa Diyos na natagpuan sa
Exodo 6:9 - nagalit sila sa kanilang pagka-alipin at sinisisi ang Diyos.
Ang sama ng loob na ito ay nasa kanilang mga puso nang nangako
silang gawin ang lahat ng ipinangako sa kanila ng Diyos.
Alam ng Panginoon na hindi sila napuno ng Kanyang Espiritu at hindi
nila mapananatili ang kanilang pangako. Dinala niya si Moises sa
bundok sa loob ng apatnapung araw upang maipakita ang mga buto ng
sama ng loob. Hindi alam ng mga Israelita kung gaano katagal pupunta
si Moises sa bundok. Inisip nila na baka namatay siya doon at ang
kanilang hinanakit ay nabuhay sa pagsamba sa mga diyos ng Ehipto.
Ang mga Levita, na kaparehong tribo ni Moises, ay hindi lumahok sa
pagsamba sa Ginintuang Dalaga. Kung wala ang nasasakupang
impluwensya ng Espiritu ng Diyos sa kanilang mga puso ang mga
Levita ay maaari lamang isipin ang kanilang sarili na higit sa kanilang
mga kapatid. Walang katibayan na ang mga Levita ay inilaan sa Diyos.
Nagreklamo sila laban kay Moises bilang detalyado sa Exodo 16.
Nangako silang sumunod sa Diyos kasama ng lahat at samakatuwid ay
nasa isip ng Lumang Tipan. Mahalaga ito upang maunawaan dahil, tulad
ng ipinahiwatig sa nakaraang kabanata - kapag ang mga tao ay nasa
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Lumang Tipan, ang Diyos ay muling nakikipag-usap sa kanila sa wika
ng mga saloobin sa kanilang sariling pag-iisip upang maging sanhi ng
kasalanan na mas ganap na mailantad sa makasalanan.
Kailangan nating ihinto at sumalamin sa puntong ito upang matiyak na
basahin natin nang mabuti kung paano naganap ang paghuhukom ng
Diyos. Ito ay nakasulat nang direkta sa mga utos ng Diyos. Ito ay ang
tanging paraan kung saan ang Diyos ay nagdadala ng paghatol sa mga
tao.
Huwag kang gagawa sa iyo ng anumang larawang inanyuan, o
anumang pagkakahawig ng anumang bagay na nasa langit sa
itaas, o na nasa ilalim ng lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa:
(5) Huwag kang yumukod sa iyong sarili sila, o naglilingkod sa
kanila: sapagka’t ako, ang Panginoon mong Dios, ay isang
taong nagseselos, na dumadalaw sa kasamaan ng mga
magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na
salinlahi ng mga napopoot sa akin; (6) At pagpapakita ng
awa sa libu-libo ng mga umiibig sa akin, at sumusunod sa
aking mga utos. Exodo 20:4-6
Nang tanungin ni Moises ang Diyos na ibunyag ang Kanyang
kaluwalhatian sa kanya ay sinasabi ng Panginoon ang parehong bagay
ngunit bahagyang naiiba.
At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayo kasama niya
roon, at inihayag ang pangalan ng Panginoon. (6) At ang
Panginoon ay dumaan sa harap niya, at ipinahayag, Ang
Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos, maawain at
mapagbiyaya, mahinahon, at sagana sa kabutihan at
katotohanan, (7) Pag-iingat ng awa sa libu-libo,
pagpapatawad ng kasamaan at pagsalangsang at
kasalanan, at iyon ay hindi nangangahulugang malinaw
na nagkasala; na dumadalaw sa kasamaan ng mga ama
sa mga anak, at sa mga anak ng mga bata, hanggang sa
ikatlo at sa ikaapat na salinlahi. Exodo 34:5-7
Ano ang ibig sabihin ng pagbisita sa mga kasamaan ng mga ama sa mga
anak ng mga napopoot sa akin? Una, hayaan nating malinaw na
dumating ito sa mga henerasyon na patuloy na napopoot sa Diyos. Ang
poot sa Diyos ay ang paglaban sa Kanyang proteksyon. Kaya ang
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pagbisita sa kasamaan ay ang mga kahihinatnan ng kasalanan na
bumagsak sa makasalanan. Maraming beses na sinasabi sa atin ng
Bibliya.
Ang Panginoo ay kilala sa pamamagitan ng paghatol na
ginagawa niya; Ang masasama ay naipit sa gawa ng
kanyang sariling mga kamay. Awit 9:16
At tungkol sa akin din, ang aking mata ay hindi
magpapatawad, ni magkakaroon man ako ng awa, ngunit
gagantihin ko ang kanilang lakad sa kanilang ulo.
Ezekiel 9:10
Alam namin na ang mga Israelita ay handang gumamit ng mga espada
upang ayusin ang mga sitwasyon. Bago dumating ang Israel sa Bukid ng
Sinai ay nakipag-ugnay sila nang naaayon sa mga Amalekanita.
At sinabi ni Moises kay Josue, Pumili ka sa amin ng
mga tao, at lumabas, makipaglaban kay Amalec: bukas
ay tatayo ako sa tuktok ng burol na may tungkod ng Diyos sa
aking kamay. (10) Gayon ginawa ni Josue ayon sa sinabi ni
Moises sa kaniya, at nakipaglaban kay Amalec: at si Moises,
Aaron, at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. (11) At
nangyari, nang itinaas ni Moises ang kanyang kamay, na ang
Israel ay nanaig: at nang ibagsak niya ang kanyang kamay, si
Amalec ay nagtagumpay. (12) Ngunit mabigat ang mga kamay
ni Moises; at kumuha sila ng isang bato, at inilagay sa ilalim
niya, at siya’y naupo doon; at sina Aaron at Hur ay
pinanindigan ang kanyang mga kamay, ang isa sa isang
tagiliran, at ang isa sa kabilang panig; at ang kanyang mga
kamay ay matatag hanggang sa paglubog ng araw. (13) At
inalis ni Josue si Amalec at ang kanyang bayan ng talim
ng tabak. Exodo 17:9-13
Kung pinili man ni Moises na labanan ang mga Amalekanita o kung
pinahintulutan ng Diyos na maipakita sa mga Israelita ang kanilang
sariling pag-iisip na hindi tayo sinabihan. Alam natin na hindi intensyon
ng Diyos na ang mga anak ni Israel ay pumatay ng sinuman kapag
kinuha ang lupain ng Canaan.
Padadalhan ko ang Aking takot sa unahan mo at gagawa ako
ng gulat sa lahat ng mga tao na ang mga lupain na iyong
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sinasalakay. Gagawin ko ang lahat ng iyong mga kaaway at
tumakbo. Magpapadala ako ng malaking takot sa unahan mo
upang palayasin ang mga Hivita, Canaanita, at Hittite. Exodo
23:27-28 (NLT)
Kung tinanggap ng mga Israelita ang pitong pangako ng Diyos sa tipan
ay mapupuno sila ng Kanyang Espiritu. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay
tunay na pumupuno sa isang tao, ito ang nangyayari.
Nang magkagayo’y itinaas ko ang aking mga mata, at
tumingin, at narito, may isang taong nakasuot ng lino, na ang
mga baywang ay binigkis ng pinong ginto ng Uphaz: (6) Ang
kanyang katawan ay katulad din ng beryl, at ang kanyang
mukha ay parang hitsura ng kidlat, at ang kanyang mga mata
bilang mga ilawan ng apoy, at ang kanyang mga bisig at paa
na parang kulay sa pinakintab na tanso, at ang tinig ng
kanyang mga salita tulad ng tinig ng isang karamihan. (7) At
ako lamang si Daniel ang nakakita ng pangitain: sapagka’t
ang mga taong kasama ko ay hindi nakakita ng
pangitain; ngunit isang malaking pagyanig ang
bumagsak sa kanila, upang sila ay tumakas upang itago
ang kanilang sarili. Daniel 10:5-7
Ito ang katangian ng banal na tulong ng Espiritu na makakatulong sa
kanila. Hindi nila kakailanganing gumawa ng anupaman. Ang kanilang
mga kaaway ay maaaring magkumpisal sa kanilang mga kasalanan at
magsisi, na kung ano ang dapat nilang gawin, o tatakas sila.
Nakalulungkot na wala ang Israel na ito ng Espiritu. Napuno sila ng
pagrereklamo at pagrereklamo at ito ang dahilan kung bakit wala silang
lakas na magawa ang kanilang mga kaaway na tumakas mula sa kanila.
Anong mga pagpipilian ang naiwan sa kanila? Ginawa nila kung ano
ang pinakamahusay na alam nila, kumuha sila ng mga tabak at
nagsimulang pumatay ng mga tao. Walang matamis na pakiramdam
habang nasa malapit na pakikipaglaban sa ibang tao, walang pag-iingat
sa panonood na siya ay nahuhulog sa lupa na may isang pinahirapan na
hitsura sa kanyang mukha, naghahabol ng hangin, habang naglalagay
siya ng isang madugong gulo, na sumisigaw sa paghihirap o kahit na
tahimik na huminga sa kanyang huling. Hindi ka makakalimutan ng
isang imahe na ganyan. Ang bawat tao na pumapatay ng ibang tao ay
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hindi tumatanggap ng mapayapang Espiritu ni Cristo; natanggap niya
ang nalalanta na espiritu ng palaboy na pugante. Ang nasabing tao ay
may isang di-banal na imaheng nakalimbag sa kanyang isipan; ang
kakila-kilabot na imahen ng paglikha ng kamatayan sa pamamagitan ng
kanyang sariling kamay, na nagdulot ng pagkamatay at pagdanak ng
dugo, kung saan ang nasabing pagkamatay ay pagkatapos magdulot ng
epekto: mga ama, ina, kapatid, asawa, anak na lalaki, anak na babae,
kamag-anak, pamilya, at mga komunidad.
Sinasabi sa atin ng Bibliya na si Cristo ay banal at hindi nakakapinsala
at walang dungis.
Ang hindi nakakasira ay nangangahulugang magdulot ng hindi
pinsala Sapagka’t ang gayong mataas na saserdote ay naging
tayo, na banal, hindi nakakapinsala, walang dungis, hiwalay sa
mga makasalanan, at mas mataas kaysa sa langit; Mga Hebreo
7:26
Hindi posible para sa Espiritu ni Cristo na naninirahan sa isang tao na
kunin o sirain ang buhay. Si Kristo ang muling pagkabuhay at ang
buhay. Ang kamatayan ay hindi maaaring umiiral sa Kanyang agarang
presensya. Nagbangon siya mula sa mga patay, hindi niya pinapatay.
Ang mga kalalakihan ay maaaring pumatay lamang kapag sila ay nasa
mindset ng Lumang Tipan at sa laman.
Upang maipakita ng Diyos sa mga tao kung ano ang nasa kanilang mga
puso kapag sila ay nasa Lumang Tipan, babalikin niya sa kanila ang
kanilang pag-iisip na maaaring dumami ang kasalanan. Binibigyan niya
sila ng kanilang mga pagnanasa sa salamin.
Sa kabilang banda kapag ang isang tao ay nasa Bagong Tipan ay
nakakakita siya ng ibang kakaiba. Ito ang ginawa ni Moises kanina sa
kabanatang ito nang subukin siya ng Panginoon.
At sinabi ng Panginoon kay Moises, Nakita ko ang bayang ito,
at, narito, ito ay isang matigas na tao: (10) Ngayon nga, iwan
ko na lamang, upang ang aking galit ay mag-init laban sa
kanila, at upang puksain ko sila: at ako gagawa ka ng isang
malaking bansa. (11) At ipinamanhik ni Moises sa
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Panginoon niyang Dios, at sinabi, Panginoon, bakit ang
iyong galit ay nag-iinit laban sa iyong bayan, na iyong
inilabas mula sa lupain ng Egipto ng malaking lakas, at
ng isang makapangyarihang kamay? Hal. 32:9-11
Tinukso si Moises na isuko ang mga Israelita. Tiyak na tinutukso siya ni
Satanas na pahintulutan silang pumasok sa limot at sa gayon sinubukan
ng Panginoon si Moises at ipinakitang muli ang mga kaisipang iyon
bilang isang utos.
Sa Moises, mayroong dalawang mga buto ng pakikipagbuno para sa
mastery tulad nina Esau at Jacob na nakipagbuno sa sinapupunan ni
Rebecca. Tulad ng nakita ni Moises ang matamis na Espiritu ng Diyos
sa bundok at ang kanyang mukha ay nagningning ng ilaw na iyon,
ipinakita niya ang magandang katangian na ito at nangako sa Diyos na
pakawalan ang mga Israelita na labis na ginagamot sa kanya.
Tinagumpay niya ang binhi ng laman at nagtagumpay. Ang parehong
pagsubok na ito ay dumating sa mga Levita. Sila ay nasa laman at hindi
sa Espiritu. Ang kanilang mga saloobin tungkol sa mga sumasamba sa
Ginintuang Kalbado at tumanggi na magsisi ay dapat silang mamatay.
Samakatuwid ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay
sumasalamin sa kanila ng kanilang sariling pag-iisip. Dapat ilabas ng
Panginoon sa mga Levita ang kanilang mga nakamamatay na
damdamin. Kung ang mga damdaming ito ay nanatiling nakatago ay
marami pa itong ginawang pinsala. Habang natutulog ang mga Levita
nang gabing iyon sa kanilang mga tolda, ang kanilang mga isipan ay
mapunan ang kakila-kilabot na mga imahe ng mga kalalakihan at
kababaihan na kanilang pinatay sa malamig na dugo. Ito ang hangarin
ng kanilang mga puso at ibinigay ito ng Diyos sa kanila. Sa
pamamagitan ng kanilang makasalanang pagnanasa ay dinala ng Diyos
ang paghatol sa mga tumanggi na magsisi at pinayagan si Satanas na
makapasok sa kampo sa pamamagitan ng kanilang kumpletong
paghihimagsik.
Ang ating Ama sa langit ay marunong sa lahat. Nakikipag-usap siya sa
mga tao sa pamamagitan ng dalawang hakbang na proseso ng mga
tipan: una na ilantad ang mga tao sa kanilang masasama upang sila ay
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lumingon kay Kristo at pagkatapos ay mailigtas sa pamamagitan ng
Kanyang katuwiran, habang sa parehong oras pinapayagan ang
pagkakasala ng mga tao na sirain sa kanilang sarili sa paghuhusga.
Kapag si Moises ay sinubukan ng Panginoon hinggil sa pagtalikod at
pagkonsumo ng mga Israelita nakita natin ang Bagong Tipan na paraan
ng pagtugon sa mga sitwasyong ito. Kapag natanggap ng mga Levita
ang tagubilin upang patayin ang mga nagkasala, maaaring ginawa nila
ang ginawa ni Moises. Una, maikumpirma nila ang kanilang pagbulong
laban kay Moises at ang kanilang kamangmangan sa paghahangad na
gawin ang mga pangako na ipinangako sa kanila ng Diyos. Maaaring
ikumpirma din nila ang kanilang hinanakit pabalik sa Ehipto sa
pagtanggi na tanggapin ang Bagong Tipan. Kung gayon napupuno sila
ng Espiritu ng Diyos at ang mga masasama at mapaghimagsik ay
tumakas para sa kanilang buhay o baka mapatay pa ng isa’t isa sa
kanilang pagsisikap na makatakas. Nagbigay si Moises ng
mapagkukunan ng dibuho kung paano haharapin ang mga sitwasyong
ito. Maaaring naiisip ng mga Levita ang paraan ng paghawak ni Moises
sa sitwasyon. Sa halip na magsisi sa kanilang pagbulong, pinili nila na
magpahinga sa kanilang mabubuting gawa ng hindi pagyuko sa harap ng
Ginintuang Kalbado. Mas pinili nilang patayin ang iba kaysa ipagtapat
ang kanilang sariling mga kasalanan.
Sa wika ng Lumang Tipan, ang Panginoon ay nagpadala ng isang
mensahe sa buong kampo na ang idolatriya ay ganap na hindi
katanggap-tanggap. Binigyan sila ng Panginoon ng isang mensahe sa
paraang naintindihan nila. Ang pagkamatay ng tatlong libong
kalalakihan ay naglagay ng pagpigil sa mga masasamang puso, ngunit
sa huli ay hindi ito tumulong kahit isa sa mga Levita; wala sa kanila ang
pumasok sa Lupang Pangako. Lahat sila ay nahulog sa ilang at namatay.
Para sa lahat ng umalis sa Ehipto, tanging sina Kaleb at Joshua lamang
ang pumasok sa Lupang Pangako. Tulad ng sinasabi ng Panginoon Dinalaw niya ang mga kasamaan ng mga ama sa mga anak ng mga
napopoot sa Kanya. Ang mga Levita ay mayroon pa ring mga buto ng
sama ng loob sa Panginoon, ngunit hindi nila ito alam. Napatunayan ito
sa kanilang kabiguan na makapasok sa lupain ng Canaan.
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Dahil sa ilaw na nagniningning mula sa mukha ni Moises at ng kanyang
pagpayag na mamatay para sa mga napopoot sa kanya, mula sa Banal na
Kasulatan, medyo tiwala ako na si Moises ay may ilang pag-unawa sa
prinsipyo sa salamin, at tulad ng pakikitungo sa kanya ng Panginoon sa
kabanata tatlumpu’t dalawa sa Exodo kaya’t siya ay inutusan na
makitungo sa mga Levita mamaya sa kabanata. Ang parehong pagsubok
ay dumating sa lahat na hindi lumuhod sa gintong baka.
Ang prinsipyo ng salamin na ito ay naaangkop sa parehong paraan sa
maraming iba pang mga kwento sa buhay ni Moises.
At sinabi ng Panginoon kay Moises, Kunin mo ang lahat ng
mga pinuno ng bayan, at iyong ibitin sa harap ng Panginoon
laban sa araw, upang ang matinding galit ng Panginoon ay
matalikod sa Israel. (5) At sinabi ni Moises sa mga hukom ng
Israel, Papatayin ninyo ang bawa’t isa sa mga tao na sumama
kay Baalpeor. Mga Bilang 25:4-5
Ito ang wika ng salamin. Ang mga pagkilos na ito ay hindi ang
katangian ni Cristo at kung gayon ang salita ng Panginoon ay
sumasalamin sa mga iniisip ng mga tao upang dalhin sila sa pagsisisi.
Ang simpleng susi upang mabasa ang mga kwentong ito ay ihambing
ang mga ito sa mga aksyon ni Kristo sa mundo. Mahal ni Jesus ang
Kanyang mga kaaway at hindi napatay ang sinuman. Sinusunod niya
ang mga utos ng Kanyang Ama na nagsasabing, “Huwag kang papatay.”
Samakatuwid ang mga utos na ito ay ibinibigay sa salamin ng mga
kaisipan ng mga tao kung paano haharapin ang sitwasyon. Kung
naiintindihan ito ni Moises o hindi binabago ang prinsipyo ng salamin
kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa isang pangkat ng mga tao sa
Lumang Tipan.
May isa pang kwento na kailangan nating isaalang-alang sa buhay ni
Moises na medyo naiiba, iyon ang kwento nina Korah, Dathan, at
Abiram. Mahalaga ito sapagkat si Korah ay mula sa tribo ni Levi; ang
mga hindi lumuhod sa gintong baka. Sinasabi sa atin ng kanyang
kuwento kung ano ang nasa puso ng ilan sa mga itinuturing na matuwid
sa oras ng insidente ng gintong baka.
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Ngayon si Korah, anak ni Izhar, anak ni Kohath, anak ni
Levi, at Datan at Abiram, mga anak ni Eliab, at On, anak ni
Peleth, mga anak ni Ruben, ay kumuha ng mga lalaki: (2) At
sila ay bumangon sa harap ni Moises, kasama ang ilan sa mga
anak ni Israel, dalawang daan at limampung prinsipe ng
kapisanan, bantog sa kapisanan, mga tao na bantog: (3) At
sila’y nagpipisan laban kay Moises at laban kay Aaron,
at sinabi sa kanila, Kinukuha ninyo labis sa iyo, na
nakikita ang lahat ng kapisanan ay banal, bawat isa sa
kanila, at ang PANGINOON ay sa gitna nila: bakit’t
itataas mo ang iyong sarili sa itaas ng kapisanan ng
Panginoon? (4) At nang marinig ito ni Moises, ay
nagpatirapa: (5) At nagsalita siya kay Kora at sa buong
kaniyang kasama, na sinasabi, Bukas ng araw ay ipakikilala ng
Panginoon kung sino siya, at kung sino ang banal; at ilapit
siya sa kaniya: maging ang pinili niya ay papalapit sa kaniya.
(6) Gawin ito; Dalhin mo ang mga insenso, si Korah, at ang
lahat ng kanyang kumpanya; (7) At maglagay ng apoy doon, at
maglagay ng insenso sa kanila sa harap ng Panginoon
kinabukasan: at mangyayari na ang ang taong pinili ng
Panginoon, siya ay magiging banal: kayo’y labis na dinadala sa
inyo, kayong mga anak ni Levi. (8) At sinabi ni Moises kay
Kora, Pakinggan mo, isinasamo ko sa iyo, kayong mga anak
ni Levi: (9) Nakikita lamang ito ng isang maliit na bagay
sa iyo, na hinihiwalay ka ng Diyos ng Israel mula sa
kapisanan ng Israel, upang ilapit ka sa kanyang sarili
upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo ng
Panginoon, at tumayo sa harap ng kapisanan upang
maglingkod sa kanila? (10) At ikaw ay dinala niya sa
kaniya, at ang lahat ng iyong mga kapatid na mga anak
ni Levi na kasama mo: at hinahanap mo rin ba ang
pagkasaserdote? (11) Dahil dito pinipisan ka at ang iyong
buong pangkat laban sa Panginoon: at ano si Aaron, na iyong
pinagbulung-bulungan laban sa kaniya? Bilang ng 16:1-11
Pinagsuhan ni Korah si Moises ng isang espiritu ng kontrol at isang
pagnanais na ipataw ang kanyang sarili sa mga tao. Siyempre ang singil
na ito ay ang pagtutuon ng sariling mga hangarin ni Korah kay Moises.
Inilabas nito ang damdamin ng kanyang puso. Ipinahiwatig ni Korah na
ang lahat ng kapulungan ay banal at ang Panginoon ay kasama nila.
Bakit niya sinasabi ito?
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Dapat nating tingnan ang mga kaganapan bago ito. Ang labindalawang
espiya ay bumalik mula sa Canaan, at sampu sa kanila ang nagbigay ng
masamang ulat na pinaniniwalaan ng mga Israelita. Si Joshua at Caleb
lamang ang nagpahayag ng pananampalataya na maaaring dalhin sila ng
Diyos sa Lupang Pangako. Ang tugon ng mga tao ay upang hinahangad
na bato sina Kaleb at Joshua. Sa kaakit-akit, kasunod na nasubok si
Moises sa parehong paraan tulad ng dati - Sinubukan ng Panginoon si
Moises na may alok ng isang mas malaking kapalit na bansa.
Napakasama ng mga tao na ito ay isang malaking tukso na ibigay sa
hangaring ito na mapupuksa sila.
At sinabi ng Panginoon kay Moises, Gaano katagal ang
paghihimok sa akin ng bayang ito? at hanggang kailan pa man
sila maniniwala sa akin, sa lahat ng mga palatandaan na
ipinakita ko sa kanila? (12) Aking sasaktan sila ng salot, at
buwagin sila, at gagawin kitang isang higit na bansa at mas
malakas kaysa sa kanila. Bilang 14:11-12
Muli ay namamagitan si Moises para sa mga tao na sumasalamin sa
Espiritu ni Cristo tulad ng ninanais ng Panginoon.
At sinabi ni Moises sa Panginoon, Kung gayon maririnig ito
ng mga Ehiptohanon, (sapagka’t iyong dinala ang bayang ito
sa iyong lakas mula sa gitna nila;) (14) At kanilang sasabihin sa
mga naninirahan sa lupaing ito: sapagka’t narinig nila. na ikaw
ang Panginoon sa gitna ng bayang ito, na ikaw ang Panginoon
ay nakikita nang harapan, at ang iyong ulap ay tumatayo sa
kanila, at ikaw ay pumauna sa kanila, sa araw araw sa isang
haliging ulap, at sa isang haliging apoy sa gabi. (15) Ngayon
kung papatayin mo ang lahat ng bayang ito bilang isang tao,
ang mga bansa na nakarinig ng kabantugan mo ay magsasalita,
na magsasabi, (16) Sapagka’t hindi dinala ng Panginoon ang
bayang ito sa lupain na kaniyang isinumpa. sa gayon, pinatay
niya sila sa ilang. (17) At ngayon, isinasamo ko sa iyo, hayaang
maging dakila ang kapangyarihan ng aking Panginoon, ayon
sa iyong sinalita, na sinasabi, (18) Ang Panginoon ay
mahinahon, at may malaking awa, nagpapatawad ng kasamaan
at pagsalangsang, at sa anumang paraan ay hindi malilimutan
ang may kasalanan, dumadalaw sa kasamaan ng mga ama sa
mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. (19)
Patawad, isinasamo ko sa iyo, ang kasamaan ng bayang
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ito ayon sa kadakilaan ng iyong kagandahang-loob, at
tulad ng iyong pagpapatawad sa bayang ito, mula sa
Ehipto hanggang ngayon. Bilang 14:13-19
Pinatawad ng Panginoon ang mga Israelita na pumipigil sa kanila mula
sa pagdurusa sa agarang bunga ng kanilang makasalanang
paghihimagsik. Sa halip, ipinakita ng Panginoon sa mga tao kung ano
ang hinuhusgahan nila na patuloy nilang sinasabi na sinubukan ng Diyos
na patayin sila sa ilang.
Sabihin mo sa kanila, Tulad ng nabubuhay ako, sabi ng
Panginoon, gaya ng sinabi mo sa aking mga pakinig, ay
gagawin ko sa iyo: (29) Ang iyong mga bangkay ay
mahuhulog sa ilang na ito; at ang lahat na nangabilang sa iyo,
ayon sa iyong buong bilang, mula sa dalawampung taong
gulang at paitaas, na nagbulung-bulong laban sa akin, (30)
Walang alinlangan na hindi ka makapasok sa lupain, na aking
isinumpa na ipanahan ka doon, maliban Si Caleb na anak ni
Jefune, at si Joshua na anak ni Nun. Mga Bilang 14:28-30
Dapat nating tandaan na ang sentensiya ng kamatayan na ito ay hindi
para sa layunin ng pagwasak lamang sa mga tao, ito ay isang serbisyo
ng kamatayan na idinisenyo upang dalhin sila sa pagsisisi. Kung
tinanggap nila ang pangungusap at inamin ang kanilang kasamaan ay
makakakuha pa rin sila ng buhay na walang hanggan tulad ng ginawa ni
Moises. Hindi pumasok si Moises sa lupain ng Canaan at natanggap
niya ang buhay na walang hanggan. Maaaring ganoon din ang ginawa
ng lahat ng mga anak ni Israel kung nagsisi sila.
Nang ang Israel ay nahaharap sa kanilang sariling kasamaan, hinimok ni
Satanas sina Kora, Dathan, at Abiram. Pinuna nila ang pamumuno ni
Moises at sinisisi ang lahat ng nangyari mula nang umalis sa Ehipto, sa
kanya. Sa pamamagitan ng Moises, sinabi ng Diyos sa mga tao na sila
ay masama at tiyak na makakakita ng kamatayan. Ito ay inilaan upang
dalhin sila sa pagsisisi ngunit mas pinili nilang masisi si Moises sa
kabiguang naganap. Ang mga akusasyon ay naging napaka-personal.
Ito ba ay isang maliit na bagay na iyong dinala kami mula sa
isang lupain na dumadaloy na may gatas at pulot, upang
patayin kami sa ilang, maliban kung gagawin mo ang iyong
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sarili na isang prinsipe sa amin? (14) Bukod dito hindi mo
kami dinala sa isang lupain na dumadaloy ng gatas at pulot, o
binigyan mo kami ng mana ng mga bukid at mga ubasan:
ilalabas mo ba ang mga mata ng mga taong ito? hindi tayo
lalapit. (15) At si Moises ay nagalit, at nalulumbay at sinabi sa
Panginoon, Huwag mong respetuhin ang kanilang alay: hindi
ako kumuha ng isang asno sa kanila, ni nasaktan ko ang isa sa
kanila. Mga Bilang 16:13-15
Inakusahan si Moises na gumawa ng kanyang sarili bilang prinsipe sa
kanila, sinusubukan na patayin ang mga lalaking ito, at kunin ang
kanilang mga pag-aari. Ang salitang Hebreo na galit ay maaaring
isinalin nang malungkot. Malaki ang nagawa ni Moises para sa mga
taong ito; inalok pa nga niya na isuko ang kanyang buhay na walang
hanggan para sa kanila. Gayunman, halos tinanggap ng buong
kongregasyon ang mga kasinungalingan at akusasyon nina Korah,
Dathan, at Abiram sa halip na magsisi sa kanilang kasamaan. Sinaktan
talaga nito si Moises. Siya ay itinulak sa mismong mga limitasyon sa
pagsubok na ito. Pinagsama ni Korah ang buong kapisanan laban kay
Moises at pagkatapos ay pumasok ang Panginoon.
At pinisan ni Korah ang buong kapisanan laban sa
kanila sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan: at ang
kaluwalhatian ng Panginoon ay nagpakita sa buong kapisanan.
Bilang 16:19
Muling nasubukan si Moises kung hayaan ang lahat ng mga tao na
mapahamak o magmakaawa para sa kanila.
At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron, na
sinasabi, (21) Paghiwalayin ninyo ang inyong sarili sa gitna ng
kapisanang ito, upang aking ubusin sila sa isang iglap. (22) At
sila’y nangagpatirapa at sinabi, Oh Dios, ang Dios ng mga
espiritu ng lahat ng laman, magkakasala ba ang isang tao, at
magagalit ka ba sa buong kapisanan? Bilang 16:20-22
Muli na nanatiling tapat si Moises at humihiling sa bayan. Ang gayong
mahalagang Espiritu ay nanirahan sa puso ni Moises; sobrang tapat kay
Moises kay pakiusap para sa mga tao. Pagkatapos ay sinasalita ni
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Moises ang tungkol sa isang lalaki - Kora. Lumalalim ang pagsubok
ngayon. Itinuro ng Panginoon kay Moises:
At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, (24) Salitain mo
sa kapisanan, na sabihin, Umahon ka mula sa palibot ng tabernakulo ni
Cora, Datan, at Abiram. (25) At si Moises ay tumindig at naparoon kay
Dathan at Abiram; at ang mga matanda sa Israel ay sumunod sa kaniya.
(26) At siya’y nagsalita sa kapisanan, na nagsasabing, Umalis ako,
isinasamo ko sa iyo, mula sa mga tolda ng mga masasamang tao na ito,
at huwag hawakan ang anoman, baka huwag kang malipol sa lahat ng
kanilang mga kasalanan. Mga Bilang 16:23-26
Ang mga kalalakihang ito ay malapit nang ganap sa labas ng bakod ng
proteksyon ng Diyos. Kapag ang utos na lumayo sa kanilang mga tolda
ay ibinigay, maaari na rin silang magsisi ngunit sila ay tumanggi na sa
wakas na pinasiyahan ng espiritu ni Satanas. Kinontrol ni Satanas ang
mga kalalakihan na ito at ngayon ay dapat na siya ay makahanap ng
isang paraan upang ilagay ang sanhi ng kanilang pagkawasak sa Diyos.
Sa gayo’y sila’y umahon mula sa tabernakulo ni Cora, Dathan,
at Abiram, sa bawa’t dako: at lumabas sina Dathan at Abiram,
at tumayo sa pintuan ng kanilang mga tolda, at ang kanilang
mga asawa, at ang kanilang mga anak, at ang kanilang maliit
na anak. (28) At sinabi ni Moises, Dito mo malalaman kung
sinugo ako ng Panginoon upang gawin ang lahat ng mga gawa
na ito; sapagka’t hindi ko ginawa ang mga ito sa aking sariling
pag-iisip. (29) Kung namatay ang mga taong ito ang
karaniwang pagkamatay ng lahat ng mga tao, o kung dinalaw
sila pagkatapos ng pagdalaw sa lahat ng mga tao; at hindi ako
sinugo ng Panginoon. (30) Nguni’t kung ang Panginoon ay
gumawa ng isang bagong bagay, at ang lupa ay buksan
ang kanyang bibig, at ilamon sila, kasama ang lahat na
nauukol sa kanila, at sila ay bumaba nang mabilis sa
hukay; kung magkagayo’y iyong malalaman na ang mga
taong ito ay nagalit sa Panginoon. (31) At nangyari,
nang matapos niyang magsalita ang lahat ng mga
salitang ito, na ang lupa ay kumapit sa ilalim nila: (32)
At binuka ng lupa ang kanyang bibig, at nilamon sila, at
ang kanilang mga bahay, at ang lahat ng mga
kalalakihan na nauukol kay Kora, at lahat ng kanilang
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mga gamit. (33) Sila, at lahat na nauukol sa kanila, ay
bumaba nang buhay sa hukay, at ang lupa ay nagsara sa kanila:
at sila ay namatay sa gitna ng kapisanan. Bilang 16:27-33
Ang mga nagkakasabong ito ay nagtanong sa karapatan ni Moises na
pamunuan sila. Inakusahan nila siya na hinahangad na gawin siyang
prinsipe sa kanila. Ang buong kapisanan ay tumalikod kay Moises dahil
sa gawa ni Korah at ng kanyang mga kasama. Tingnan natin muli ang
sinabi ni Moises:
At sinabi ni Moises, Dito mo malalaman kung sinugo ako ng
Panginoon upang gawin ang lahat ng mga gawa na ito;
sapagka’t hindi ko ginawa ang mga ito sa aking sariling pagiisip. (29) Kung namatay ang mga taong ito ang karaniwang
pagkamatay ng lahat ng mga tao, o kung dinalaw sila
pagkatapos ng pagdalaw sa lahat ng mga tao; at hindi ako
sinugo ng Panginoon. (30) Nguni’t kung ang Panginoon ay
gumawa ng isang bagong bagay, at ang lupa ay buksan ang
kanyang bibig, at ilamon sila, kasama ang lahat na nauukol sa
kanila, at sila ay bumaba nang mabilis sa hukay; kung
magkagayo’y iyong malalaman na ang mga taong ito ay nagalit
sa Panginoon. Bilang 16:28-30
Nakita ng mga tao ang maraming katibayan na pinangungunahan ng
Panginoon si Moises sa lahat ng nangyari sa Egypt, ang Pulang Dagat,
at sa Bukid ng Sinai. Mayroong maraming ebidensya na si Moises ay
ipinadala ng Panginoon. Ang isang himala na isinagawa ng Panginoon
sa konteksto na ginawa ito ni Moises, ay isang himala na tumugon sa
pag-aalinlangan. Nang tanungin ni Jesus si Satanas tungkol sa Kanyang
posisyon bilang Anak ng Diyos, tumanggi siyang gumawa ng isang
himala bilang tugon sa tukso na nauugnay sa “kung ikaw ay ...”
At nang ang manliligaw ay lumapit sa kanya, sinabi niya,
Kung ikaw ay ang Anak ng Diyos, utos na ang mga batong
ito ay gawing tinapay. (4) Datapuwa’t siya’y sumagot at sinabi,
Nasusulat, Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang,
kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Mateo
4:3-4
Matapos ang lahat ng ginawa ni Moises, tulad ni Jesus, pinabayaan
silang lahat at tumakas. Marcos 14:50. Habang si Moises ay nagdurusa
319

sa kanyang laman, tinawag siya ni Satanas na bumaba mula sa krus na
ito. Tinukso siyang tumawag ng isang himala upang mapanatili ang
kanyang posisyon. Hindi kailanman isang beses tumugon si Kristo kung
ang tanong. Hindi kailanman minsan ay humiling Siya ng isang himala
upang mapatunayan ang Kanyang sariling pagkakakilanlan. Lubos
siyang nagtiwala sa sinabi ng Kanyang Ama.
Si Juan Bautista, na siyang pinakadakila sa mga propeta, ay naharap sa
parehong pagsubok habang nasa bilangguan. Ang parehong kung ang
prinsipyo ay lilitaw sa tanong na hiniling ni Juan sa kanyang mga alagad
na magtanong kay Jesus.
Ngayon nang marinig ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni
Cristo, ay nagsugo siya ng dalawa sa kaniyang mga alagad, (3)
At sinabi sa kaniya, Ikaw ba ang darating, o naghahanap pa
tayo ng iba? Mateo 11:2-3
Walang himala para kay Juan na tulad ni Moises. Napunta siya sa
kanyang kamatayan na buong pagtitiwala na tunay na si Cristo ang
Mesiyas. Ang mga alagad ng Bumalik si Juan mula sa kanilang
pakikipanayam kay Jesus at binigyan si Juan ng kumpirmasyon na nais
niya.
Nang sabihin ng Panginoon kay Moises na sabihin sa mga tao na
tumayo mula kina Korah, Dathan, at Abiram, nanindigan ba si Moises
ng mga responsibilidad na hindi ibinigay sa kanya nang ipahayag niya
ang kung mga katanungan? Dahil napilitang iurong ng Diyos ang
proteksyon ng Kanyang mga anghel mula sa mga masasamang tao,
tinutukso ni Satanas si Moises kung ang mga katanungan ay
nagbubunyag kung paano niya pinlano na puksain ang mga apostatang
ito. Alalahanin na kontrolado ni Satanas ang mga lalaking ito. Pinilit
niya sila upang pigilan ang sumasamo na Espiritu ni Jesus na magsisi. Si
Jesus ang tagapagpapanumbalik samantalang si Satanas ang maninira at
sa pamamagitan ng mga pag-aalinlangan na inilagay sa isip ni Moises,
natakpan ni Satanas ang kanyang gawain ng pagkawasak upang lumitaw
bilang isang direktang paghuhukom ng Diyos. Ito ay isang napaka
matalino na panlilinlang na kung wala ang tirahan ni Kristo ay
malilinlang ang napili.
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Ito ang pinaka pinakapangit na pagsubok para kay Moises at ito ay isang
aral para sa atin. Itinataglay ni Moises ang bigat ng mga
kasinungalingan laban sa kanya sa loob ng mahabang panahon at
humiling na ipagtanggol ang mga makasalanang taong ito. Nang
mapunta ito sa isang masamang tao at sa kanyang mga kasamahan na
tumalikod sa lahat, ang pagsubok ay naging napakalaki. Ito ay isang
pagsubok na napakakaunting kalalakihan kung may nahaharap mula sa
panahong iyon. Kaya si Satanas ang nagbukas ng lupa at nilamon ang
mga kalalakihang ito upang masisi ang Diyos sa paggawa nito. Binigyan
tayo ni Pablo ng isang malakas na pahiwatig sa nangyari sa talatang ito.
Ni magreklamo kayo, na gaya ng ilan sa kanila ay nagbulungbulungan, at nawasak ng manlilipol. 1 Mga Taga-Corinto
10:10
Ang salitang mangwawasak, tulad ng nabanggit namin kanina, ay isang
malalang ahas. Pinangunahan ni Korah at ng kanyang mga tauhan si
Moises, at sinabi ni Pablo na napatay sila ng malalang ahas. Ang
paglunok ni Korah at ang kanyang mga kasama ay nangyari bago ang
mukha ng 250 prinsipe. Binigyan sila nito ng oras upang mapagtanto na
sila ay nasa malaking panganib at dapat silang tumakbo sa kanilang
Tagapagligtas upang makatakas sa napatay. Nakalulungkot na hindi sila
nagsisi at sila ay ganap na isinuko kay Satanas.
At lumabas ang isang apoy mula sa Panginoon, at sinunog
ang dalawang daan at limampung lalake na naghandog ng
kamangyan. Mga Bilang 16:35
Marami ang iiyak “ngunit sinasabi nito ang apoy ng Panginoon,” at
pipiliin na huwag pansinin ang utos upang maihambing ang lahat ng
Banal na Kasulatan at ipakita na si Jesucristo ay pareho kahapon,
ngayon, at magpakailanman!
Si Jesus, sa Lucas 9:54-56, ay nagsabi sa mga alagad na ang apoy na
nagmula sa langit bilang tugon kay Elias ay hindi ang espiritu na
pinatatakbo niya. Alam natin mula sa kwento ni Job na ang “apoy ng
Diyos” ay bumaba at sinunog ang mga tupa at mga lingkod ni Job.
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Samantalang nagsasalita pa siya, may dumating na isa pa, at
sinabi, Ang apoy ng Dios ay nahulog mula sa langit, at
sinunog ang mga tupa, at ang mga alipin, at nilamon sila; at
ako lamang ang nakatakas na nag-iisa upang sabihin sa iyo.
Job 1:16
Alam natin na ibinaba ni Satanas ang pisikal na apoy na ito at sinupok
sila. Kaya kung ang pisikal na apoy ay kung ano ang ibig sabihin sa
teksto kung gayon ito ay kung paano ito napunta, gayon pa man, tulad
ng ipinaliwanag sa kabanatang Paghahatid ng mga Anghel, ang apoy na
ito ay maaaring pagkumbinsi ng Espiritu ng Diyos na tumama sa takot
sa mga puso ng mga taong ito. ganap na ipinahayag bilang isang flash
ng ilaw. Ang Espiritu na walang katahimikan ay nasasaktan ang budhi
ng mga taong ito ng kanilang mga kasalanan at hinihimok silang
magsisi, subalit dahil hindi sila makapaniwala sa isang maawain na
Diyos, natupok sila ng kanilang mga kasalanan. Tulad ng nakita na natin
ang prinsipyong ito ng apoy mula sa langit ay binabanggit sa maraming
mga sipi sa Bibliya.
Nang tumanggi ang mga 250 prinsipe na magsisi at iniwan ng Diyos ang
Kaniyang anghel na proteksyon, nagpadala ba si Satanas ng pisikal na
apoy at pinatay sila o ito ba ay mga baga ng apoy mula sa pagkumbinsi
ng kasalanan? Ito ay natural na ipalagay na kapag ang mga prinsipe na
ito ay natupok na sila ay naging abo ngunit habang natututo tayo sa
kwento nina Nadab at Abihu, ang apoy na nag-utos sa kanila ay hindi
rin nasunog ang kanilang mga dyaket.
At may lumabas na apoy mula sa Panginoon, at nilamon sila,
at namatay sila sa harap ng Panginoon. (3) Nang magkagayo’y
sinabi ni Moises kay Aaron, Ito ang sinalita ng Panginoon, na
sinasabi, Ako ay pakabanalin sa mga lumapit sa akin, at sa
harap ng buong bayan ay luwalhatiin ako. At tumahimik si
Aaron. (4) At tinawag ni Moises si Misael at si Elzaphan, na
mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila,
Lumapit kayo, dalhin ang inyong mga kapatid sa harap ng
santuario sa labas ng kampamento. (5) Sa gayo’y lumapit sila,
at dinala sa kanilang mga coats sa labas ng kampo; gaya
ng sinabi ni Moises. Levitico 10:2-5
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Mula sa lahat ng mga alituntunin na natutunan natin ay maliwanag na
mayroong maraming mga paliwanag mula sa Banal na Kasulatan na
maaring ibigay upang ipakita na ang Diyos ay hindi ang maninira ngunit
si Satanas ay. Ang isang tamang pag-unawa sa mga tipan na ginamit
kasabay ng perpektong buhay ni Jesus sa mundo ay nasusubaybayan ang
mga marahas na kwentong ito sa kanilang mapagkukunan - siya na may
kapangyarihan ng kamatayan at iyon ang diyablo. Mga Hebreo 2:14.
Si Moises ang maamo at pinaka banayad na tao na nabuhay hanggang sa
panahon ni Cristo. Maraming mga maling bagay ang naiugnay sa kanya
sa pamamagitan ng maling pag-unawa sa mga tipan. Sa ilalim ng
pinakamatinding pagsubok, tinukso siya at pinayagan nito si Satanas na
masakop ang kanyang gawain ng pagkawasak. Ang pagsubok na ito ay
maaaring pagtagumpayan ang sinuman sa atin, kaya hindi natin
mapanghusga si Moises sa nangyari. Ngunit nakikita rin natin kung
paano ang isang pagkabigo sa mga tukso ni Satanas ay maaaring
magkaroon ng malaking kamalayan, lalo na kung ito ay isang pinuno na
nawala sa paningin kay Cristo. Mahalagang maunawaan ang aralin dito
upang makita natin ang isang pare-pareho na pagpapahayag ng
katangian ng Diyos sa Banal na Kasulatan. Si Kristo lamang ang
nagbibigay sa atin ng perpektong larawan. Laking pasasalamat natin sa
halimbawa na iyon upang mabasa natin ang Lumang Tipan sa Kanyang
dalisay na ilaw, na nalalaman ang katotohanan ng kaamuan ng ating
Ama na kung saan si Moises ay isang nagniningning na halimbawa.
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23. Si Elias at ang Pangwakas na Hangganan
At nagkaroon ng digmaan sa langit: Si Michael at ang kanyang
mga anghel ay nakipaglaban sa dragon; at lumaban ang
dragon at ang kanyang mga anghel ... Pinadayag 12:7
Ang proseso ng pangangalap ni Satanas ay kinakailangan ang paggamit
ng mga propaganda laban sa ating makalangit na Ama upang matiyak
ang katapatan ng mga anghel. Ang paghihiwalay na ito ay nagtagumpay
sa isang third ng mga anghel sa pamamagitan ng kanyang mga
kasinungalingan. Pahayag 12:4,7. Inilarawan ni Satanas ang kanyang
malupit na ideolohiya sa Diyos kung kaya’t iginuhit ang mga anghel
patungo sa kanyang sarili. Ang mga anghel na sumunod kay Satanas ay
natapos sa ilalim ng paniniil na rehimen na pinaniniwalaan nilang
tumakas sila mula sa. “Ang sinumang gumawa ng kasalanan ay alipin
ng kasalanan.” Juan 8:34.
Itinago ni Satanas ang kanyang tunay na motibasyon habang pinipilit
ang tapat ng kung ano siya mismo. Ang lahat ng karunungan, talino, at
kapangyarihan na natanggap niya sa kanyang nilikha ng Diyos ay
nilikha sa isang obra maestra ng panlilinlang upang kumbinsihin ang
uniberso na sambahin siya bilang kataas-taasan.
Ang tao ay nahulog sa patibong ng dragon sa mga kwentong sinabi ni
Satanas. Tinanggap niya ang propaganda ni Satanas laban sa Diyos at
niyakap ang ahas, ang inakala niyang tumatakbo siya mula sa hardin. Si
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Satanas ay naging may-akda ng kamatayan at nagkaroon ng
kapangyarihan ng kamatayan tulad ng natuklasan namin sa kabanata 3.
Ang pangunahing kasinungalingan niya ay hindi pinatawad ng Diyos.
Ang katotohanan nito ay ipinahayag sa katotohanan na sina Adan, Eba,
at Cain ay hindi humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan
nang makalapit. Nalaman ni Adan ang mga kasanayan sa pagpapalihis
at pagpapahiwatig bilang isang sandata laban sa pagsisisi. Natagpuan
niya ang isang paraan upang higpitan ang kanyang mga tuhod upang
hindi yumuko at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sa ganitong
kalagayan ng isipan ang bawat kilos ng Diyos na tatawag sa tao upang
makita ang kanyang malaking problema ay isinalin bilang isang
pagsisikap ng Diyos na saktan o puksain siya. Ito ang dahilan kung bakit
ang regalo ng krus ay nauunawaan ng likas na tao bilang galit ng Diyos
na siyang dahilan upang siya ay bumangon at hampasin ang Kanyang
Anak. Alalahanin sa kabanata 20 na sinabi namin:
Ito ang pagiging kumplikado ng krus. Inihahayag nito ang
marahas na pagkatao ni Satanas at ang likas na bunga ng isang
makasalanang buhay ngunit nararamdaman nito na para bang
ang Diyos, sa kakila-kilabot na poot, ay ang nag-iipon ng
pagdurusa sa nagkasala. Nakatunganga, Kabanata 20, pahina
203.
Naramdaman ni Cain ang kanyang sariling paghatol sa sarili
na siyang likas na bunga ng kanyang kasalanan.
Nararamdaman niya na ang kanyang kasalanan ay
napakalaking kaya hindi ito mapapatawad. Ngunit sa
parehong oras ay may isang pagpapahayag ng pagtalikod sa
Diyos upang maging responsable Siya sa mga bunga. Ito ang
dalawang panig ng paghatol at samakatuwid ang dalawang
aspeto ng krus. Nakatunganga, Kabanata 20, pahina 204.
Inilalarawan ng Bibliya ang prosesong ito ng pagpapakita ng ating mga
katangian pabalik sa Diyos bilang isang tao na nagbabasa ng Salita ng
Diyos at pagkatapos ay nakikita ang kanyang sariling likas na mukha.
Pagkatapos ay idinagdag namin ito, ang dalawang panig na katangian ng
krus na inilalapat sa tema ng mga tipan:
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Kung hindi mo naiintindihan ang dalawang hakbang na
proseso ng mga tipan ay ipakikilala mo ang pagkakalantad ng
pagkakasala ng tao bilang kasalanan ng Diyos. Diyos sa imahe
ng tao, ipinagbawal ng langit!
Sa pagsasagawa ito ay nangangahulugan na ang mga kwento ng Banal
na Kasulatan na nauunawaan upang ipakita ang mga pinakadakilang
tagumpay para sa Diyos ay talagang nagsisilbi na maging
pinakadakilang pagkatalo para sa Kanyang pagkatao sapagkat nabasa
nila sa pamamagitan ng lente ng inaasahang mga katangian ng tao.
Dalawang tulad ng mga kwento na nahuhulog sa kategoryang ito ay ang
tagumpay ni Elias sa Mt Carmel at ang pag-alay kay Isaac sa Mt
Moriah. Tatalakayin natin ang kwento ni Elias sa kabanatang ito at ang
kuwento ni Abraham sa susunod. Ang kwento ni Elias ay ginamit ni
Satanas bilang isa sa kanyang pinakadakilang sandata ng propaganda
laban sa ating makalangit na Ama at sa Kaniyang katangian.
Sa pamamagitan ng inaasahang salamin na sanhi ng apoy na bumagsak
mula sa langit sa dambana ni Elias upang linlangin kung posible ang
napili. Mali na naniniwala na ang Diyos ay nasa apoy, hangin, at lindol
habang ang maliit na maliit na tinig ng Espiritu ng Diyos ay nalunod sa
walang tigil na propaganda ng ahas, na ang pagkapoot sa Diyos ay
pinalaki sa mga nahulog na kaluluwa ng mga tao.
Kung mababalik natin ang tungkol sa 2600 taon upang tumayo sa Bukid
ng Carmel kasama ang nalalabi sa Israel matapos na bumagsak ang apoy
sa dambana ng Panginoon at natupok ang sakripisyo, makakasaksi tayo
sa isang nakakaharap na eksena. 850 na lalaki ang nasamsam, ang mga
kalalakihan na nanguna sa bansa na malalim sa idolatriya kasama ang
mga karumal-dumal na gawain. Ang mga lalaking ito ay sumamba sa
pagsamba sa totoong Diyos at gumanap din ng kanilang bahagi sa
pagpatay sa mga matapat kay Jehova. Si Elias, ang tao ng Diyos,
pagkatapos ay kumuha ng kanyang tabak upang simulan ang gawain ng
paglilinis ng karumaldumal na ito. Ang tao pagkatapos ng tao ay
tumatakbo gamit ang isang tabak, 850 kalalakihan na bumababa sa lupa
na humihinga sa kanyang huling hininga.
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At sinabi ni Elias sa kanila, Kunin ang mga propeta ni Baal;
huwag tumakas ang isa sa kanila. At dinala nila sila: at dinala
sila ni Elias sa batis ng Cison, at pinatay doon. 1 Hari 18:40
Ang burol ng burol ay may mga katawan ng mga idolo. Ang kanilang
dugo ay nagbabadya ng baog na lupa hanggang sa huli nang gabing iyon
nang bumukas ang kalangitan at bumuhos ang mga kalangitan. Ang ulan
ay tila isang tanda ng kung ano ang tila aprubahan ng langit sa
pagpatayan na nangyari noong araw na iyon.
Bago ipagpatuloy ang bahaging ito ng kwento, isulong ang mga taludtod
bago pa isalin si Elias sa langit sa isang nagniningas na karo.
Nang magkagayo’y nagsugo ang hari sa kaniya ng isang
kapitan ng limangpung kasama ang kaniyang limampu. At
siya’y umahon sa kaniya: at, narito, siya’y nakaupo sa tuktok
ng isang burol. At siya’y nagsalita sa kaniya, Ikaw na tao ng
Dios, sinabi ng hari, Bumaba ka. (10) At sumagot si Elias at
sinabi sa kapitan ng limampung, Kung ako’y isang tao ng
Dios, bumaba ang apoy mula sa langit, at ubusin ka at ang
iyong limampu. At bumaba ang apoy mula sa langit, at
tinupok siya at ang kaniyang limampu. 2 Hari 1:9-10
Ano ang ginawa ni Elias upang maging dahilan ng isang pangkat ng 51
sundalo na sumunod sa kanya? Ang hari sa panahong iyon ay
nagkasakit at nagpadala ng mga messenger upang magtanong kay
Baalzebub na diyos ng Ekron. Hinarang ni Elias ang mga tagapagbalita
at sinabi sila ang hari ay mamamatay. Nang natural, hindi nasiyahan ang
hari tungkol dito, at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang hulihin si
Elias.
Nang dumating ang mga taong ito upang kunin si Elias, inutusan niya
ang apoy na bumaba mula sa langit at sirain sila. Maaari nating isipin na
ang susunod na hanay ng mga sundalo ay malaman mula sa nangyari at
subukan ang mapagpiliang paraan upang makipag-usap kay Elias.
Nakalulungkot, nakatagpo din sila ng apoy mula sa langit at namatay.
Ang mga kalalakihan ay nawasak ng apoy. Tila ito ay isang matataas na
bayani na propeta na maaaring tumawag ng apoy mula sa langit at sirain
ang mga kaaway ng Diyos. Matapos ang kwentong ito nabasa natin:
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At nangyari, habang sila ay nagpatuloy, at nag-usap, na, narito,
lumitaw ang isang karwahe ng apoy, at mga kabayo ng apoy,
at hinati silang dalawa; at si Elias ay umakyat ng isang
alimpulos sa langit. 2 Hari 2:11
Para sa karamihan ng mga tao ito ay nakakumbinsi na katibayan na ang
Diyos ay nagpadala ng apoy mula sa langit at sinunog ang mga
sundalong ito at pagkatapos ay dinala ang Kanyang matataas na bayani
na propeta sa langit. Ang kamangha-manghang nangyari, kasabay ng
pagtagumpay ni Elias sa mga propeta ni Baal sa Bukid ng Carmel, ay
tila isang kamangha-manghang tagumpay para sa kadahilanan ng
katotohanan.
Kung pupunta tayo sa perpektong pagmuni-muni ng Ama kay Cristo ay
matatagpuan natin ang banal na komentaryo sa mga kuwentong ito.
At nang makita ito ng kanyang mga alagad na sina Santiago at
Juan, sinabi nila, Panginoon, ibig mo bang isugo namin ang
apoy na bumaba mula sa langit, at ubusin sila, gaya ng ginawa
ni Elias? (55) Nguni’t lumingon siya, at sinaway sila, at sinabi,
Hindi ninyo nalalaman kung anong uri kayo ng espiritu. (56)
Sapagka’t ang Anak ng tao ay hindi naparito upang sirain ang
buhay ng mga tao, kundi upang mailigtas sila. At nagtungo
sila sa ibang baryo. Lucas 9:54-56
Nang magkagayo’y sinabi sa kaniya ni Jesus, Ibalik mo ang
iyong tabak sa kaniyang dako: sapagka’t lahat na kumukuha
ng tabak ay mamamatay sa tabak. Mateo 26:52
Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang
ito: kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan, kung gayon
ang aking mga lingkod ay lalaban, upang hindi ako maihatid
sa mga Hudyo: nguni’t ngayon ang aking kaharian ay hindi
mula rito. Juan 18:36
Kapag nakikita natin ang kaluwalhatian o katangian ng Panginoong
Jesus ay may nakikita tayong naiiba sa nakikita natin sa mga kuwentong
kasama ni Elias. Nais ng mga alagad na tularan si Elias ngunit sinaway
sila ni Jesus na sinasabi sa kanila na hindi ito ang Kanyang Espiritu o
pamamaraan ng paggawa. Si Jesus ay hindi ang mangwawasak kundi
ang Tagapagligtas. Ang katotohanan na si Jesus ay direktang nagsasalita
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sa kwento ni Elias na nagpapababa ng apoy upang ubusin ang mga tao,
na sinasabi sa amin na hindi ito ang Kanyang Espiritu, ay
nangangahulugang kailangan nating masusing tingnan ang kuwentong
ito upang maunawaan kung ano ang eksaktong nangyari.
Ang nakagaganyak ay maraming mga modernong bersyon ang nag-iwan
ng isang kritikal na bahagi ng sinabi ni Jesus:
Nang makita ito ng mga alagad na sina Santiago at Juan,
tinanong nila, “Panginoon, gusto mo bang tawagan kami ng
apoy mula sa langit upang sirain sila?” (55) Ngunit lumingon
si Jesus at sinaway sila. Lucas 9:54-55 (NIV)
Ang pagbubukod ng pahayag na “Hindi ako naparito upang sirain ang
buhay ng mga tao” sa Bagong Pambansang Bersiyon ay iniiwan ng
mambabasa kung bakit eksaktong pinagalitan ang mga alagad. Ito ay
maaaring isang isyu lamang ng tiyempo o maling paggamit ng
kapangyarihan ng Diyos. Ang pagsasama ng parirala sa misyon ng Anak
ng Diyos hindi upang sirain, nagsasalita hindi lamang sa mga hangarin
ng mga alagad kundi pati na rin ang mga pagkilos ni Elias.
Bumalik tayo sa umaga pagkatapos ng malaking tagumpay sa Bukid ng
Carmel. Labis na nagagalit si Queen Jezebel tungkol sa naganap at
nagpapadala ng mensahe kay Elias.
At isinaysay ni Achab kay Jezebel ang lahat na ginawa ni
Elias, at bukod sa kung paano niya pinatay ang lahat ng mga
propeta sa tabak. (2) Nang magkagayo’y nagsugo si Jezebel ng
isang sugo kay Elias, na sinasabi, Kaya’t gawin ng mga dios
sa akin, at higit pa, kung hindi ko gagawin ang iyong
buhay bilang buhay ng isa sa kanila sa kinabukasan
tungkol sa oras na ito. 1 Hari 19:1-2
Walang takot si Elias sa inihayag ng darating na tagtuyot kay Haring
Achab at sa buong tatlong at kalahating taon na sinubukan ni Achab na
hanapin at patayin siya. Nagtiwala siya sa Panginoon na alagaan siya at
ibigay ang kanyang mga pangangailangan. Matapos patayin ni Elias ang
mga propeta ni Baal ay may nagbabago at tumatakbo siya para sa
kanyang buhay.
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At nang makita niya ito, siya ay bumangon, at nagpunta
para sa kanyang buhay, at naparoon sa Beersheba, na
nauukol sa Juda, at iniwan ang kaniyang alipin. (4) Nguni’t
siya mismo ay nagpunta sa isang araw na paglalakbay sa ilang,
at dumating at umupo sa ilalim ng isang punong juniper: at
hiniling niya sa kanyang sarili na maaari mamatay; at sinabi,
Ito ay sapat; ngayon, O Panginoon, alisin mo ang aking
buhay; sapagka’t hindi ako mas mabuti kaysa sa aking
mga magulang. 1 Hari 19:3-4
Bakit tatakbo si Elias mula sa babaeng ito? Nakatayo siya sa Mt Carmel
na nag-iisa nang baka sakupin siya ng hari at mga pari ni Baal at
papatayin siya sa anumang sandali. Nagtiwala si Elias sa proteksyon ng
kanyang Diyos. Ngunit ang repormasyon na inaasahan ni Elias ay hindi
naging materyalista. Hindi nagsisi ang mga tao sa kanilang
pagkakasangkot sa pagsamba kay Baal. Napuno ng takot ang kanyang
puso at naramdaman niyang iwanan ang kanyang tungkulin. Bakit ang
biglaang pagbabago ni Elias? Nang mabuhay, naranasan ni Elias ang
isang katulad na karanasan sa nangyari kay Cain.
Narito, iyong pinalayas ako sa araw na ito mula sa ibabaw ng
lupa; at mula sa iyong mukha ay maitatago ako; at ako ay
magiging isang takas at pabagu-bago sa lupa; at mangyayari,
na bawa’t makakakita sa akin ay papatayin ako. Genesis
4:14
Ang Sampung Utos na sumasalamin sa katangian ng Diyos ay malinaw
na nagsasabi - hindi ka papatayin. Kapag pinapatay ng mga kalalakihan
ang ibang tao ang pagtaas ng takot sa kamatayan ay nagdaragdag sa
kaluluwa. Ang ginagawa mo sa iba ay nagiging dahilan upang matakot
ka sa parehong gagawin sa iyo. Tumataas ang takot na ito sapagkat
binigyan si Satanas ng higit na pagdaan sa tukso at panggulo. Mayroong
naramdaman na pangangailangan para sa proteksyon kung saan ang mga
hukbo o pader na mga lungsod ay nagiging mas kinakailangan upang
harapin ang takot na ito.
Sinabi ni Elias ang mga naglulungkot na salita, “alisin ang aking buhay;
sapagkat hindi ako mas mahusay kaysa sa aking mga magulang.” Ano
ang pakikipagbuno ni Elias sa loob? Bakit siya labis na nasiraan ng loob
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hanggang sa kamatayan? Totoo, ang kanyang mas mataas na pag-asa ng
repormasyon ay hindi nangyari, ngunit ano ang nag-udyok sa kanya na
ihambing ang kanyang sarili sa kanyang mga ama, na nagnanais na
mamatay?
Si Elias ay isang tao na katulad ng mga hilig natin, at
taimtim na ipinagdasal niya na huwag ulan: at hindi umulan sa
lupa sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. Santiago 5:17
Pansinin ang sinabi ni Elias sa Panginoon nang tanungin kung bakit siya
tumakas.
At siya ay napunta roon sa isang yungib, at doon nagtulog; at,
narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya, at
sinabi niya sa kaniya, Ano ang ginagawa mo rito, Elias? (10)
At sinabi niya, Sobrang naiinggit ako sa Panginoong Dios
ng mga hukbo: sapagka’t tinalikuran ng mga anak ni
Israel ang iyong tipan, inihagis ang iyong mga
dambana, at pinatay ang iyong mga propeta sa ang
espada; at ako, kahit ako lang, ang naiwan; at hinahanap nila
ang aking buhay, upang kunin ito. 1 Hari 19:9-10
Nagreklamo si Elias na, sa kabila ng kanyang pagiging matapat, dapat
niyang masaksihan ang paghihirap na makita ang mga propeta ng Diyos
na pinatay ng tabak, at tila naiwan. Kung si Elias ay napapailalim sa
katulad na mga hilig natin, natukso ba siya na maghiganti sa pagpatay sa
bayan ng Diyos at posibleng sa mga mabubuting kaibigan niya?
Masusubukan ka bang maghiganti kung pinatay ang isang malapit na
kaibigan mo? Posible bang maikubli nang malalim sa iyong puso ang
motibo na ito, kahit na nakatago mula sa iyong sarili at natatakpan ng
isang sigasig para sa Diyos?
Nang suriin ni Elias ang pinangyarihan ng pagkawasak ng mga propeta
ni Baal, nakita ba niya na nagpakita na ang binhi ng pagpatay na nanatili
sa kaluluwa? Nalaman ba niya na hindi siya mas mahusay kaysa sa
kanyang mga ama? Nang banta ni Jezebel ang kanyang buhay, hindi ba
siya sigurado sa kanyang kaugnayan sa Diyos? Tulad ni Adan,
sinamahan ba ni Elias ang kanyang tugon sa tanong na, “Ano ang
ginagawa mo rito?” ang pag-iisip na talagang kasalanan ng Diyos na
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nangyari ang lahat? Ang mga pagpapahayag ni Elias ay nagtatanggol;
“Ginawa ko ito at nagawa ko iyon.” “Ang sitwasyong ito ay kakilakilabot at nag-iisa ako.”
Sa ilang mga tao ang ganitong uri ng pag-iimbestiga sa superhero na
propeta ay walang kabuluhan. Para sa mga nagnanais na malampasan
ang lahat ng kasalanan, nakikita nila sa karanasan ni Elias ang kanilang
sariling likas na katangian upang maipakita sa kanila na harapin ang
pangwakas na krisis sa mundo. Ito ay kritikal para sa atin na basahin ang
mga kuwentong ito sa isang paraan na tunay na magtuturo sa atin, kaya
na kapag dumating tayo sa isang krisis sa ating buhay at nagpapakita
tayo ng mga ugali ng pagkatao na hindi tulad ni Kristo ay makakabit
tayo at hindi pakiusap na mamatay sa kawalan ng pag-asa. Dapat nating
basahin ang kwentong ito nang malalim at maunawaan ang mga aralin
nito para sa atin sa mga huling araw. Ang Espiritu ni Elias ay pupunta sa
mga tao ng Diyos hindi lamang upang bigyan ng babala ang mundo
ngunit ilagay ang mga ito sa isang posisyon upang makita ang kanilang
sariling nakamamatay na kalikasan. Kung hindi mo natutunan ang
aralin, mamamatay ka sa kawalan ng pag-asa, o mas masahol pa:
bibigyan mo ng katwiran ang pagpatay sa tao bilang galit sa Diyos.
Maaari tayong maging tiwala na si Elias ay wala sa Bagong Tipan sa
karanasan sa oras na ito. Ang Bagong Pakikipagtipan ay ang pagsulat ng
katangian ng Diyos sa puso. Ang katangian ng Diyos ay ipinahayag sa
batas ng Diyos.
Kaya’t ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at
makatarungan, at mabuti. Roma 7:12
Sapagkat ito ang tipan na gagawin ko sa sangbahayan ni Israel
pagkaraan ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon; Ilalagay
ko sa aking isip ang aking mga batas, at isusulat ko sa kanilang
mga puso: ... Hebreo 8:10
Tumakbo si Elias patungong Mt Sinai at tinanong ng Diyos, “Bakit ka
narito?” Inalok ni Elias ang kanyang pagtatanggol. Sinabi niya na siya
ay naging matapat sa Diyos ngunit ang lahat ay nagkahiwalay, na siya
lamang ang nag-iisa, at pinamumunuan ng pamunuan na patayin siya.
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Ang Panginoon ay nagpatuloy upang ipakita kay Elias na ang problema
ay nasa kanyang pag-unawa.
At sinabi niya, Lumabas ka, at tumayo ka sa bundok sa harap
ng Panginoon. At, narito, ang Panginoon ay dumaan, at isang
malakas at malakas na hangin ang nagwasak sa mga bundok,
at sinira ang mga bato sa harap ng Panginoon; nguni’t ang
Panginoon ay wala sa hangin: at pagkatapos ng hangin ay
isang lindol; ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol: (12) At
pagkatapos ng lindol ay isang apoy; nguni’t ang
Panginoon ay wala sa apoy: at pagkatapos ng apoy ay may
maliit na maliit na tinig. 1 Hari 19:11-12
Ang katangian ng Diyos ay hindi ipinahayag sa malakas na pagpapakita
ng kalikasan. Malinaw, wala siya sa mga bagay na ito. Ang apoy na
nagmula sa langit at nag-utos ng sakripisyo ay binibigyang kahulugan
bilang isang pagpapakita ng puwersa na naglihitimo kay Elias sa
pagpatay sa mga propeta ni Baal gamit ang tabak. Sinabihan siya na ang
Diyos ay wala sa apoy. Anong ibig sabihin nito? Nagpadala ang Diyos
ng apoy ngunit wala Siya sa apoy? Ang Panginoon ay nagsasabi kay
Elias, sa katunayan, na tumugon Siya sa kahilingan na ginawa upang
ipakita kung sino ang naglingkod sa totoong Diyos. Ang tugon ay sa
paraang naintindihan ng madla.
Ang buong Israel ay nasa karanasan sa Lumang Tipan. Ang kanilang
nasaksihan ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ayon sa kanilang
pag-unawa sa kung paano dapat kumilos ang Diyos. Ang lahat ng mga
tao ay nagsalin mula sa kung ano ang nakita nila na ang Diyos ay nasa
apoy na ito. Sinabi ng Diyos kay Elias na hindi Siya. Ang Diyos ay
nagsalita sa mga tao sa salamin ng kung ano ang nasa kanilang mga
puso. Tunay na ginawa ng Diyos ang himala ng apoy ngunit hindi ito
ang pagmuni-muni ng Kanyang sariling pagkatao.
Ang pagpapakita ng kapangyarihan ay naglabas ng mga buto ng
paghihiganti kay Elias. Ito ang gawain ng batas sa Lumang Tipan.
Gagawin ng Diyos na dumami ang kasalanan. Sa parehong paraan na
sinabi ni Kristo sa babae na hindi nararapat na kunin ang tinapay ng
mga bata at ibigay sa mga aso, ang ating Ama sa langit ay nagbigay ng
pagpapakita ng kapangyarihan upang subukan ang mga puso ng mga
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tao. Inilahad ng pagpapakita na ito kung ano ang nasa Elias. Sa salamin
naririnig ni Elias ang utos na nais ng kanyang puso – ang utos na
patayin ang mga propeta ni Baal. Inihayag nito si Elias bilang isang
mamamatay-tao na hindi mas mahusay kaysa sa kanyang mga ama. Ang
mga propeta ni Baal ay pinarurusahan sa proseso. Gumagawa ang
Panginoon sa pamamagitan ng Lumang Tipan upang magpadala ng
isang mensahe sa Israel na ang idolatriya ay masama, ngunit ang
Kanyang pagkatao ay hindi makikita sa prosesong ito.
Ang himala ng hangin, lindol, at apoy ay nagpapakita sa atin na hindi
naunawaan ni Elias ang katangian ng Diyos. Gayunpaman, ang Diyos ay
naghahangad na ibunyag ang Kanyang sariling pagkatao sa kanya upang
makita ni Elias ang kaibahan sa kanyang sarili at magsisi sa diwa ng
paghihiganti. Tinanong muli ng Diyos si Elias ng tanong upang
magkaroon ng pagtatapat kay Elias.
At ito ay, nang marinig ito ni Elias, ay tinakpan niya ang
kanyang mukha sa kanyang balabal, at lumabas, at tumayo sa
pagpasok sa yungib. At, narito, may isang tinig na dumating
sa kaniya, at nagsabi, Ano ang ginagawa mo rito, Elias? (14)
At sinabi niya, Sobrang naiinggit ako sa Panginoong Dios ng
mga hukbo: sapagka’t tinalikuran ng mga anak ni Israel ang
iyong tipan, inihagis ang iyong mga dambana, at pinatay ang
iyong mga propeta ng tabak; at ako, kahit ako lang, ang
naiwan; at hinahanap nila ang aking buhay, upang kunin ito. 1
Hari 19:13-14
Inulit ni Elias ang kanyang orihinal na pagtatanggol. Ipinapahiwatig
nito na hindi niya nauunawaan ang kahulugan ng mga kaganapan na
ipinakita sa kanya. Si Elias ay dinala sa limitasyon. Tulad ng sinabi ni
Jesus sa mga alagad, sinabi niya kay Elias, “ang espiritu ay handa ngunit
ang laman ay mahina.” Sinabi kay Elias na malapit nang matapos ang
kanyang gawain.
At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Yumaon ka, bumalik sa
iyong daan patungo sa ilang ng Damasco: at pagdating mo,
pinahiran mo si Hazael upang maging hari sa Siria: (16) At si
Jehu na anak ni Nimshi ay iyong papahiran upang maging hari
sa Israel at si Eliseo na anak ni Shaphat ng Abelmehola
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ay iyong papahiran upang maging propeta sa iyong
silid. 1 Hari 19:15-16
Ang mga binhi ng takot mula sa pagpatay sa mga propeta ni Baal ay
nanatili kay Elias. Ang pagpayag na pumatay ay inihayag muli bago pa
man isinalin si Elias, nang tumawag si Elias ng apoy mula sa langit sa
mga dumating upang kunin siya. Alam ba natin kung natakot si Elias
nang dumating ang mga lalaking ito upang kunin siya?
At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, Bumaba ka
kasama niya: huwag kang matakot sa kaniya. At siya ay
tumindig, at pumaroon kasama niya sa hari. 2 Hari 1:15
Natatakot pa rin si Elias. Nang ang kapitan ng limampung lalake ay
unang tumawag kay Elias, tinawag niya siyang “tao ng Diyos.” Hindi
nag-alinlangan ang kapitan na siya ay isang tao ng Diyos.
At sumagot si Elias at sinabi sa kapitan ng limampung, Kung
ako’y isang tao ng Dios, bumaba ka ng apoy mula sa
langit, at maubos ka at ang iyong limampu. At bumaba
ang apoy mula sa langit, at tinupok siya at ang kaniyang
limampu. 2 Hari 1:10
Ipinakita ng Panginoon kay Elias na wala siya sa apoy. Bakit tumawag
si Elias ng apoy? Natatakot siya. Paano posible na ang apoy ay
maaaring bumaba mula sa langit at ubusin ang mga lalaking ito? Sa
ilalim ng paglilingkod ng hari na nagbigay ng sarili sa paglilingkod kay
Baal, ang diyos ng Ekron, ang bakod ng proteksyon ay tinanggal. Sino
ang nagdala ng apoy sa mga lalaking ito?
At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Narito, ang lahat na nasa
kaniya ay nasa iyong kapangyarihan; lamang sa kanyang sarili
huwag mong ilabas ang iyong kamay. Sa gayo’y lumabas si
Satanas mula sa harapan ng PANGINOON .... (16)
Samantalang nagsasalita pa siya, may dumating na isa pa, at
nagsabi, Ang apoy ng Diyos ay nahulog mula sa langit, at
sinunog ang mga tupa, at ang mga tagapaglingkod. , at
natupok sila; at ako lamang ang nakatakas na nag-iisa upang
sabihin sa iyo. Job 1:12,16
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Bakit susunugin ni Satanas ang mga kalalakihan na isinugo upang
makuha ang propeta ng Diyos?
Nagpaputok ng pinsala sa sarili upang makuha ang tiwala ng
kaaway. Stratagem 34 ng 36. Ang Sining ng Digmaan ni Sun
Tzu.
Nang si Elias sa takot ay umapela sa suporta ng isang himala upang
mabigyan ng katiyakan na siya ay tunay na tao ng Diyos, binuksan niya
ang pintuan para hampasin ni Satanas. Sa paghampas sa mismong mga
kalalakihan na nasa ilalim ng kanyang kontrol, kinumbinse ni Satanas
ang mundo na sinaktan ng Diyos ang mga kalalakihang ito at pinatay
sila.
Kinuha ng mga alagad ni Jesus ang pain at sabik na sundin ang
halimbawa ni Elias sa pagpatay sa mga Samaritano. Sa pamamagitan ng
diskarte na ito, sinigurado ni Satanas ang tiwala ng kanyang mga
kalaban sa lupa. Naging mapusok sila sa kanyang diwa sa pamamagitan
ng mapanuring diskarte na ito. Nagkakahalaga lamang ito ng mga 102
na kalalakihan ni Satanas, ngunit nanalo para sa kanya ang digmaan ng
propaganda na may layunin na maling aksyon ng Diyos, ang Diyos na
Kristiyanismo ay halos tinatanggap ng buong mundo ngayon. Siyempre,
ginawa ito ni Satanas nakikiisa sa katawang espiritu ng tao, na sa
kanyang di-nagsisising kalikasan ay nagnanais na magkaroon ng isang
mapang-akit na Maylalang na Diyos, sapagkat pinapayagan din nito ang
kanyang sariling galit, o pinapagaan niya ang moral na higit na mataas
sa Diyos at pinatibay siya sa kanyang paghihimagsik. Ang kuwentong
ito ni Elias ay bahagi ng pangwakas na hangganan sa pagtakas sa
nakasisindak na bahay-alalawa ng mga kasinungalingan na inilatag ni
Satanas para sa mga kalalakihan.
Kapag ang isang tao ay humihingi ng banal na kapangyarihan sa
pagtatanggol sa sarili, lumipat siya upang gumana para sa kaaway. Ang
isang tao ay maaaring magbago sa panig ng espirituwal na digmaang ito
nang walang anumang ideya na nagawa niya ito. Hindi namin
malalaman ang katotohanan nang walang mga salita ni Jesus na sinabi
sa Kanyang mga alagad tungkol sa apoy na ito mula sa langit, at sa
gayon ay nakakandado tayo sa paniniwala na ang Diyos ay nagpapadala
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ng apoy mula sa langit upang pumatay. Ang maling paniniwala na ito ay
titiyakin na susubukan nating paglingkuran Siya mula sa takot, at hindi
pagmamahal.
Pagkaraan ng 40 araw ng tukso sa ilang si Jesus ay nagutom. Tinukso ni
Satanas si Jesus na gumawa ng isang himala upang mailigtas ang
Kanyang Sarili. Sinabi niya, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos ay gawing
tinapay ang mga batong ito.” Bilang tugon sinabi ni Jesus na, “Ang tao
ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salita na
nagmula sa Ama.” Tinanggihan niya ang KUNG tanong ng kaaway, at
kumapit sa salita ng Kanyang Ama. Ang mga nais talunin ang
estratehiya ni Satanas, na bahagyang ipinahiwatig sa ‘Ang Sining ng
Digmaan’ ng Sun Tzu, ay dapat maunawaan kung paano gumagana si
Satanas; ito ay nauunawaan hindi sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga
libro ng okultang inspirasyon ni Satanas, na nagtatanim ng mga binhi ng
katiwalian, ngunit sa pamamagitan ng karunungan na ibinigay sa atin
mula sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot kay Jesus na
ipakita sa atin ang ating matigas ang ulo, may kamalian, na
nagpapahintulot sa Kanya na gumana ng pagbabago sa atin at
pagkatapos ay sa pamamagitan natin. Binibigyan niya tayo ng isang
bagong kahalagahan sa moral na batay sa isang ganap na katiyakang
pananampalataya sa ating Ama - bilang magkakasamang tagapagmana
ng kay Kristo sinusunod natin kasama Siya sa parehong espiritu ng
pagsasakripisyo sa sarili na ipinakita sa ministeryo ni Jesus sa mundo.
Para sa mga anak ng Diyos:
... napigilan siya [Satanas] sa pamamagitan ng dugo ng
Kordero, at sa salita ng kanilang patotoo; at hindi nila
iniibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.
Pahayag 12:11
Ang bayan ng Diyos ay hindi nagtagumpay sa pamamagitan ng tabak ng
kanilang kamay na may kapangyarihan upang patayin ang mga tao.
Hindi nila iniibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.
Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? ang
pagdurusa, o pagkabalisa, o pag-uusig, o gutom, o kahubaran,
o panganib, o tabak? (36) Tulad ng nasusulat, Dahil sa iyo ay
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pinatay kami buong araw; kami ay itinuring bilang tupa
para sa pagpatay. (37) Hindi, sa lahat ng mga bagay na
ito ay higit pa tayo sa mga mananakop sa pamamagitan
niya na nagmamahal sa atin. Mga Taga-Roma 8:35-37
Paano ngayon maisalin si Elias sa langit? Si Elias ay isang uri ng mga sa
mga huling araw na isinalin sa langit nang hindi nakikita ang
kamatayan.
Narito, padadalhan kita ng propeta na si Elias bago
darating ang dakila at kakila-kilabot na araw ng
Panginoon: (6) At ibabaling niya ang puso ng mga magulang
sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga
magulang, baka ako halika at hampasin ang lupa ng isang
sumpa. Malakias 4:5-6
Sa mga huling araw ang nalalabi ng Diyos ay haharapin ang hayop at
ang kanyang imahe sa Espiritu ni Elias. Roma 11:2-5; Pahayag 12:17.
Ang nalalabi na ito ay dadaan sa isang pagsubok na katulad ni Elias sa
pagharap sa mga hari sa mundo sa kanilang pagtalikod. Ang pagsubok
na ito ay ipinahayag din sa kwento ni Jacob.
Naku! Sapagka’t ang araw na yaon ay dakila, kaya’t walang
katulad nito: ito ang panahon ng kaguluhan ni Jacob;
ngunit siya ay maliligtas mula rito. (8) Sapagka’t
mangyayari sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga
hukbo, na aking itatali ang kaniyang pamatok mula sa iyong
leeg, at aking ibagsak ang iyong mga gapos, at ang mga taga
ibang lupa ay hindi na maglilingkod pa sa kaniya. Jeremias
30:7 -8
Bago pa maisalin si Elias, ang pamatok ng kasalanan ay dapat na
lubusang mabali. Ang mga pananabik na napasailalim kay Elias ay
dapat na pagtagumpayan bago mapunta sa langit. Ang kwento ni Elias
ay konektado sa mga huling kaganapan sa kasaysayan ng mundo.
At gumawa siya ng mga dakilang kababalaghan, kaya’t siya ay
bumababa ng apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga
tao, (14) At nilinlang ang mga naninirahan sa lupa sa
pamamagitan ng mga milagro na mayroon siyang
kapangyarihan na gawin sa paningin ng hayop; na sinasabi sa
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mga nananahan sa lupa, na sila’y gumawa ng isang imahe sa
hayop, na may sugat sa pamamagitan ng isang tabak, at
nabuhay. (15) At mayroon siyang kapangyarihan upang
mabigyan ng buhay ang imahe ng hayop, na ang imahe ng
hayop ay kapwa dapat magsalita, at ipapatay ang lahat na
hindi sumasamba sa imahe ng hayop. (16) At pinatutuya niya
ang lahat, maliit man o malaki, mayaman at mahirap, malaya
at bono, upang makatanggap ng isang marka sa kanilang
kanang kamay, o sa kanilang mga noo: Apocalipsis 13:13-16
Ang paglalagay ng kwento ni Elias tungkol sa apoy mula sa langit sa
konteksto ng hula ng Malakias 4:5-6 at Apocalipsis 13:13-16 ay naguugnay sa mga pangyayari sa mga huling araw sa kanyang karanasan.
Kailangang malupig ang takot kay Elias, at sa pamamagitan ng isang
proseso ng matinding kaluluwa na hinahanap na pinutol ni Elias ang
pamatok mula sa kanyang mga balikat. Si Elias ay isang taong dalangin.
Siya ay taimtim na nanalangin para sa pag-ulan sa araw ng Bukid ng
Carmel, nananatili sa pananampalataya, hinihintay ang maliit na ulap ang
laki ng kamay ng isang tao. 1 Hari 18:41-45. Sa mga huling araw ang mga
tao ng Panginoon ay mananalangin din ng taimtim sa oras ng problema ni
Jacob upang makuha ang tagumpay sa hayop at ang imahe nito.
At sa oras na iyon ay tatayo si Michael, ang dakilang prinsipe
na tumatayo para sa mga anak ng iyong bayan: at
magkakaroon ng panahon ng kaguluhan, na hindi pa mula
noon nagkaroon ng isang bansa hanggang sa parehong oras:
at sa oras na iyon ang mga tao ay maililigtas, ang bawat isa na
mahahanap na nakasulat sa aklat. Daniel 12:1
Ang karanasan ni Elias ay makikita rin sa buhay ni Juan Bautista. Siya
ay nagkaroon ng isang malaking krisis ng pananampalataya mismo bago
siya ipinartir.
Ngayon nang marinig ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni
Cristo, ay nagsugo siya ng dalawa sa kaniyang mga alagad, (3)
At sinabi sa kaniya, Ikaw ba ang darating, o naghahanap
pa tayo ng iba? Mateo 11:2-3
Tinukoy ni Jesus kay Juan Bautista bilang pangalawang si Elias.
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At kung tatanggapin mo ito, ito ay si Elias, na darating. Mateo
11:14
Ang krisis ng pananampalataya na naranasan ni Juan sa paniniwala kay
Cristo habang ang Mesiyas ay sumilip sa mga elemento sa kanyang
pagkatao na kailangang madaig. Tulad ni Juan Bautista, kinailangan ni
Elias na malampasan ang mga bagay na ito. Sa napaputok na pagdurusa,
ang mga makasalanang puso ng mga tao ay ipinahayag, at sa mismong
lugar na pinadami pa ng Panginoong Jesus ang Kanyang katuwiran.
Bukod dito, ang batas ay pumasok, na ang pagkakasala ay
maaaring dumami. Nguni’t kung saan ang kasalanan ay
dumami, ang biyaya ay higit na dumami: (21) Na kung
paanong ang kasalanan ay naghari hanggang sa kamatayan,
gayon din ang biyaya ay maghari sa pamamagitan ng
katuwiran hanggang sa buhay na walang hanggan ni Jesucristo
na ating Panginoon. Roma 5:20-21
Pumunta si Elias sa langit depende sa katuwiran ng Mesiyas lamang.
Hindi siya pumunta bilang isang superhuman na proporsyon na
naghahalo sa kanyang mga kaaway. Nagpunta siya bilang isang walang
magawa na makasalanan na nagtitiwala lamang sa biyaya ng Diyos sa
pangako ng Kordero.
Kapag pinagsama natin ang mga kuwento ni Jacob, Elias, Juan Bautista,
at ang Espiritu ni Elias na maipakita sa mga tao ng Diyos sa mga huling
araw, nakikita natin na ang lahat ng mga ito ay dinala sa pagsisisi upang
matanggap ang korona ng buhay. Lahat sila ay dinala sa isang mahirap
na posisyon na inilalantad ang makasalanang mga ugat ng kanilang
mahina na kalagayan ng tao.
Ang gawaing pagsisisi ay hindi nakikita ng mambabasa ng Bibliya sa
buhay ni Elias, subalit ang mga salita ni Jesus ay nagpapahiwatig na ang
paunang espiritu kay Elias ay hindi ang Espiritu ni Cristo. Ito ay dapat
na nagsisi na bago maganap ang pagsasalin. Ang kawalan ng
pananampalataya ni Juan Bautista sa Mesiyas ay nangangahulugan din
na kailangan niyang magsisi upang ito ay matanggap ang buhay na
walang hanggan. Ang mga karanasan ng dalawang kalalakihan na ito ay
uulitin ng nalalabi sa mga huling araw. Ang ilan ay isasalin sa langit
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nang hindi nakikita ang kamatayan (1 Tesalonica 4:15-17) ngunit
dumaan sa isang oras ng kagipitan upang linisin ang dumi mula sa
kanilang mga kaluluwa. Ang ilan ay papatayin tulad ni Juan Bautista.
Ngunit ang lahat ay dinadala sa isang punto ng pagsisisi na hindi
kailangang magsisi.
Sapagka’t ang banal na kalungkutan ay gumagawa ng pagsisisi
sa kaligtasan na hindi magsisi: nguni’t ang kalungkutan sa
sanlibutan ay gumagawa ng kamatayan. 2 Corinto 7:10
Para kay Jacob, ang kanyang tiwala sa sarili, pangangalaga sa sarili,
mapanlinlang na katangian sa wakas ay sumuko matapos ang kanyang
buong gabi ng pakikibaka sa Anak ng Diyos, na tumanggi na umalis
hanggang sa makuha niya ang katiyakan ng banal na pagpapala at buong
pagtitiwala sa Diyos na nagpapakain sa kanya sa buong buhay niya.
Genesis 48:15.
Para kay Elias, ang mga katawan ng 952 kalalakihan na nagkalat sa
lupa sa dalawang kaganapan, ay nagbigay ng katibayan ng diwa ng
paghihiganti at takot na nanatili sa kanya nang wala siyang alam na
nariyan ito.
Para kay Juan Bautista, pinanganib niya ang pagdududa sa gawain ng
Mesiyas na makakaapekto sa maraming libu-libong tao. Gayunpaman
pareho silang napagtagumpayan ang kanilang kalagayan sa
pamamagitan ng pagsisisi at tiwala lamang sa mga merito ng ating
Tagapagligtas. Ang parehong magiging karanasan ng mga huling araw
ng Diyos. Ito ang pangwakas na hangganan.
Walang mga bayani na propeta; mayroon lamang si Kristo at Siya na
ipinako sa krus. Mayroon lamang katuwiran ni Kristo lamang para sa
kaligtasan. Ang Diyos ay gumawa ng magagandang bagay sa dalawang
propetang ito ngunit ang pinakadakilang bagay ay ang pagpapaalam sa
kanila upang maunawaan ang kanilang sariling pangangailangan ng
kaligtasan na hindi naiiba sa sinumang iba pa.
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Kapag totoong nauunawaan natin ang katotohanan na ito - walang
matuwid, walang sinuman - kung gayon ang mga panlilinlang ni Satanas
ay mawawalan ng kapangyarihan sa amin.
Nais ni Satanas na basahin ng mga tao ang Bibliya at naniniwala na ang
mga kilos ng propeta na sumasalamin sa kanyang sariling marahas na
pagkatao ay dapat maunawaan na katangian ng Diyos. Kapag dinala ng
Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng Lumang Tipan upang makita ang
kanilang mga sarili, kinukumbinsi ni Satanas ang mga lalaki na
magplano ng mahihinang kilos ng tao na nakalantad bilang mga
pagmumuni-muni ng katangian ng Diyos. Ang prosesong ito ng
pagpapahayag ng banal na kilos ng mga tao, na sila ay nasa ilalim ng
direktang kalooban ng Diyos, ay nagsisilbi lamang sa layunin na
bigyang-katwiran ang diwa ng paghihiganti, karahasan, at pagtanggal sa
iyong mga kaaway.
Tumingin tayo kay Cristo lamang bilang perpektong halimbawa ng
Ama. Sa pag-aaral lamang ng Kanyang pagkatao maaari tayong
makatitiyak na nakakakuha tayo ng maliit na maliit na tinig ng Diyos na
hindi halo ng hangin, lindol, at apoy. Huwag nating saktan ang Diyos sa
pamamagitan ng hindi pagkakaunawaan sa Kanya, sapagkat sa ganitong
paraan tinanggihan ang katotohanan at kinamumuhian ng mga tao. “At
ginawa niya ang kanyang libingan kasama ng masama, at kasama ng
mayaman sa kanyang kamatayan; sapagka’t hindi siya gumawa ng
karahasan, at walang panlilinlang sa kanyang bibig.” Isaias 53:9.
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24. Si Abraham at ang Kasuklam-suklam na
Pagkawasak
At nangyari ito pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinukso
ng Diyos si Abraham, at sinabi sa kanya, Abraham: at sinabi
niya, Narito, narito ako. (2) At sinabi niya, Kunin mo
ngayon ang iyong anak, ang iyong nag-iisang anak na si
Isaac, na iyong iniibig, at pagpunta ka sa lupain ng
Moria; at ihandog mo siya doon bilang handog na
susunugin sa isa sa mga bundok na sasabihin ko sa iyo.
Genesis 22:1-2
Matapos ang lahat na ating napag-isipang dapat malinaw na ang talatang
ito ay mababasa nang hindi bababa sa dalawang magkakaibang paraan.
Ang isang paraan ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa gayong
kamangha-manghang paraan; Ang inaalok ni Abraham sa kanyang anak
na si Isaac ay nagbibigay ng simbolo ng pag-ibig ng Diyos na handang
ibigay ang Kanyang Anak para sa atin upang makita at paniwalaan natin
ang pangalan (karakter) ng Anak ng Diyos at maligtas. Sa kaibahan, ang
pagtingin sa salamin ng Lumang Tipan ay nakikita natin ang isang
larawan ng Diyos na sumusubok sa katapatan ni Abraham sa
pamamagitan ng isang hindi mapag-aalinlangang pagsubok sa
pinakamahusay at isang kahilingan para kay Abraham na patayin ang
kanyang sariling anak sa pinakamalala.
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Bakit hilingin ng Diyos kay Abraham na ihandog ang kanyang
ipinangakong anak bilang isang handog na susunugin? Ang kahilingan
ay lilitaw na magkasya sa perpektong konsepto ng isang galit na diyos
na nangangailangan ng kasiyahan sa pamamagitan ng kamatayan. Ito ay
kung paano gumagana ang lahat ng mga paganong relihiyon; ang pagapila ng iyong diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ay ang puso ng
paganismo. Bakit tila inilalarawan ng Bibliya ang Diyos sa ganitong
ilaw?
Una, balikan natin at tingnan ang pinagmulan ng hain sa Banal na
Kasulatan.
Si Adan at ang kanyang asawa ay ginawa ng Panginoong
Diyos na mga damit ng mga balat, at bihisan. Genesis 3:21
Hindi kami sinabihan kung paano nagsimula ang mga balat.
Napakahirap na ang isang hayop o hayop ay kailangang mamatay upang
makuha ang mga balat. Maaaring nilikha ng Diyos ang mga balat na ito
nang walang pagkamatay ng isang hayop ngunit ito ay haka-haka
lamang mula sa talatang ito na hindi natin alam. Ang unang talatang
nagsasalita tungkol sa sakripisyo ay matatagpuan sa susunod na
kabanata ng Genesis.
At sa paglipas ng panahon, si Cain ay nagdala ng bunga ng
lupa na handog sa Panginoon. (4) At si Abel, dinala niya
ang mga panganay ng kanyang kawan at ang taba
niyaon. At ang Panginoon ay may paggalang kay Abel at sa
kanyang handog: Genesis 4:3-4
Ang kuwentong ito ay nagpapahiwatig na ang mga handog ay
kinakailangan at na kung walang pag-alay ng isang kord ang pagsamba
ay hindi maaaring ituring na katanggap-tanggap.
Ngunit kay Cain at sa kanyang handog ay hindi niya
iginagalang. At nagalit si Cain, at bumagsak ang kanyang
mukha. (6) At sinabi ng Panginoon kay Cain, Bakit ka nagalit?
at bakit nahulog ang iyong mukha? (7) Kung ikaw ay
gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? at kung
hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nakahiga sa
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pintuan. At sa iyo ang magiging hinahangad niya, at ikaw ang
maghahari sa kaniya. Genesis 4:5-7
Samakatuwid lumilitaw na inutusan ng Diyos ang mga tao na maghain
ng mga hayop bilang bahagi ng kanilang pagsamba. Ang pagtanggi kay
Cain na magdala ng isang hayop na sakripisyo ay tumaas hanggang sa
punto ng unang pagpatay. Ano ang pinakamahalaga ay habang hindi
kinikilala ni Cain ang hain ng kordero, natagpuan niya ang isang kapalit
sa pagpatay sa kanyang kapatid upang masiyahan ang kanyang sariling
galit.
Mahalaga ito sa kwento ng alay ni Isaac sapagkat ito rin ay isang
panukala ng isang sakripisyo ng tao para sa layunin ng pagbabayad-sala.
Kung tungkol sa saloobin ng Panginoon sa mga sakripisyo napansin
natin ang sumusunod na may malaking interes.
Marami, O Panginoon kong Dios, ay ang iyong mga
kamangha-manghang gawa na iyong nagawa, at ang iyong
mga iniisip na nasa amin: hindi sila maisip na ayon sa
iyo: kung aking ipahayag at sasalitain sila, sila ay higit pa sa
makakaya mabilang. (6) Alay at handog ay hindi mo
ninanais; ang aking mga pakinig ay iyong binuksan: ang
handog na sinusunog at handog na kasalanan ay hindi
mo hiniling. Awit 40: 5-6
Inihayag ng kinasihang salmista na hindi ninanais ng Diyos ang
sakripisyo. Pagkatapos ay ginagawa niya ang hindi kapani-paniwalang
pahayag na hindi hiniling o hinihiling ng Diyos ang mga handog na
susunugin at mga handog sa kasalanan. Sa una ang pag-iisip na ito ay
tila ganap na hindi magkatugma sa kung ano ang nakasulat sa natitirang
bahagi ng Lumang Tipan. Ang mga tagubilin na ibinigay ng Diyos kay
Moises ng malinaw na mga detalye sa kung paano ihahandog ang mga
sakripisyo ay tila tiyak na nagpapahiwatig na ito mismo ang nais ng
Diyos. Gayon man ay nagbabasa tayo muli:
Sapagka’t hindi ako nagsalita sa iyong mga magulang, ni nagutos sa kanila sa araw na inilabas ko sila sa lupain ng Egipto,
tungkol sa mga handog na sinusunog o mga sakripisyo: (23)
Nguni’t ang bagay na ito ay iniutos ko sa kanila, na sinasabi,
Sundin ang aking tinig, at ako ay magiging iyong Diyos, at
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kayo ay magiging aking bayan: at lumakad kayo sa lahat ng
mga paraan na iniutos ko sa inyo, upang maging mabuti sa
inyo. (24) Nguni’t hindi nila dininig, ni ikiling ang kanilang
tainga, kundi lumakad sa mga payo at sa imahinasyon ng
kanilang masamang puso, at tumalikod, at hindi pasulong.
Jeremias 7: 22-24
Ito ay tila ganap na nagkakasalungatan. Ang propetang si Jeremias ay
sumulat sa ilalim ng inspirasyon na hindi itinuro ng Diyos ang Israel
tungkol sa mga handog na sinusunog at sakripisyo. Ngunit ang mga
sinulat ni Moises ay nagbibigay ng maraming mga utos tungkol dito.
At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, (2)
Sabihin mo sa mga anak ni Israel, na sinasabi, Kung ang isang
tao ay nagkakasala sa pamamagitan ng kamangmangan laban
sa alinman sa mga utos ng Panginoon tungkol sa mga bagay
na hindi dapat gawin, at gagawa laban sa anuman sa kanila: (3)
Kung ang pari na pinahiran ay gumawa ng kasalanan ayon sa
kasalanan ng bayan; pagkatapos ay dalhin niya dahil sa
kanyang kasalanan, na kaniyang nagkasala, isang batang toro
na walang kapintasan sa Panginoon bilang handog dahil sa
kasalanan. (4) At dadalhin niya ang toro sa pintuan ng
tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon; at
ipapatong ang kanyang kamay sa ulo ng toro, at papatayin ang
toro sa harap ng Panginoon. Levitico 4: 1-4
At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, (2)
Utusan ang mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Ang
aking alay, at ang aking tinapay para sa aking mga hain na
ginawa ng apoy, bilang isang masarap na amoy sa akin, ay
inyong bantayan upang ihandog sa akin sa kanilang takdang
panahon. (3) At sasabihin mo sa kanila, Ito ang handog na
ginawa sa apoy na inyong ihahandog sa Panginoon; dalawang
kordero ng unang taon na walang mantsa araw-araw, para sa
patuloy na handog na susunugin. (4) Ang isang kordero ay
iyong ihahandog sa umaga, at ang isa pang kordero ay
ihahandog mo sa hapon; Mga Bilang 28: 1-4
Inaalala namin ang aming sarili sa isa sa mga pangunahing punto ng
kabanata 21 ng aklat na ito
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... sa Lumang Tipan o natural na estado, ang mga utos na
inisyu niya na salungat sa buhay ni Jesus sa mundo ay
nagpapatunay ng pagpapatakbo ng banal na salamin.
Balikan natin ang sandaling lumapit ang Diyos kay Adan sa Hardin ng
Eden. Tinanong ng Diyos si Adan kung kumakain siya ng puno ng
kaalaman ng mabuti at masama. Hindi nagsisi si Adan sa kanyang mga
aksyon, ngunit sa halip ay inaakusahan ang Diyos na sanhi ng problema.
Hindi alam ni Adan na sa kanyang puso ay ang mga buto ng pagpatay.
Sa pagkuha ng payo ng ahas, niyakap ni Adan ang diwa ng ahas na
isang mamamatay-tao mula pa sa simula. Juan 8:44. Upang si Adan ay
magsisi sa kanyang kasalanan, kailangan niyang simulang maunawaan
kung ano ang nagawa niya sa pagkain ng prutas.
Napag-usapan namin ang katotohanan na ito sa kabanata 19 Nasugatan ng aming Paglabag. Inuulit namin ang puntong ito:
Nang magkasala si Adan at Eba ay naging katulad nila si
Satanas na likas. Ang Espiritu ni Cristo na naroroon sa kanila
ay tinusok at dinurog tulad ng mga ngipin na gumiling binhi.
Ito ang Espiritu ni Cristo sa tao na nagbibigay sa kanya ng
buhay. Siya ang ilaw na nagbibigay ilaw sa bawat tao na
pumapasok sa mundo, Juan 1: 9. Kung ganap na iniwan ni
Kristo si Adan ay mamamatay siya. Ang Espiritu ni Cristo kay
Adan ay durog pa ngunit hindi na inalis ni Kristo ang kanyang
sarili, bagaman naging dahilan ito upang siya ay manatili. Mula
sa patuloy na pagdurusa ni Kristo, ang bato, ay lumabas ang
espiritwal na tubig upang mapanatili ang buhay ni Adan.
Nakatunganga, Kabanata 19, pahina 189, 190.
Hindi alam ni Adan na mayroon siyang mga buto ng karahasan sa loob
niya. Hindi niya maintindihan na ang mga pangyayari sa pagpapako sa
krus ni Cristo na magpapakita 4000 taon mamaya ay natagpuan ang
kanilang mapagkukunan sa kanya. Kailangang ipakita ng Panginoon kay
Adan kung ano ang problema upang maunawaan ni Adan ang kanyang
desperadong sitwasyon at tumugon sa Espiritu ni Cristo at magsisi.
Ang sistema ng sakripisyo ay isang salamin ng kung ano ang natural na
nararamdaman ng mga tao kay Cristo. Ang sistema ng sakripisyo ay
isang guro ng paaralan upang dalhin ang mga kalalakihan kay Cristo,
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subalit tulad ng nakasaad namin dati, ang mga tao ay nagbabalik sa
salamin na ito sa Diyos at ilagay ang kanilang sariling katangian sa
Kanya. Sa gayon ito ay halos pinaniniwalaan sa buong mundo na
hinihingi ng Diyos ang mga sakripisyo at bilang kinahinatnan na ang
mga tao ay sadyang naniniwala o hindi sinasadya na pinatay ng Diyos
ang Kanyang sariling Anak.
Si Abraham ay pinalaki sa Babilonya - ang lupain ng mga Caldeo.
Genesis 11:31. Siya ay pinalaki sa isang kultura ng sakripisyo ng tao.
Ang mga simulain na ipinahayag kay Cain nang mapatay niya ang
kanyang kapatid ay naging tanda ng bawat paganong relihiyon. Ang
pagpatay sa milyun-milyong mga hayop at maraming libu-libong mga
tao ay nagmumula sa mapanlinlang na puso ng tao na tumatalikod sa
Diyos ng kanyang sariling galit. Sa halip na tanggapin na ang sakripisyo
ay isang salamin ng kanyang sarili at ang kanyang masungit na
kalagayan, pinihit ng mga tao ang mga sakripisyo bilang isang bagay na
hinihiling ng Diyos upang malugod Siya.
At sinabi ni Samuel, napakahusay ba ng Panginoon sa mga
handog na sinusunog at mga hain, tulad ng pagsunod sa tinig
ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay mas mahusay kaysa
sa hain, at ang makinig sa taba ng mga tupa. 1 Samuel 15:22
Hindi nagtiwala si Abraham sa Panginoon na bibigyan siya ng
ipinangakong anak na labis na nais niya. Hiniling niya sa Panginoon na
tanggapin si Eliezer, ang kanyang tapat na lingkod. Genesis 15: 2.
Pinakinggan ni Abraham ang mungkahi ng kanyang asawa na
magkaroon ng isang anak sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si
Hagar, na nagpanganak kay Ismael.
Ang kanilang kawalan ng pananampalataya ay lumikha ng isang
negatibong kapaligiran sa pamilya, at pinilit ni Abraham na palayasin si
Hagar at Ismael mula sa kanyang tahanan. Sa kawalang pag-asa ay
napagtanto ni Abraham ang kanyang mga pagkabigo. Ang tukso na
magsakripisyo ng isang bagay upang maaliw ang Diyos ay nagdaragdag.
Ang lahat ng kanyang mga karanasan sa pagkabata, na sinamahan ng
mga binhi ng katawang pamana ni Adan, pindutin si Abraham upang
humingi ng pagbabayad-sala sa pamamagitan ng pag-apela.
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Ito ay sa kontekstong ito na inilalagay ng Diyos ang suliranin ni
Abraham sa salamin. Ang utos ay lumabas bilang isang salamin ng
kanyang sariling pag-iisip sa mga termino ng pag-akit.
Sa parehong oras tandaan nating mabuti na hindi talaga sinabi ng Diyos
kay Abraham na patayin ang kanyang anak na si Isaac. Sinabi sa kanya
ng Diyos na mag-alay kay Isaac bilang handog na susunugin. Ang utos
ay nagbigay ng kakayahang mabasa ng dalawang magkaibang paraan.
Nang kausapin ni Jesus ang babaeng humiling ng kanyang anak na
gumaling, sinabi ni Jesus na “Hindi tama na kunin ang pagkain ng mga
bata at ibigay ito sa aso.” Hindi niya tinawag siyang aso. Sinabi niya
ang kaisipang nasa isip ng mga alagad at kung ano ang kanyang nadama
na naisip ng mga Hudyo sa kanya. Naunawaan niya Siya na sabihin na
siya ay isang aso sa pamamagitan ng kanyang tugon, ngunit maaari
niyang madaling sabihin sa kanya na siya ay anak ng Diyos.
Ang parehong bagay ay nangyayari sa kwento ni Abraham. Sinabi
lamang ng Diyos kay Abraham na ihandog ang kanyang anak na
susunugin. Hindi niya sinabi sa kanya ng malinaw na patayin ang
kanyang anak. Ang pangangatuwiran nito ay maaaring para kay
Abraham na iwanan ang anumang nais para sa kanyang anak na nasa
labas ng kalooban ng Diyos. Dahil sa paraan na pinalaki si Abraham at
dahil sa kanyang kaakit-akit na kaisipan, naintindihan ni Abraham na
nais ng Diyos na patayin ang kanyang anak. Alam ng Diyos na
mangyayari ito. Kinakailangan na ihayag kay Abraham ang kanyang
hindi malay na pag-unawa na kinakailangang magpayapa ang Diyos,
habang kasabay nito ay dinala si Abraham sa puntong ganap na tiwala
sa Diyos. Ito ay isang kamangha-manghang proseso ng pagdala kay
Abraham sa Bagong Tipan ng pananampalataya sa espiritu at
katotohanan, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Lumang Tipan. 2
Mga Taga-Corinto 3: 7-9.
At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at
sinabi, Abraham, Abraham: at sinabi niya, Narito ako. (12) At
sinabi niya, Huwag mong ipatong ang iyong kamay sa bata, o
gumawa ka rin ng anoman sa kaniya : sapagka’t ngayon
nalalaman kong natatakot ka sa Diyos, na hindi mo pinigil ang
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iyong anak, ang iyong nag-iisang anak na lalaki sa akin. (13) At
itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata, at tumingin, at
narito sa likuran niya ang isang tupa na nahuli sa isang palong
sa pamamagitan ng kanyang mga sungay: at si Abraham ay
yumaon at kinuha ang tupa, at inihandog siya bilang handog
na susunugin bilang kapalit ng kanyang anak. Genesis 22: 1113
Kung kukuha tayo mula sa kuwentong ito na hindi nais ng Diyos ang
pag-apila sa pamamagitan ng pagpatay sa ating mga anak ngunit sa
pamamagitan ng pagpatay sa Kanyang sariling Anak, kung gayo’y
malalim pa rin tayong natagpuan sa paganismo na hindi masyadong
napalayo sa halimbawa ng ang Aztecs ng Central America. Ang
pagkakaiba lamang ay ang anak na lalaki ng diyos ay humihiling na
mamatay; na ang Anak ng Diyos ay isang mas karapat-dapat at
mahalagang sakripisyo kumpara sa mas mababang mga sakripisyo ng
mga pagano.
Ang pagnanais na maaliw ang Diyos sa pamamagitan ng pag-alay ng
isang sakripisyo ay patuloy na pagdadalamhati sa Diyos sa mga daang
siglo. Hindi niya hinahangad ang tao na mapalugdan Siya sa pagpatay
ng mga hayop.
At si Noe ay nagtayo ng isang dambana sa Panginoon; at
kinuha ang bawat malinis na hayop, at ng bawat malinis na
ibon, at naghandog ng mga handog na susunugin sa ibabaw
ng dambana. (21) At ang Panginoon ay nag-amoy ng isang
matamis na amoy; at sinabi ng Panginoon sa kaniya puso,
hindi ko na muling susumpa ang lupa para sa kapakanan ng
tao; sapagka’t ang imahinasyon ng puso ng tao ay masama
mula sa kanyang kabataan; ni hindi na ako muling sasaktan
ang bawat bagay na nabubuhay, tulad ng nagawa ko. Genesis
8: 20-21
Ang pagbabasa sa ibabaw ng talatang ito ay nagdudulot sa isip ng mga
tao na ang Diyos ay naaaliw sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang
matamis na amoy na pumapasok sa ilong ng Panginoon ay pinangako sa
Kanya na huwag nang sumpain ang lupa. Ang katotohanan ay ang
salitang amoy ay talagang ang salitang wasak. Ito ang salitang ugat kung
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saan nakukuha natin ang salitang Espiritu, o Espiritu ng Diyos. Ang ibig
sabihin ng salita:
Isang kauna-unahang ugat; maayos na pumutok, iyon ay,
huminga; lamang (literal) na amoy o (sa pamamagitan ng
pag-unawa ng implikasyon (makasagisag upang maasahan,
tamasahin): - tanggapin, amoyin, hipuin, gumawa ng mabilis
na pag-unawa.
Ang paghinga ay maaaring maging sa loob o labas. Ang paghinga ay
nagmumungkahi ng pagbibigay ng isang bagay. sa nagmumungkahi ng
pagtanggap ng isang bagay.Sa simula ng talata 21 ay ang salita at ang
salitang koneksyon na ito ay hindi umiiral sa Hebreo. Ang Diyos ay
hindi nalulugod sa pamamagitan ng sakripisyo ng mga hayop.Tanggap
niya ang pagsisisi ni Noe na sa pamamagitan ng gawaing ito ay inilaan
upang sabihin , “Alam ko na wala akong kabuluhan sa aking sarili at
nagkasala ako sa pagpatay sa iyong anak.” Ang Panginoon sa Kanyang
dakilang kaawaan ay nagbubuhos ng Kanyang Espiritu sa mundo at
puro mula sa Kanyang biyaya ay nagpadala Siya ng buhay upang
mapunan ang lupa. basahin ang Bibliya sa ilaw ng katangian ni Kristo,
ang lahat ng mga madidilim na daanan na ito ng pagsisiyasat ay
nagsisimula na lumiwanag sa mukha ni Jesucristo.2 Mga Taga-Corinto
4: 6.
Kinuha ni Cain ang mga alituntunin ng pagsamba sa pagsamba nang
higit pa patungo sa pagsamba sa kalikasan. Inalis niya ang kordero na
siyang simbolo ng kanyang pumatay na puso at naghandog lamang ng
mga prutas at gulay. Sa gawaing ito ng paglalagay ng Diyos, ang mga
bagay sa mundo ay naging kanyang tagapagligtas. Dagdag ni Cain sa
pagsamba na ito ang pagpatay sa kanyang kapatid at sa gayon nagsimula
ang mga pinagmulan ng paganong pagsamba. Sa mga paganong kulto
na ito ay ipinakita sa pamamagitan ng pagsamba sa mga maliit na
pangkat ng kahoy ng mga punong pinagsama sa sakripisyo ng tao. Ang
ganitong uri ng pagsamba ay isang patuloy o pang-araw-araw na
kalungkutan para sa Diyos. Binalewala ni Satanas ang
pinakamahalagang katotohanan na idinisenyo upang maituro sa
sakripisyo at hinangad na hanapin ng mga tao na mapalugdan ang
Diyos.
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Lubusin mo ang lahat ng mga lugar na pinaglingkuran ng mga
bansa na iyong aariin sa kanilang mga dios, sa mga mataas na
bundok, at sa mga burol, at sa ilalim ng bawat punong berde:
(3) At iyong babagsak ang kanilang mga dambana, at basagin
ang kanilang mga haligi, at sunugin ang apog ng apoy; at
iyong ihihiwalay ang mga larawang inanyuan ng kanilang mga
diyos, at sirain ang mga pangalan nito sa dakong iyon. (4)
Huwag mong gawin ito sa Panginoong iyong Diyos.
Deuteronomio 12: 2-4
Ang paraan na dapat wasakin ng Israel ang mga mataas na lugar ng
Paganism ay upang itigil ang nakakaaliw na pag-iisip ng pagsamba at
payagan ang Diyos na huminga sa kanila ng Kanyang Espiritu (hindi
maamoy ang usok mula sa kanilang mga sakripisyo).
Inisip nila na ang Diyos ay talagang tulad ng kanilang sarili; naisip nila
na ibinibigay nila sa Diyos ang hinihingi niya: dugo, ang katibayan ng
buhay na isinakripisyo upang matugunan ang isang banal na uhaw.
Ngunit sinabi ng Diyos na ibibigay niya ang dugo.
Sapagka’t ang buhay ng laman ay nasa dugo: at ibinigay ko
sa iyo sa ibabaw ng dambana upang gumawa ng pagtubos sa
iyong mga kaluluwa: sapagka’t ang dugo na gumagawa ng
pagtubos sa kaluluwa. Levitico 17:11
Kung nakinig sila sa tinig ng Diyos, kanilang babasagin ang mga
dambana na ito na tumira sa kanilang sariling isip.
Sapagka’t bagaman lumalakad tayo sa laman, hindi tayo
nakikipagdigma ayon sa laman: (4) (Sapagka’t ang mga
sandata ng aming pakikidigma ay hindi katawang-tao, ngunit
makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos hanggang
sa pagbubunot ng mga malalakas na katibayan;) (5)
Pagwawasak ng mga haka-haka, at ang bawat mataas
na bagay na nagtataas ng sarili laban sa kaalaman ng
Diyos, at nagdadala sa pagkabihag bawat pag-iisip sa
pagsunod ni Cristo; 2 Mga Taga-Corinto 10: 3-5
Ang katibayan na ang Israel ay hindi ganap na nakatakas sa prinsipyo ng
pag-akit ng pagsamba ay makikita sa katotohanan na ang Mataas na
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Lugar ay nanatili sa Israel halos sa buong panahon, maging sa mga hari
na matuwid sa paningin ng Panginoon.
At minamahal ni Salomon ang Panginoon, na lumalakad sa
mga palatuntunan ni David na kaniyang ama: lamang siya
naghain at nagsunog ng insenso sa mga mataas na dako.
1 Hari 3: 3
Nguni’t ang mga mataas na dako ay hindi tinanggal:
gayon ma’y ang puso ni Asa ay sakdal sa Panginoon sa lahat
ng kaniyang mga kaarawan. 1 Hari 15:14
At ang mga anak ni Israel ay lihim na ginawa ang mga bagay
na hindi matuwid laban sa Panginoong kanilang Diyos, at
itinayo sila ng mga mataas na dako sa lahat ang kanilang mga
lungsod, mula sa moog ng mga bantay hanggang sa katibayan
na lungsod. (10) At inilagay nila ang mga larawan at mga
Ashera sa bawat mataas na burol, at sa ilalim ng bawat
punong berde: (11) At doon sila nagsunog ng
kamangyan sa lahat na mataas na dako, gaya ng ginawa
ng mga bansa na dinala ng Panginoon sa harap nila; at
gumawa ng mga masasamang bagay upang pukawin ang
Panginoon sa galit: (12) Sapagka’t sila’y nagsilbi ng mga diyusdiyosan, na sinabi ng Panginoon sa kanila, Huwag ninyong
gawin ang bagay na ito. 2 Hari 17: 9-12
Inalis ng dalawang hari ang Mataas na Lugar: Si Ezechias at Josias.
Inalis niya ang mga mataas na dako, at sinira ang mga
larawan, at pinutol ang mga libog, at pinagputol ang ahas
na brasen na ginawa ni Moises: sapagka’t sa mga araw na iyon
ay sinunog ng mga anak ni Israel ang insenso: at tinawag niya
itong Nehushtan. 2 Hari 18:4
At ang lahat ng mga bahay sa mga mataas na dako na
nasa mga bayan ng Samaria, na ginawa ng mga hari sa
Israel upang pukawin ang Panginoon sa galit, kinuha ni Josias,
at ginawa sa kanila ayon sa lahat ng mga gawa na nagawa niya
sa Bethel. (20) At pinatay niya ang lahat ng mga saserdote sa
mga mataas na dako na naroroon sa mga dambana, at
sinunog ang mga buto ng mga tao sa kanila, at bumalik sa
Jerusalem. 2 Mga Hari 23: 19-20
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Ang aklat ng kautusan ay natagpuan din sa paghahari ni Josias at muli
nilang sinimulan ang pagsunod sa mga batas at pinapanatili ang mga
kapistahan ng Panginoon. 2 Cronica 35: 1. Sa kasamaang palad si Josias
ay namatay sa pagbabaka laban sa hari ng Egypt at ang Israel ay
bumalik sa paganism muli sa kanilang pagsamba. Di nagtagal ay dinala
sila sa Babilonya. Ang pagnanais ng Israel na sumamba sa mga pag-akit
ng mga diyos sa paligid nila ay pinaka malinaw na inilalarawan sa
pangitain ni Ezekiel.
At dinala niya ako sa panloob na looban ng bahay ng
Panginoon, at, narito, sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa
pagitan ng beranda at ng dambana, ay mga lima at
dalawampu’t dalawampu’t lalake, na may mga likuran
patungo sa templo ng Panginoon. , at ang kanilang mga
mukha patungo sa silangan; at sumamba sila sa araw
patungo sa silangan. Ezekiel 8:16
Hindi gaanong kataka-taka na bilang bansang Israel at lalo na ang
kanilang mga pinuno ay inalipin sa pagsamba sa araw tulad ng
paganong mga bansa na sa kalaunan ay sila ay magiging alipin ng
pisikal ng mga paganong bansa. Habang sa pagkabihag ng Babilonya,
nangako si Daniel para maunawaan kung ano ang mangyayari sa bayan
ng Diyos. Sa pangitain ng Daniel kabanata pitong nakikita niya sunudsunod na mga maruming hayop na lumalabas mula sa dagat upang
mamuno sa mundo. Ang bayan ng Diyos ay inaapi at inuusig ng mga
naghaharing kapangyarihan na ito. Ang mga tao ng Diyos ay nagkalat sa
ilalim ng pag-uusig na ito, gayunpaman nagaganap ito dahil sa
pagtanggi ng Israel na alisin ang Mataas na Lugar ng pagsamba batay sa
pagkakalagay at simpleng magsisi para sa kanilang mga kasalanan at
tanggapin ang katuwiran ng Diyos sa Mesiyas.
At kung hindi mo ako pakikinig sa lahat ng ito, ngunit
lumakad ka laban sa akin; (28) Kung magkagayo’y lalakad ako
laban sa iyo sa galit; at ako, kahit ako, ay parurusahan ka ng
pitong beses para sa iyong mga kasalanan. (29) At
kakainin mo ang laman ng iyong mga anak, at kakanin mo
ang laman ng iyong mga anak na babae. (30) At sisirain ko
ang iyong mga mataas na dako, at aking ibabawas ang
iyong mga imahe, at ihahagis ang iyong mga bangkay sa
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mga bangkay ng iyong mga idolo, at ikasusuklian ka ng aking
kaluluwa. (31) At aking sisirain ang iyong mga bayan, at
aking dadalhin ang iyong mga santuario, at hindi ko
maamoy ang amoy ng iyong mga matatamis na amoy. (32) At
aking ibagsak ang lupain: at ang iyong mga kaaway na
tumatahan doon ay magtataka sa kaniya. (33) At pakalatin
kita sa gitna ng mga bansa, at ako’y magbunot ng tabak na
susunod sa iyo: at ang iyong lupain ay magiging sira, at ang
iyong mga bayan ay magiging basura. Lev. 26: 27-33
Ito ay lampas sa saklaw ng aklat na ito upang harapin ang pitong beses
na nabanggit dito ngunit mayroon itong isang makahulang koneksyon sa
pagpapanumbalik ng totoong ebanghelyo sa gitna ng mga tao ng Diyos.
Ito ang plano ng Panginoon para sa Israel na maging pinuno ng mga
bansa at ang mga nakapalibot na bansa ay pupunta sa Israel upang
malaman ang tungkol sa totoong Diyos at sa Kanyang mga
pamamaraan. Kung nakinig lamang sila sa Kanyang tinig at nakilala ang
walang hanggang tipan at tumalikod sa kanilang teolohiya. Hindi na
kakailanganin na maging ang mga dakilang paganong kaharian na
lumitaw sa paraang ginawa nila. Ang mga kaharian na ito ay isang
kadakilaan ng makasalanang puso ng tao upang malaman ng mga tao
ang paniniil at kawalang-saysay ng mga paraan ng tao.
Mula sa ikalabing tatlong taon ni Josias na anak ni Amon na
hari sa Juda, hanggang sa araw na ito, na ang ikadalawangpu’t
dalawang taon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin,
at ako’y nagsalita sa iyo, na bumabangon nang maaga at
nagsasalita; nguni’t hindi kayo nakinig. (4) At sinugo sa iyo
ng Panginoon ang lahat niyang mga lingkod na mga
propeta, na bumabangon ng maaga at ipinadala sila;
nguni’t hindi ninyo dininig, ni ikiling ang inyong
pakinig upang makinig. (5) Sinabi nila, Bumalik kayo
ngayon bawat isa sa kanyang masamang lakad, at mula sa
kasamaan ng iyong mga gawa, at tumahan sa lupain na
ibinigay ng Panginoon sa iyo at sa iyong mga magulang
magpakailanman at magpakailanman. (6) At huwag
sumunod sa ibang mga diyos upang maglingkod sa
kanila, at sambahin sila, at pukawin ako na huwag
magalit sa mga gawa ng iyong mga kamay; at hinding
hindi kita masasaktan. (7) Gayon ma’y hindi mo ako
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dininig, sabi ng Panginoon; upang kayo ay pukawin ako
sa galit sa mga gawa ng iyong mga kamay sa iyong
sariling saktan. (8) Kaya’t ganito ang sabi ng Panginoon ng
mga hukbo; Sapagka’t hindi mo narinig ang aking mga salita,
(9) Narito, aking isusugo at kukunin ang lahat ng mga angkan
sa hilaga, sabi ng Panginoon, at si Nabucodonosor na hari sa
Babilonya, na aking lingkod, at dadalhin sila laban sa lupaing
ito, at laban sa ang mga naninirahan doon, at laban sa lahat ng
mga bansang ito sa paligid, at lubos na lipulin sila, at gagawin
silang isang kataka-taka, at isang pagsisisi, at walang hanggang
pagkawasak. Jeremias 25: 3-9
Ang apat na kaharian na lumitaw sa pangitain ni Daniel ay ang
Babilonya, MedoPersia, Greece, at Roma. Ang mga kaharian na ito ay
mayroong mga templo ng pagsamba kung saan inihandog ang mga hain
sa harap ng kanilang mga diyos. Ang sentro ng digmaan ni Satanas
laban sa Diyos ay ang patuloy na propaganda ng pag-apila sa
pamamagitan ng sakripisyo. Ang kanilang mga sakripisyo ay inaalok
araw-araw. Ang nakasulat sa Cylinder ng Cyrus (538-529BC) ay isang
inskripsyon na nagsasalita ng kanilang pang-araw-araw na mga
sakripisyo sa kanilang mga diyos.
“Araw-araw na pinlano niya at sa pagkapoot, pinayagan
niyang ihinto ang mga regular na handog; hinirang niyanaitatag niya sa loob ng lungsod.” Nabanggit sa F.L Sharp,
Antiochus o Roma, pahina 40.
Ang kasabihan na ito ay nagbabanggit sa isang oras kung saan ang mga
handog ay nagambala. Sinasabi sa amin na kadalasan ay mayroon silang
pang-araw-araw na pagsasakripisyo bilang bahagi ng kanilang mga
serbisyo. Habang patuloy na nagtataka si Daniel tungkol sa hinaharap at
pag-uusig sa kanyang mga tao ay nagtaka siya sa punto ng kawalan ng
pag-asa nang sa pangitain ay narinig niya ang dalawang makalangit na
nag-uusap:
At mula sa isa sa kanila ay lumabas ang isang maliit na sungay,
na lumaki nang labis, patungo sa ang timog, at sa silangan, at
patungo sa kaaya-aya na lupain. (10) At ito ay naging malaki,
maging sa hukbo ng langit; at inihulog ang ilan sa mga host at
ng mga bituin sa lupa, at nasakup sa kanila. (11) Oo, pinalalaki
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niya ang kanyang sarili kahit na ang prinsipe ng hukbo, at sa
pamamagitan niya [sakripisyo] ay kinuha ang pang-arawaraw na hain, [rum, itinaas, itinaas at dinala) at ang lugar ng
kanyang santuario ay napabagsak. (12) At binigyan siya ng
isang hukbo [The Little Horn] laban ang pang-araw-araw na
sakripisyo dahil sa paglabag, at ibinabagsak ang katotohanan
sa lupa; at nagsagawa ito, at umunlad. (13) Nang magkagayo’y
narinig ko ang isang santo na nagsasalita, at ang ibang santo
ay nagsabi sa isang banal na nagsasalita, Hanggang kailan
magiging taglay ang pangitain tungkol sa pang-arawaraw na [sakripisyo], at ang pagsalangsang ng pagkasira,
na ibigay ang kapwa santuwaryo at ang hukbo na
maging tinapak sa ilalim ng paa? (14) At sinabi niya sa
akin, Hanggang dalawang libo at tatlong daang araw;
pagkatapos ay malinis ang santuwaryo. Daniel 8: 9-14
Hindi namin nais na mabuwal sa lahat ng mga detalye ng talatang ito.
Ang mahalagang punto na nais nating gawin dito ay ang pang-arawaraw na sistema ng pagsamba na isinasagawa ng mga pagano ay aalisin
sa paganong porma nito at mapalitan at itinaas sa isang balangkas na
Kristiyano. Ang kapangyarihang lumitaw sa pagbagsak ng Imperyo ng
Roma ay kukuha ng sakripisyo ni Cristo at banghayin ito sa wika ng
maparurusahang paghahali. Ang alay ni Cristo ay ihaharap sa mundo
bilang isang apela ng isang galit na diyos na humihiling ng parusang
kamatayan. Ito ang bahagi na hindi mahirap maunawaan. Ang mensahe
ng ebanghelyo na ipinangangaral sa karamihan ng mga simbahan ay
talagang nakukuha ang inspirasyon mula sa paganong konsepto ng
pagsamba.
Tulad ng pagmumuni-muni ni Daniel sa kakila-kilabot na naganap na ito
ay labis siyang nasaktan.
At ang pangitain sa gabi at umaga na sinabi ay totoo: kaya’t
ikulong mo ang pangitain; sapagkat ito ay magiging sa
maraming araw. (27) At ako si Daniel ay nanghihina, at
may sakit na ilang araw; pagkatapos ay bumangon ako,
at gumawa ng negosyo ng hari; at ako ay namangha sa
pangitain, ngunit walang nakakaintindi dito. Daniel 8:
26-27
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Kapag naghahanap ng pag-unawa sa kung paano ito mangyayari, ang
anghel na si Gabriel ay ipinadala kay Daniel upang ipaliwanag ang higit
pa tungkol sa nakaraang pangitain. Una na binigyan ni Gabriel kay
Daniel ang panimulang punto ng hula tungkol sa pitumpung linggo na
magdadala sa Mesiyas na Prinsipe. Pagkatapos sinabi ni Gabriel ng
isang bagay na napaka-makabuluhan.
At patunayan niya ang tipan sa marami sa loob ng isang
linggo: at sa gitna ng linggo ay ititigil niya ang sakripisyo at
ang handog na handog, at para sa labis na pagkalat ng mga
kasuklamsuklam, gagawin niya itong sira, kahit na hanggang
sa wakas, at ang tinutukoy ay ibubuhos sa nag-iisa. Daniel
9:27
Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa gawain ni Cristo sa mundo.
Sa pagkamatay ni Jesus, ang sakripisyo ng mga hayop ay hindi na
magiging bahagi ng pagsamba sa Diyos. Nang mamatay si Cristo, ang
kurtina sa templo ay ginawang kalahati sa gayon ay nagpapahiwatig ng
pagtatapos ng pisikal na sistema ng sakripisyo.
Gayunpaman, mayroong isang mas malalim na kahulugan sa tekstong
ito na kung saan ay ganap na napalampas ng karamihan. Alam natin na
pagkamatay ni Hesus sa krus, ang mga sakripisyo ng hayop ay patuloy
na inaalok kahit na wala silang kabuluhan. Ang mas malalim na
katotohanan ng gawain ni Cristo ay ang pagtigil sa pag-aalok ng mga
sakripisyo ay hindi lamang isang pisikal na bagay. Kapag ang
katotohanan ng krus ay tumpak na mauunawaan kung gayon ang
prinsipyo ng pag-apela ng teolohiya ay titigil sa puso ng
mananampalataya. Kapag nauunawaan ang totoong walang hanggang
tipan, ang mga tao ay titigil sa paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng
proseso ng pag-aayaya. Ito ang mas malalim na katotohanan ng
kahulugan ng teksto na dapat niyang itigil ang sakripisyo at handog.
Ang maliit na salita para sa maaaring isalin laban. Kapag ang walang
hanggang tipan ay pinahahalagahan nang lubusan pagkatapos ang pagapila sa teolohiya ay titigil, at ang mahalagang katotohanan ay gagana
laban sa labis na pagkalat ng mga kasuklamsuklam na nagwawasak sa
ebanghelyo ng tunay na katangian ng pag-ibig ng Diyos. Ang isang libro
ay maaaring isulat lamang sa isyung ito ngunit malinaw ang koneksyon.
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Ang totoong pag-unawa sa krus ay ilantad at talunin ang kasuklamsuklam na nagpapabaya.
Ngayon kung ang karamihan sa mga tao ay nagsasalita tungkol sa krus
ni Cristo ay nagsasalita sila sa konteksto ng galit ng Diyos na nasiyahan.
Ang pag-iisip na ito ay humahantong lamang sa isang karumal-dumal na
nagpapabagsak sa puso. Ang anumang mga damdamin ng isang tao para
sa Diyos ay lihim na nalulula kapag inaaliw nila ang ideya na papatayin
ng Diyos ang Kanyang sariling Anak upang masiyahan ang Kanyang
sariling galit. Ang kaluluwa ay iniwan na baog sa pag-iisip na
kailangang gumawa ng Diyos ng isang kautusan ng kamatayan na ang
pagpatay lamang ng Kanyang Anak ang makakasiguro. Ang katuruan ng
Katoliko ay ang buong kapahayagan ng sistemang ito ng apela. Sa
pamamagitan ng pagdalo sa Misa ng hindi bababa sa tuwing Linggo,
pagkumpisal ng iyong mga kasalanan sa isang makalupang pari,
naniniwala sa Trinidad, at umaasa sa mga merito ng mga banal na
Katoliko, maiiwasan mo ang poot ng walang hanggang apoy ng Diyos.
Ang katotohanan ay ito lamang:
Ang sakripisyo at alay ay tunay na tumitigil para sa mga
kinumpirma ng Mesiyas ang tipan.
Ang simpleng pag-alis ng mga sakripisyo ng hayop sa kanyang sarili ay
hindi tinanggal ang pagnanais na mapalugod ang Diyos sa pamamagitan
ng mga haing ito. Tulad ni Abraham, ngayon ay maaari nating marinig
ang tinig na tumatawag sa atin habang malapit na nating maihahatid ang
kutsilyo sa ating pinakahalagang relasyon na iniisip na ito ay malugod
ang Diyos.
Para sa lahat ng mga mangangaral ng ebanghelyo na nagsasakripisyo sa
kanilang mga pamilya upang ipangaral ang mensahe na sa tingin nilang
tinawag upang ibahagi, pakinggan ang tinig – “Hindi ko kailangang
maaliw! Ang iyong mga gawa sa pangangaral ay hindi magpapatawad
para sa iyong mga kasalanan. Ang iyong propesyon ng isang bersyon ng
doktrina na nagdudulot ng pangangailangan na ihiwalay ang iba bilang
mga erehe na ihiwalay at nahatulan ay maaaring tumigil.”
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Nais ng ating Ama sa langit na malaya tayo sa paganong pag-iisip. Nais
Niya tayong tunay na maniwala na mahal Niya tayo - mahal tayo nang
nakatunganga. Wala tayong magagawa o sasabihin na mahalin natin
Siya nang higit pa kaysa sa nagawa niya. Basahin ang mga napakahusay
na kaisipang ito ng may-akdang Kristiyanong ito:
Ang ideya ng isang pagpuksa o sakripisyo ay mayroong galit
na maaliw. Ngunit pansinin natin na tayo ay nangangailangan
ng sakripisyo, at hindi Diyos. Nagbibigay siya ng sakripisyo.
Ang ideya na ang poot ng Diyos ay dapat mapanghusga
upang magkaroon tayo ng kapatawaran ay walang nakitang
patunay sa Bibliya. Ito ay ang taas ng kamangmangan na
sabihin na ang Diyos ay nagagalit sa mga kalalakihan na hindi
Niya sila patatawarin maliban kung mayroong isang bagay na
ipinagkaloob upang maaliw ang Kanyang poot, at kung kaya’t
Siya mismo ay nag-aalok ng regalo sa Kanyang Sarili, na kung
saan Siya ay naaaliw ...
Ang paganong ideya, na madalas na gaganapin ng mga nagaangking mga Kristiyano, ay dapat magbigay ng sakripisyo
ang mga lalaki upang maaliw ang galit ng kanilang diyos. Ang
lahat ng paganong pagsamba ay simpleng suhol sa kanilang
mga diyos upang maging kanais-nais sa kanila ...
Ang pag-uusig na naganap sa tinaguriang mga bansang
Kristiyano sa mga panahong nakaraan at hanggang sa ngayon,
ngunit ang pag-iwas sa pag-iisip ng paganong ito. Inisip ng
mga namumuno sa tagapaglathala na ang kaligtasan ay sa
pamamagitan ng mga gawa at ang mga tao sa pamamagitan ng
mga gawa ay maaaring magbayad para sa kasalanan, at sa
gayon inaalok nila ang isa na inaakala nilang rebelyon bilang
isang sakripisyo sa kanilang diyos hindi sa totoong Diyos,
sapagkat hindi Siya nasisiyahan sa mga nasasakripisyo. E. J
Wagoner, Kasalukuyang Katotohanan, Ago 30, 1894.
Kung tayo ay matapat at nakikita ang katotohanan ng pag-ibig ng ating
Ama, magsisimula itong magising sa atin ng isang malalim na
kahulugan ng pagsisisi.
Sapagka’t hinangad ko ang awa, at hindi hain; at ang kaalaman
sa Diyos higit sa mga handog na sinusunog. Oseas 6: 6
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Ang sistema ng pagsasakripisyo ng pag-akit ay isa sa mga huling piraso
sa pagtatanggol ng tao laban sa pagtanggap ng ating responsibilidad sa
pagsali kay Satanas at ng kanyang mga anghel sa pagpatay sa Anak ng
Diyos. Kapag tumawid kami sa huling hangganan ito ang magaganap.
At ibubuhos ko sa sambahayan ni David, at sa mga
naninirahan sa Jerusalem, ang espiritu ng biyaya at ng mga
pagsusumamo: at titingnan nila ako na kanilang tinusok, at
kanilang pagdadalamhati siya, tulad ng isang nagdadalamhati
para sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. , at magiging sa
kapaitan para sa kanya, tulad ng isa na nasa kapaitan para sa
kanyang panganay. Zacarias 12:10
Ang paghihirap ng kaluluwa na maaaring inalok ni Adan sa Diyos
bilang tugon para sa kanyang kasalanan ay maaari nating maging ilaw
sa tunay na mapagmahal na katangian ng Diyos. Hindi hinihiling ng
Diyos ang pag-aaping pagsasakripisyo at pag-alay upang malugod siya.
Ito ang sakripisyo na hinihiling niya:
Ang mga hain ng Diyos ay isang espiritu na nasira: isang
nasira at nagsisising puso, O Diyos, hindi mo hamakin. Awit
51:17
Sapagka’t ganito ang sabi ng mataas at mataas na taong
nananahan sa kawalang-hanggan, na ang pangalan ay Banal;
Naninirahan ako sa mataas at banal na lugar, kasama niya rin
na isang mahinhin at mapagpakumbabang espiritu, upang
mabuhay ang espiritu ng mapagpakumbaba, at mabuhay ang
puso ng mga nagsisisi. Isaias 57:15
Kung nais mong maingat na maghanap ng mga Banal na Kasulatan sa
ilaw ng mga alituntunin ng aklat na ito, mahahanap mo ang katotohanan
ng mga salitang sinalita ni Jesus kay Felipe:
Sinabi ni Jesus sa kanya, Matagal na ba akong kasama mo, at
gayon hindi mo pa ako nakilala, Felipe? siya na nakakita sa
akin ay nakakita sa Ama ... Juan 14: 9
Para sa aking sarili, isang galak ang gising tuwing umaga sa pag-iisip ng
malambot na pagmamahal ng aking Ama sa langit. Natutulak ako nang
labis na nais niyang ipadala ang Kanyang Anak upang ipakita sa atin
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kung ano talaga Siya. Kahit na sa lahat ng panganib na binaliktad ng
sangkatauhan ang lahat, si Jesus dumating na kusang-loob na ipakita sa
amin ang Ama at upang malaman natin na hindi Siya ang ating kalaban;
Siya ang ating Ama, ang ating mahalagang Ama na nagmamahal sa
Kanyang mga anak. Walang mga salita ang tunay na maipahayag ang
lalim ng Kanyang ganap na walang pag-iimbot- nakatungangang pagibig para sa atin.
Ito ang aking masidhing hangarin na makiisa tayo sa pamamagitan ng
pagpunta sa banal na lugar ng perpektong kapayapaan at pakinggan ang
mga salitang ito sa buong buo.
At narito ang isang tinig mula sa langit, na nagsasabi, Ito ang
aking minamahal na Anak, na kinalulugdan ko. Mateo 3:17
Sa papuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya, kung saan niya
tayo tinanggap at minamahal. Mga Taga-Efeso 1: 6
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Ang buhay ni Cristo na lumakad sa mundo 2000 taon
na ang nakakaraan ay nag-aalok para sa atin ng isang
modelo ng pag-ibig, na walang pag-ibig na nagdala ng
kapayapaan sa hindi mabilang ng milyun-milyon. Para
sa mga may interes sa salita ng Diyos, ang pagkakaiba
sa pagitan ng mga paglalarawan ng Diyos sa Bibliya
sa buhay ni Cristo ay gumawa ng ilan sa mga pagangkin ni Cristo na napakahirap na umikot. Ngunit sa
isang madilim na sandali sa pakikipag-usap sa isa sa
mga alagad ni Jesus ay sinabi, “Kung nakita mo Ako,
ay nakita mo rin ang Ama.”
Paano ito posible? Totoo kaya na ang Diyos ay tunay
na maawain, mabait at mapagbigay-loob na inihayag
sa buhay ni Jesus? Maaari bang malutas ang suliranin
na ito habang nananatiling tapat sa mga salita ng
Banal na Kasulatan? Hawak mo sa iyong kamay ang
susi upang mabuksan ang talinghagang ito.
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