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Dagan sa mga Bungtod!
Gikan sa edad sa usa ka bata nahibal-an ko ang istorya ni Daniel nga duha
nga nagtagna sa makalilisang nga katapusan sa kalibutan. Ang
pagbangon sa upat ka mga imperyo sa kalibutan nga gisundan sa
pagkabahin sa napulo ka mga gingharian ug ang pagbangon sa gamay
nga sungay nga gahum sa pag-atubang sa paghukom, gipugos kanato ang
pagkaduol sa bato nga makadugmok sa larawan, ug magtukod sa
langitnong gingharian. Ang mga tema nga makita sa Mateo 24 natandog
pag-ayo kanako diin si Jesus mipahayag sa Iyang tubag sa pangutana,
“Unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi, ug sa katapusan sa
kalibutan?”
Mateo 24:7 Kay magatindog ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian
batok sa gingharian; ug moabut ang mga gutom ug mga kamatay, ug mga
linog sa mga nagakalainlaing mga dapit.
Dili kaayo layo sa akong hunahuna ang paghunahuna sa paglayas sa
dagkong mga lungsod ngadto sa gagmay nga mga baryo agig
pagpangandam sa pagdagan ngadto sa mga bungtod aron makalingkawas
sa balaod sa kamatayon nga gihimo batok niadtong nagdumili sa
pagsunod sa balaod nga nagpatuman sa pagbantay sa Domingo.
“Wala nay panahon karon alang sa katawhan sa Diyos sa pagsentro sa
ilang mga pagbati o pagtigom sa ilang bahandi sa kalibotan. Dili layo ang
panahon, nga, sama sa unang mga tinon-an, mapugos kita sa pagpangita
ug dalangpanan sa awaaw ug tago nga mga dapit. Ingon nga ang paglikos
sa Jerusalem sa mga kasundalohan sa Roma mao ang timaan sa
pagkalagiw ngadto sa Judeanhong mga Cristohanon, mao usab ang pagangkon sa gahum sa bahin sa atong nasud, diha sa sugo nga nagpatuman
sa papanhon nga igpapahulay, mahimong usa ka pasidaan kanato.
Panahon na unya sa pagbiya sa dagkong mga siyudad, pagpangandam sa
pagbiya sa mas gagmay para sa mga retiradong balay sa hilit nga mga
dapit taliwala sa kabukiran. Ug karon, imbes mangita ug mahalon nga
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mga puloy-anan dinhi, kinahanglan nga mangandam kita sa pagbalhin
ngadto sa mas maayong nasod, bisan sa langitnon. Imbis nga mogasto sa
atong kinitaan sa pagtagbaw sa kaugalingon, kita kinahanglan nga
magtuon sa pagdaginot.” -- Testimonies, vol. 5, pp. 464, 465.
Ang katawhan sa Diyos gihatagan ug yugto sa panahon sa pag-una
niining kataposang mga panghitabo aron mahisama kang Jesus ug
makadawat sa selyo sa Diyos. Ang naghatag kanila ug panahon sa
pagbuhat niini mao kadtong bililhong mga anghel nga nagpugong sa
hangin sa panag-away.
Pinadayag 7:1-3 Ug sa human niini, nakita ko ang upat ka manolonda,
nga nanagtindog sa upat ka pamag-ang sa yuta nga ginapugngan nila ang
upat ka hangin sa yuta, aron dili maghuyop ang hangin sa yuta, ni sa
dagat, ni sa bisan unsa nga kahoy. (2) Nakita ko, nga misaka ang usa usab
ka manolonda gikan sa Silangan, nga adunay patik sa Dios nga buhi: Ug
nagasinggit sa hataas nga tingog sa upat ka mga manolonda, nga kanila
gihatag ang gahum sa pag-among-among sa yuta ug sa dagat, (3) Nga
nagaingon: Dili ninyo pag-among-amongan ang yuta, ni ang dagat, ni ang
kakahoyan, hangtud nga mapatikan namo ang mga ulipon sa atong Dios
diha sa ilang mga agtang.
Unsa man gyud ning upat ka hangin?
Nakita ni Juan ang mga elemento sa kinaiyahan--linog, unos, ug
politikanhong panag-away-- girepresentar nga gihuptan sa upat ka mga
anghel. Kini nga mga hangin kontrolado hangtod nga ang Diyos naghatag
sa pulong nga buhian sila. TM 444
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Ang Relasyon tali sa Tawo ug Kinaiyahan
Sulod sa listahan sa gitawag ni Ellen White nga mga elemento sa
kinaiyahan mao ang mga butang nga may kalabutan sa tawo ug sa
paglalang mismo. Ang linog klaro nga usa ka butang nga direktang may
kalabutan sa yuta. Ang bagyo kasagarang gilangkit sa parehas apan ang
panagbangi sa politika siguradong butang nga tawhanon ra ang
kinaiyahan.
Kini ba nga mga elemento sa paglalang ug sa tawo managsama ra nga
mga panghitabo nga nahitabo sa parehas nga panahon o adunay relasyon
tali sa panag-away sa mga tawo ug sa mga kombulsyon sa kinaiyahan?
Posible ba nga kon kita malinawon sa atong kaugalingon ug sa atong mga
komunidad nga ang yuta mismo maimpluwensyahan sa usa ka paagi? Sa
laing bahin, kon kita magkasumpaki ug magkagubot sulod sa atong
kaugalingon ug sa atong mga relasyon, maapektuhan ba usab niini ang
yuta?
Salmo 119:165 Ang mga nahagugma sa Imong Kasugoan adunay
pakigdait nga daku; Ug kanila wala ang kahigayonan sa pagkapangdol.
Ang Bibliya nag-ingon nga kadtong nahigugma ug busa nagtuman sa
balaod makasinatig kalinaw. Ang maong kalinaw nagagikan lamang sa
Espiritu sa Dios.
Isaias 26:3 Pagabantayan Mo siya diha sa pakigdait nga hingpit, kansang
hunahuna sa kanunay anaa Kanimo; tungod kay siya nagasalig Kanimo.
Kini nga relasyon tali sa malinawon nga Espiritu sa Dios nga may
kalabutan sa pagtuman sa Balaod sa Dios nagpakita sa iyang kaugalingon
diha sa kauswagan sa kalag.
Salmo 1:1-3 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga
dautan, Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, Ni magalingkod sa
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mga lingkoranan sa mga mayubiton: (2) Kondili anaa sa Kasugoan ni
Jehova ang iyang kalipay; Ug sa Kasugoan Niya nagapalandong siya sa
adlaw ug sa gabii. (3) Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa daplin
sa kasapaan sa tubig, Nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon,
Kansang dahon usab dili malaya, Ug bisan unsa nga ginabuhat niya
magamauswagon.
Ang Salmista naggamit sa mga ilustrasyon sa kinaiyahan sa paghulagway
niini nga kauswagan. Samtang ang Espiritu sa Dios nagpuno sa kalag,
kini nagapamunga ug maayo nga makapahimsog nga bunga sa ingon
positibo nga makaapekto sa tanan nga naglibut kaniya.
Ang mga panalangin ug mga tunglo nga gilatid sa basahon sa
Deuteronomio nagpakita nga adunay direktang sumpay tali sa paglakaw
sulod sa Balaod sa Diyos ug sa kauswagan sa mga tanom, sa kalinaw sa
palibot, ug sa panalipod gikan sa ihalas nga mga mananap.
Deuteronomio 28:1-12 Ug mahitabo nga kong magapatalinghug ka sa
masingkamuton gayud sa tingog ni Jehova nga imong Dios, sa pagbantay
sa pagbuhat sa tanan nga mga sugo niya nga ginasugo ko kanimo niining
adlawa, nga si Jehova nga imong Dios magabayaw kanimo ibabaw sa
tanan nga mga nasud sa yuta: (2) Ug kining tanang mga panalangin
moabut kanimo ug modangat kanimo kong patalinghugan mo ang tingog
ni Jehova nga imong Dios. (3) Mabulahan ikaw dinhi sa lungsod, ug
mabulahan ikaw sa kaumahan. (4) Mabulahan ang bunga sa imong lawas,
ug ang bunga sa imong yuta, ug ang bunga sa imong mga mananap, ang
abut sa imong mga vaca, ug ang mga nati sa imong panon sa mga carnero.
(5) Mabulahan ang imong alat ug ang imong dolang nga masahan. (6)
Mabulahan ka sa imong pagsulod, ug mabulahan ka sa imong paggula.
(7) Igapalaglag ni Jehova sa imong atubangan ang imong mga kaaway
nga magatindog batok kanimo: manggula sila batok kanimo sa usa ka
dalan, sa pito ka dalan mokalagiw sila gikan kanimo. (8) Igapadala ni
Jehova ang panalangin kanimo sa imong mga dapa, ug sa tanan nga
pagabutangan mo sa imong kamot; ug siya magapanalangin kanimo sa
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yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. (9) Magapalig-on
kanimo si Jehova aron mahimo ka nga katawohan nga balaan alang
kaniya, ingon sa gipanumpa niya kanimo, kong pagabantayan mo ang
mga sugo ni Jehova nga imong Dios, ug magalakaw ka sa iyang mga
dalan. (10) Ug ang tanan nga mga katawohan sa yuta makakita nga ikaw
ginatawag tungod sa ngalan ni Jehova; ug sila mangahadlok kanimo. (11)
Ug si Jehova magapadaghan uyamut kanimo sa mga butang nga maayo,
sa bunga sa imong lawas, ug sa bunga sa imong kahayupan, ug sa mga
bunga sa imong yuta, sa kayutaan nga gipanumpa ni Jehova sa imong
mga amahan nga igahatag niya kanimo. (12) Pagabuksan ni Jehova alang
kanimo ang iyang bililhong tipiganan ang mga langit, aron sa paghatag
ug ulan alang sa imong yuta sa panahon niini, ug aron sa pagpanalangin
sa tanan nga buhat sa imong kamot; ug magapahulam ka sa daghan nga
mga nasud, ug dili ka manghulam.
Natural lang nga hunahunaon nga sa pagbasa niini nga tudling nga ang
Dios nag-ingon “Kon imong buhaton ang matarung nga butang, nan
hatagan ko ikaw ug pagtagad; Gantihan ko ikaw.” Kon atong tan-awon
pag-ayo atong makita nga ang mga panalangin nga moabut sa yuta
nagaagay gikan sa kalinaw nga anaa sa mga kasingkasing niadtong
nahigugma sa balaod sa Dios. Ang balaod siyempre usa ka
pagpamalandong sa kinaiya sa Dios. Ang paghigugma sa balaod mao ang
pagbaton sa kinaiya sa Dios.
Sa pagsalikway sa balaod sa Dios, ang mga tawo wala mahibalo sa ilang
ginabuhat. Ang balaod sa Dios mao ang kopya sa Iyang kinaiya. Kini
naglangkob sa mga baruganan sa Iyang gingharian. Siya nga nagdumili
sa pagdawat niini nga mga prinsipyo nagbutang sa iyang kaugalingon sa
gawas sa agianan diin ang mga panalangin sa Dios nagaagay. COL 305.3
Nakita ba nimo ang kayano niini nga proseso? Sulod sa balaod sa Dios
mao ang mga prinsipyo sa Iyang gingharian. Kon kita maglakaw niini
nga mga prinsipyo, ang kalipay, kalinaw ug kalipay sa kasingkasing nga
moabut kanato modagayday ngadto sa tanan nga konektado kanato. Dili
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basta-basta nga gihimo sa Diyos nga mahitabo ang maayong mga butang
tungod kay gipakita nato nga gibuhat nato ang husto. Ang espiritu sa
kalinaw nga ania kanato nagdagayday sa atong mga pamilya, sa atong
umahan, ug sa atong palibot. Kini mao ang natural nga balaod.
Ang epekto sa kinaiya sa tawo dinhi sa yuta tataw nga gihulagway ni
Isaias sa mosunod nga tudling:
Isaias 24:4-6 Ang yuta nagabangutan ug nagakawagtang, ang kalibutan
nagakaniwang ug nagakawagtang, ang mapahitas-on nga katawohan sa
yuta nagakaniwang gayud. (5) Ang yuta usab nahugawan ubos sa mga
pumoluyo niini; tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan
ang kabalaoran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. (6) Tungod
niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta, ug silang nanagpuyo sulod
niana hingkaplagan nga sad-an: busa ang mga pumoluyo sa yuta
nangasunog, ug diyutay lamang ang nanghibilin.
Tan-awa ang bersikulo lima gikan sa pipila ka lain-laing mga hubad.
Isaias 24:5 (NLT) Ang yuta nag-antos tungod sa mga sala sa mga tawo
niini, kay gibaliwala nila ang mga sugo sa Dios, gilapas nila ang iyang
mga balaod, ug gilapas nila ang iyang kasabotan nga walay kataposan.
Isa 24:5 (ASV) Ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumoluyo niini;
tungod kay sila nakalapas sa mga balaod, nakalapas sa kabalaoran,
nakalapas sa walay katapusan nga tugon.
Isa 24:5 (TLB) Ang yuta nahugawan tungod sa krimen; ang mga tawo
mituis sa mga balaod sa Diyos ug naglapas sa Iyang walay kataposang
mga sugo.
Ang Walay Katapusan nga Pakigsaad mao ang plano nga gidesinyo sa
Dios sa pag-usab sa atong mga kasingkasing ngadto Kaniya. Pinaagi sa
gasa sa Iyang Anak, ang atong gahi nga kasingkasing natunaw sa Iyang
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gugma ug sa paghinulsol sa atong katig-a atong nadawat ang Iyang
Espiritu nga makapahimo kanato sa paglakaw diha sa Iyang balaod.
Nasayran nga ang dugay nga stres makaguba sa atong lawas. Ang usa ka
tawo nga nasuko sa kadugayan makadaot sa iyang lawas. Ang dugay nga
kasubo sa pagkasad-an o ang kabug-at sa depresyon makadaot sa atong
kahimsog.
Salmo 32:1-3 Bulahan siya kang kinsang kalapasan gipasaylo, Kang
kinsang sala gitabonan. (2) Bulahan ang tawo nga kaniya wala pag-isipa
ni Jehova ang kasalanan, Ug diha sa iyang espiritu walay limbong. (3) Sa
nagpakahilum ako, nagkaut-ut ang akong mga bukog Pinaagi sa akong
pag-agulo sa tibook nga adlaw.
Si David nag-ingon nga ang iyang mga bukog nagsugod sa pag-usik ubos
sa palas-anon sa pagkasad-an pinaagi sa paglapas. Kining pag-agulo sa
kalag nakakaplag ug lanog sa mas lapad nga kabuhatan.
Roma 8:20-22 Kay ang binuhat nahisakup sa kakawangan, dili tungod
sa iyang kaugalingon nga kabubut-on, kondili tungod Kaniya nga
nagpasakup niini sa paglaum; (21) Nga ang mga binuhat gayud usab
mangaluwas gikan sa pagkaulipon sa pagkamadunoton ngadto sa
kagawasan sa himaya sa mga anak sa Dios. (22) Kay atong hingbaloan
nga ang tanang binuhat sa tingub nanag-agulo, ug nanag-antus sa kasakit
hangtud karon.
Si Pablo tin-aw nga nagsulti kanato nga ang tibuok kalalangan
napailalom sa kahigawad apan dili sa kaugalingong pagpili niini.
Gibutang kini sa pagkaulipon sa pagkadunot pinaagi sa mga buhat sa
tawo. Ingon nga ang tawo nag-agulo tungod sa iyang mga sala, ang yuta
usab nag-agulo sa ilalum sa kahugawan sa mga tawo.
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Ang Tunglo sa Sala gikan sa Sinugdanan
Kung atong susihon ang istorya sa pagkahulog sa tawo mas makat-on kita
kung giunsa ang yuta naapektuhan sa mga hunahuna ug aksyon sa mga
tawo.
Genesis 3:17-19 Ug miingon siya kang Adam: Tungod kay
gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa, ug nagkaon ka sa kahoy
nga gisugo Ko kanimo sa pag-ingon: Dili ka magkaon niini: tinunglo
ang yuta tungod kanimo; pinaagi sa kahago magakaon ka gikan niini sa
tanang mga adlaw sa imong kinabuhi; (18) Kini magapaturok usab
kanimo ug mga sampinit ug mga kadyapa; ug magakaon ka sa mga
hilamon sa kapatagan. (19) Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw
sa tinapay, hangtud nga mopauli ka sa yuta; tungod kay gikan niini
gikuha ikaw; kay abog ka, ug sa abog ikaw mopauli.
Adunay ubay-ubay nga mga elemento niini nga tudling nga tagdon.
1.
2.
3.
4.

Pagpaminaw sa tingog sa iyang asawa
Ang pagkaon gikan sa kahoy
Ang tunglo sa yuta hinungdan sa mga tunok ug mga sampinit
Kini alang sa kaayohan ni Adan

Sa pagpasakop sa iyang asawa batok sa kabubut-on sa iyang
Maglalalang, si Adan mirebelde.
1 Corinto 11:3 Apan buot ko nga mahibaloan ninyo, nga ang ulo sa
tagsatagsa ka lalake mao si Cristo; ug ang ulo sa babaye mao ang bana;
ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios.
1 Timoteo 2:12-13 (NLT) Dili ko tugotan ang mga babaye sa pagtudlo sa
mga lalaki o pagbaton ug awtoridad ibabaw kanila. Papaminawa sila sa
hilom. (13) Kay ang Dios una nga nagbuhat kang Adan, ug sa ulahi iyang
gibuhat si Eva.
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Genesis 2:22 Ug ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Dios gikan sa tawo,
gibuhat niya nga usa ka babaye, ug iyang gidala siya ngadto sa lalake.
Si Adan gibutang sa posisyon sa pagkaulo sa iyang asawa. Siya gikan
kaniya ug nakadawat sa iyang kinabuhi pinaagi kaniya. Ang babaye dili
mokuha sa posisyon sa awtoridad sa pagtudlo sa iyang bana apan ang
bana kinahanglang mainampoon ug malumong mogiya sa iyang asawa.
Si Adan ug Eva gilalang niining dagway sa Dios ug sa Iyang Anak. Kini
mao ang Balaanong Sumbanan.
1 Corinto 8:6 Apan alang kanato adunay usa lamang ka Dios, ang
Amahan, nga gikan Kaniya ang tanang mga butang, ug kita diha Kaniya;
ug usa ka Ginoong Jesu-Cristo, pinaagi kang kinsa ang tanang mga
butang, ug kita pinaagi Kaniya.
Ingon nga ang Amahan mao ang tinubdan ug ang Iyang Anak mao ang
agianan, mao usab si Adan ang yutan-on nga tinubdan ug ang iyang
asawa, si Eva, mao ang agianan. Alang sa dugang bahin niini nga ulohan
tan-awa ang buklet Ang Balaanong Sumbanan sa Kinabuhi. Sa dihang si
Eva mikuha sa posisyon sa awtoridad sa pagtudlo sa iyang bana
mahitungod sa kahoy sa kahibalo kini nakapausab sa kinaiya sa ilang
relasyon. Ang buhat sa pagtintal sa iyang bana sa pagkaon sa bunga sa
kahoy maoy usa ka buhat sa pagrebelde. Sa pagpamati sa tingog sa iyang
asawa, gihangop ni Adan kini nga pagrebelde. Si Eva nalimbongan apan
si Adan nahibalo gayod sa iyang gibuhat. Kini nga buhat sa pagrebelde
nakamugna dayon ug bag-ong kahikayan sa kalibotan [new world order].
Ubos sa tunglo sa sala ang tanan nga kinaiyahan maoy magsaksi ngadto
sa tawo sa kinaiya ug mga resulta sa pagsukol batok sa Dios. Sa dihang
gibuhat sa Dios ang tawo Iyang gihimo siya nga magmando sa yuta
ug sa tanang buhing linalang. Hangtud nga si Adan nagpabilin nga
maunongon sa Langit, ang tanan nga kinaiyahan nagpasakup
kaniya. Apan sa diha nga siya misukol batok sa diosnon nga
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kasugoan, ang ubos nga mga binuhat misukol batok sa iyang
pagmando. Sa ingon niini ang Ginoo, diha sa Iyang dakung kalooy,
magpakita sa mga tawo sa kasagrado sa Iyang kasugoan, ug
magtultol kanila, pinaagi sa ilang kaugalingong kasinatian, sa
pagtan-aw sa kapeligrohan sa pagsalikway niini, bisan sa
pinakagamay nga ang-ang. PP 59, 60

Ang Dominyo sa Tawo sa Yuta
Dinhi atong makita ang usa ka butang nga katingalahan. Ang tanang
binuhat nailalom kang Adan sa sinugdan. Ang iyang kamandoan
direktang konektado sa iyang pagpasakop sa Dios. Kini nga koneksyon
tali sa tawo ug sa yuta tin-aw nga gipadayag sa istorya sa paglalang.
Genesis 2:7 Ug giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abug sa
yuta, ug gihuypan niya ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa
kinabuhi; ug ang tawo nahimong buhi nga kalag.
Genesis 2:9 Ug gikan sa yuta gipatubo ni Jehova nga Dios ang tanang
kahoy nga makapahimuot sa pagtan-aw, ug maayo nga kan-on; ang
kahoy sa kinabuhi usab sa taliwala sa tanaman, ug ang kahoy sa kahibalo
sa maayo ug sa dautan.
Genesis 1:26-28 Ug miingon ang Dios: Buhaton Nato ang tawo sumala
sa Atong dagway, ingon sa kasama Nato; ug MAGABUOT sila sa mga
isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayopan,
ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.
(27) Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa Iyang kaugalingong dagway, sa
dagway sa Dios gibuhat Niya sila, lalake ug babaye Iyang gibuhat sila.
(28) Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug miingon ang Dios kanila:
Sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang yuta, ug
MAGAGAHUM kamo niini, ug magbaton kamo sa PAGBULOT-AN
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sa ibabaw sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug
ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta.
Ang tawo gihimo sa yuta. Gikuha siya gikan sa yuta. Ang tanang prutas,
bulak, kahoy, tanom gikuha usab gikan sa yuta. Si Adan ug Eva gihatagan
ug kamandoan ibabaw sa kabuhatan. Ang bersikulo 27 nagpahinumdom
kanato sa sumbanan diin gilalang si Adan ug Eva – ang dagway sa Dios
ug sa Iyang Anak.
Human mabuhat ang yuta, ug ang mga mananap sa ibabaw niini, ang
Amahan ug ang Anak mituman sa ilang katuyoan, nga gidesinyo sa wala
pa ang pagkahulog ni Satanas, sa paghimo sa tawo sa ilang kaugalingong
dagway. Sila nanagbuhat sa tingub diha sa paglalang sa yuta ug sa tanang
buhi nga butang sa ibabaw niini. Ug karon ang Dios miingon sa Iyang
Anak, "Buhaton Nato ang tawo sumala sa Atong dagway." 1SP 24,25
Kini nga hulagway sa tinubdan-agianan naghupot sa yawe sa mga
panalangin nga maoy hinungdan sa pagkamabungahon sa pagdaghan.
Ang pagbuntog sa yuta pagabuhaton sa susamang prinsipyo nga
gipahunong ni Kristo ang unos sa dagat.
Marcos 4:39 Ug nahagmata Siya, ug gibadlong Niya ang hangin, ug
giingon Niya ang dagat: Humilum, humonong ka. Ug mihunong ang
hangin, ug miabut ang usa ka dakung kalinaw.
Ang dakong kalinaw sa kalag ni Kristo miabut sa kabuhatan. Isip
ikaduhang Adan, si Kristo mipakita sa Iyang kamandoan ibabaw sa yuta
ug mibuntog niini pinaagi sa Iyang malinawon nga Espiritu nga nahiuyon
sa balaod sa Iyang Amahan.
Sa dihang si Adan mirebelde sa Diyos ug mikaon sa bunga, ang bililhong
bisti sa kahayag nga mitabon kang Adan ug Eva nahanaw. Kini mao ang
diha-diha nga ilhanan nga si Adan mitangtang sa iyang kaugalingon
gikan sa tabon sa Dios ug mibarug nga independente gikan Kaniya.
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Usa ka matahum nga malumo nga kahayag, ang kahayag sa Dios,
mitabon sa balaan nga magtiayon. Kini nga kupo sa kahayag maoy usa
ka simbolo sa ilang espirituhanong mga saput sa langitnong pagkainosente. Kon nagpabilin pa sila nga matinud-anon sa Dios kini
magpadayon unta sa pagtabon kanila. Apan sa dihang misulod na ang
sala, ilang giputol ang ilang kadugtongan sa Dios, ug ang kahayag
nga naglibut kanila nawala. Hubo ug naulaw, sila misulay sa pagtagana
sa dapit sa langitnong mga bisti pinaagi sa pagtahi ug mga dahon sa igos
alang sa usa ka tabon. COL 310.4
Sa matag higayon nga kita makasala kita magpakita og espiritu sa
pagrebelde. Kini nga espiritu sa pagrebelde makita dayon sa yuta. Sa
dihang ang tawo mosukol batok sa Diyos, ang yuta mosukol batok sa
tawo. Ang mga pagkurog sa yuta, ang kusog nga mga sapa sa tubig nga
nagbungkag sa ilang mga utlanan ug nagbanlas sa mga tawo ug mga
hayop hangtod sa ilang kamatayon mga pamalandong lamang sa
pagrebelde sa tawo. Sa matag higayon nga ang usa ka bata mosukol sa
iyang mga ginikanan, ang yuta maapektuhan. Sa matag higayon nga ang
usa ka asawa molapas sa iyang bana ang yuta maapektuhan. Sa matag
higayon nga ang usa ka bana mag-abuso sa iyang asawa ug mga anak ang
yuta giabusohan ug nagtipig sa espiritu sa pagsukol; mas dako ang pagabuso sa mga tawo, mas dako ang umaabot nga pag-alsa sa yuta.
Mobalik ta sa ikatulo nga punto. Ang mga tunok ug mga sampinit
nagsugod sa pagtubo sa paglalang. Gilalang ba kini sa Diyos ilabina aron
sa pagpahinabog kasakit sa tawo? Dili ang kahait sa mga tunok nga
mitubo sa mga tanom kay usa lamang ka kahayag sa kahait sa dila ug
espiritu sa tawo. Ang mas hait nga tawo nahimong mas motubo ang mga
tunok aron sa pagpasidaan kaniya sa katig-a sa iyang kasingkasing.
Sa morpolohiya sa tanum, ang mga tunok, mga manusok, ug mga hait,
ug sa kinatibuk-an nga mga istruktura sa spinose (usahay gitawag nga
spinose nga mga ngipon o spinose apikal nga mga proseso), mga gahi,
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estrikto nga pagpalapad o pagbag-o sa mga dahon, gamot, punoan o
putot nga adunay mahait, tuskig nga mga tumoy, ug kasagaran nagsilbi
sa parehas nga gimbuhaton: pisikal nga pagpugong sa mga hayop sa
pagkaon sa materyal nga tanum. https://en.wikipedia.org/
wiki/Tunok,_mga manusok,_ug_tusok
Ang Dios wala maglalang ug mga tunok. Ang magahi nga rebelyuso nga
espiritu sa tawo nahulog sa yuta ug miusab sa humok ug malumo nga
mga dahon nga usa ka instrumento sa kasakit ug kasubo. Ang malumo
nga leon, oso ug tigre napuno na karon sa rebelyosong espiritu sa tawo
ug karon si Adan ug ang Iyang mga kaliwat mahadlok sa ilang mga
kinabuhi gikan sa mga binuhat nga kaniadto ubos sa ilang dominio.

Ang Nawala nga Dominyo
Sa dihang si Adan mikaon sa bunga sa Kahoy sa Kahibalo sa pagsukol
batok sa Dios, iyang gitugyan ang iyang Kamandoan/Dominyo ngadto
kang Satanas. Kining dakung/labawng rebelde wala lamang nag-ilog sa
Kamandoan/Dominyo ni Adan ug Eva kondili sa tibuok yuta usab.
Sa kanunay gipahinumduman usab sila sa ilang nawala nga
Kamandoan/Dominyo. Taliwala sa ubos nga mga binuhat si Adan
mibarug ingon nga hari, ug samtang siya nagpabilin nga maunongon sa
Dios, ang tanang kinaiyahan miila sa iyang pagmando; apan sa diha nga
siya nakalapas, kini nga Kamandoan/Dominyo nawala. Ang espiritu
sa pagrebelde, diin siya mismo ang naghatag ug agianan, mikaylap
sa tibuok mananap. Busa dili lamang ang kinabuhi sa tawo, kondili
ang kinaiya sa mga mananap, ang mga kahoy sa kalasangan, ang
balili sa kapatagan, ang hangin nga iyang giginhawa, ang tanan
nagsulti sa makapasubo nga leksyon sa kahibalo sa dautan. Ed 26.4
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Dili lamang ang tawo nailalum sa gahum sa malimbongon, kondili ang
yuta mismo, ang Kamandoan/Dominyo sa tawo, giilog sa kaaway.
Bible Echo Hulyo 15, 1893
Kini nagpasabot nga ang lebel diin si Satanas makakontrolar sa mga
elemento sa yuta direktang nalangkit sa lebel sa pagrebelde sa tawo batok
sa Dios. Ang lebel niini nga pagrebelde direkta nga gisukod pinaagi sa
gidaghanon sa pagsukol sa balaod sa Dios. Sama sa atong nadiskobrehan
sa sayo pa:
Isaias 24:5 Ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumoluyo niini;
tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalaoran,
gibungkag ang tugon nga walay katapusan.
Matikdi pag-ayo ang pagkasunodsunod niini nga pahayag sa usa ka libro
nga gitawag Ang Dakong Away or The Great Controversy nga natapos
sa teksto gikan sa Isaias 24:5 nga bag-o lang natong gikutlo.
Si Satanas naglihok pinaagi sa mga elemento aron usab maani ang iyang
ani sa dili andam nga mga kalag. Iyang gitun-an ang mga sekreto sa
mga laboratoryo sa kinaiyahan, ug iyang gigamit ang tanan niyang
gahum sa pagkontrolar sa mga elemento kutob sa itugot sa Dios. Sa
diha nga siya gitugutan sa pagsakit kang Job, unsa ka paspas ang mga
panon sa mga carnero ug mga vaca, mga sulugoon, mga balay, mga bata,
nangaanod, usa ka kasamok mipuli sa usa sa usa ka gutlo. Ang Dios mao
ang nanalipod sa Iyang mga binuhat ug nag-ali kanila gikan sa
gahum sa Maglalaglag. Apan ang Kristohanong kalibotan nagpakita
ug pagtamay sa balaod ni Jehova; ug ang Ginoo mobuhat sa unsay
Iyang gipahayag nga Iyang buhaton—Iyang bawion ang Iyang mga
panalangin gikan sa yuta ug kuhaon ang Iyang mapanalipud nga
pag-atiman gikan niadtong kinsa mosukol batok sa Iyang balaod ug
pagtudlo ug pagpugos sa uban sa pagbuhat sa ingon. Si Satanas mao
ang adunay kontrol sa tanan nga wala ginabantayan sa Dios. Iyang [iya
ni Satanas] paboran ug pauswagon ang uban aron sa pagpadayon sa iyang
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kaugalingon nga mga laraw, ug siya magdala ug kasamok sa uban ug
modala sa mga tawo sa pagtoo nga ang Dios mao ang nagsakit kanila.
Samtang nagpakita sa mga anak sa mga tawo ingon nga usa ka daku nga
mananambal nga gaayo sa tanan nilang mga sakit, siya magdala’g sakit
ug kadaut, hangtud ang mga siyudad maguba ug mabiniyaan. Bisan karon
siya nagbuhat. Sa mga aksidente ug mga katalagman sa dagat ug sa
yuta, sa dagkong mga sunog, sa mabangis nga mga buhawi ug
makalilisang nga ulan nga yelo, sa mga unos, mga baha, mga bagyo,
mga balud sa tubig, ug mga linog, sa matag dapit ug sa usa ka libolibo nga mga dagway, si Satanas naggamit sa iyang kaugalingong
gahum. Iyang gisilhigan ang nagkahinog nga ani, ug ang kagutom ug
kasakit mosunod. Naghatag siya sa hangin ug makamatay nga
kadaut, ug linibo ang nangamatay sa kamatay. Kini nga mga
pagbisita kinahanglan nga mahimong mas kanunay ug makadaut.
Ang kalaglagan mahitabo sa tawo ug sa mananap. “Ang yuta
nagbangotan ug nagakahanaw,” “ang mapahitas-on nga mga tawo .
. . nangaluya. Ang yuta usab nahugawan sa ilalum sa mga pumoluyo
niini; Isaias 24:4, 5 GC 589,590
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Ang Gahom ni Satanas Nadugangan Pinaagi sa Paglapas
sa Tawo sa Balaod
Si Satanas ang naggamit sa iyang gahum pinaagi sa mga buhawi, linog,
baha ug unos. Siya gilimitahan sa Dios pinaagi sa koral sa pagpanalipod
sa balaod. Sa dugang nga pagpalayo sa usa ka nasud gikan sa balaod sa
Dios mas dako ang pagkontrolar ni Satanas sa pagdala sa kalaglagan sa
yuta.
Ang tunglo sa Ginoo anaa sa yuta, sa tawo, sa mananap, sa isda sa dagat,
ug samtang ang kalapasan mahimong hapit sa tibuok kalibutan ang
tunglo tugotan nga mahimong ingon ka lapad ug sama ka lawom sa
paglapas (Letter 59, 1898). – {1BC 1085.9}
Ang Dios napugos sa pagtangtang sa Iyang panalipod pinaagi sa desisyon
sa mga tawo sa pagsalikway Kaniya. Sa diha nga ang mga tawo
mohukom sa pagbabag sa Dios gikan sa ilang mga hunahuna ug ibutang
ang ilang kaugalingon sa pagsupak Kaniya ug mosukol Kaniya sa dayag
nga pagsupak, ang Ginoo sa kasubo nagtahod sa ilang desisyon ug
motugot kanila nga makabaton sa pangulo nga ilang gipili.
Ang Dios nagpadayon sa paghusay sa mga nasod. Walay usa ka
goryon nga mahulog sa yuta nga dili Niya mamatikdan. Kadtong
nagabuhat ug dautan sa ilang isigkatawo, nga nagaingon: Giunsa
pagkahibalo sa Dios? usa ka adlaw tawgon aron sa pagsugat sa dugay na
nga nalangan nga panimalos. Niini nga kapanahonan usa ka labaw sa
kasagaran nga pagtamay gipakita ngadto sa Dios. Ang mga tawo
nakaabot sa usa ka punto sa pagkamapahitas-on ug pagkadilimasinugtanon nga nagpakita nga ang ilang kopa sa kadautan hapit
na mapuno. Daghan ang hapit na makalapas sa utlanan sa kaluoy.
Sa dili madugay ang Dios magpakita nga Siya mao gayud ang buhi nga
Dios. Siya moingon ngadto sa mga manolonda, "Dili na makig-away
kang Satanas sa iyang mga paningkamot sa paglaglag. Pabuhata siya
19

sa iyang pagkadautan sa mga anak sa pagkadili-masinugtanon; kay
ang kopa sa ilang kasal-anan puno na. Sila miuswag gikan sa usa ka
ang-ang sa pagkadautan ngadto sa lain; nagadugang adlaw-adlaw sa
ilang pagkamalapason. Dili na ako manghilabot sa pagpugong sa
maglalaglag sa pagbuhat sa iyang buhat." Kini nga panahon naa na
nato. Ang Espiritu sa Dios gikuha gikan sa yuta. Sa diha nga ang
manolonda sa kalooy mopilo sa iyang mga pako ug mopahawa, si
Satanas magabuhat sa dautan nga mga buhat nga dugay na niyang
gitinguha nga buhaton. Bagyo ug unos, gubat ug pagpaagas sa dugo,-niining mga butanga iyang gikahimut-an, ug sa ingon siya
nagatigum sa iyang ani. Ug ang mga tawo hingpit nga malimbongan
niya nga sila mopahayag nga kini nga mga katalagman mao ang
sangputanan sa pagpasipala sa unang adlaw sa semana. Gikan sa mga
pulpito sa mga sikat nga simbahan madungog ang pahayag nga ang
kalibutan gisilotan tungod kay ang Domingo wala pasidunggan ingon nga
kinahanglan. Ug kini dili magkinahanglan ug dako nga paghanduraw
alang sa mga tawo sa pagtuo niini. Gitultolan sila sa kaaway, ug busa
nakab-ot nila ang mga konklusyon nga bug-os nga bakak. RH,
Septiyembre 17, 1901
Busa adunay tin-aw nga koneksyon tali sa pagkamalapason sa tawo ug
sa mga katalagman sa kinaiyahan nga naglaglag. Ikasubo nga daghang
mga tawo ang nagtuo nga ang Dios mao ang personal nga naglaglag sa
mga makasasala pinaagi sa linog, kalayo ug baha. Apan sa dihang ang
mga tawo mamatay tungod sa sobrang dosis sa droga, o tungod sa alkohol
o sigarilyo, walay usa nga mobasol sa Diyos niini. Nasabtan nga kung
imong lapason ang mga balaod sa imong lawas, mamatay ka. Kining
sama nga balaod magamit sa natural nga kalibutan tungod kay ang yuta
direktang naimpluwensyahan sa espiritu sa mga tawo nga nagpuyo sa
yuta.
Ubos sa gituohan nga kaalam sa mga tawo, ang kinaiyahan gibutang
diin siya nahimong usa ka makadaot nga ahensya. Ang maayong mga
butang nga gihatag ngadto sa tawo aron lamang sa pagpanalangin kaniya
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nahimo nga usa ka tunglo. Pinaagi sa paggamit sa bino ug ilimnon ang
mga tawo mahimong ulipon sa gana. Ang Dios dili mopataliwala ug
mobuhat ug milagro sa pagkabig sa dautan ngadto sa maayo; kay Iyang
gibutang ang tanang kinaiyahan ubos sa Iyang walay katapusan nga
mga balaod. Himoa nga walay kalinaw sa dautan, Siya miingon. Pasagdi
nga ang tanan makiggubat kaniya. Ug ang kinaiyahan mitubag, "Walay
mahimo." Kon ang tawo magkuha sa iyang kaugalingon sa iyang
kaugalingon nga mga kamot, sa pagbuhat sa iyang kaugalingon
sumala sa iyang gusto, kon siya magbuhat batok sa Dios ug sa
kinaiyahan, ang iyang mga indulhensiya mahimong alang kaniya
nga mga galamiton sa kamatayon. 3MR 344.2

Ang Ehemplo sa Ehipto
Ingon niini gayud ang pagkahulog sa mga hampak sa Egipto. Ang
paglapas sa mga balaod sa kinaiyahan maoy hinungdan sa mga hampak
nga mahulog niini nga nasud.
Ubos sa kamot sa Dios, ang kinaiyahan nag-alagad batok sa mga
malapason sa mga balaod sa Dios. Iyang gihuptan ang iyang makadaut
nga mga elemento sa iyang sabakan hangtud sa panahon nga sila mobuto
aron sa paglaglag sa tawo ug pagputli sa yuta. Sa dihang gihagit ni
Paraon ang Diyos pinaagi kang Moises ug Aaron nga nag-ingon,
"Kinsa ba ang Ginoo nga akong tumanon ang Iyang tingog... ? Wala
ako makaila sa Ginoo, ni buhian ko ang Israel," ang kinaiyahan
nagpahayag sa iyang simpatiya sa iyang nasamdan nga
Magbubuhat, ug mikooperar uban sa Diyos sa pagpanimalos sa insulto
kang Jehova. Ang tibuok Ehipto nahimong biniyaan tungod sa matiga nga pagsukol ni Paraon.—Sulat 209, 1899.
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Ang Diyos wala maglaglag sa Ehipto sa personal. Gipadala gayod niya
si Moises sa paghangyo kang Paraon nga tugotan sila nga maghimo ug
fiesta.
Exodo 5:1-3 Ug unya miadto si Moises ug si Aaron kang Faraon, ug sila
miingon kaniya: Si Jehova ang Dios sa Israel nagaingon niini: Tugoti ang
akong katawohan sa pagpalakaw, sa paghimo ug fiesta alang kanako
didto sa kamingawan. (2) Ug si Faraon mitubag: Kinsa ba si Jehova aron
magapatalinghug ako sa iyang tingog, ug magatugot ako sa pagpalakaw
sa Israel? Ako wala makaila kang Jehova, dili usab ako motugot sa
pagpalakaw sa Israel. (3) Ug sila miingon: Ang Dios sa mga
Hebreohanon nakigkita kanamo: nangaliyupo kami kanimo, palakta kami
sa totolo ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, ug pahalara kami
kang Jehova nga among Dios: aron siya dili moabut sa ibabaw namo nga
may kamatay kun espada.
Unsa ang mahinungdanon kaayo mahitungod sa paghimo og usa ka fiesta
nga makapugong sa pagkahulog sa mga hampak sa Ehipto?
Lev. 26:1-6 Dili kamo magbuhat alang kaninyo ug mga dios-dios, ni
magpatindog kamo ug larawan nga linilok, kun larawan nga bato, ni magbutang
kamo ug bato nga sinilsilan diha sa inyong yuta aron magyukbo kamo niini: kay
Ako mao si Jehova nga inyong Dios. (2) Pagabantayan ninyo ang Akong mga
Adlaw nga Igpapahulay, ug magbaton kamo ug kataha sa Akong balaan
nga puloy-anan Ako mao si Jehova. (3) Kong magalakaw kamo sa Akong
kabalaoran, ug pagabantayan ninyo ang Akong mga sugo, ug pagabuhaton
ninyo sila; (4) Nan Ako magahatag kaninyo sa mga ulan sa ilang panahon,
ug ang yuta magahatag sa iyang mga abut, ug ang mga kahoy sa kapatagan
magahatag sa ilang bunga. (5) Ug ang inyong paggiuk magadangat kaninyo sa
pagpamupo, ug ang pagpamupo magadangat sa tingpugas; ugmagakaon kamo
sa inyong tinapay sa pagkabusog, ug magapuyo kamo nga walay kadautan diha
sa inyong yuta: (6) Ug magahatag Ako ug pakigdait diha sa yuta; ug
magakatulog kamo, ug walay bisan kinsa nga magahadlok kaninyo, ug
pagabuhaton Ko ang pagkuha sa dautan nga mga mananap gikan sa
inyong yuta, ug dili magalabay sa inyong kayutaan ang espada:
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Ang pista nga gisugo sa Israel nga saulogon mao ang Paskuwa ug Pista
sa Tinapay nga Walay Lebadura. Kung tun-an nimo pag-ayo ang mga
halad nga gihatag sa panahon sa kapistahan imong mamatikdan ang usa
ka butang nga makapaikag kaayo. Ang gidaghanon sa harina ug lana
makita sa Numeros kapitulo 28 ug 29.
Halad
Adlaw-adlaw
Igpapahulay
Bag-ong Bulan
Tinapay nga Walay
Lebadura
Mga Fiesta sa
Ikapitong Bulan

Harina
4.4kgs
8.8kgs
37.4kgs
266.2kgs
(30 x Sab. Mga halad)
869kgs
(~100x Sab.Mga
Halad)

Lana
1.8 ltrs
3.6 ltrs
15.3 ltrs
108.9 ltrs
359.2 ltrs

Ang harina ug ang lana gisagol aron mahimong tinapay nga walay
lebadura. Kini nga tinapay usa ka simbolo ni Kristo ug ang presensya sa
Iyang Espiritu nga moabut niining mga panahon sa kahayahay, Buhat
3:19. Alang sa dugang mga detalye niini palihog basaha ang usa ka libro
Ang Tuboran sa Adlaw’ng Igpapahulay ug Buhi nga Tinapay gikan sa
Langit or Sabbath Fountain and Living Bread from Heaven.
Kon si Paraon mitugot pa kang Moises ug sa Israel sa pag-adto ug sa
pagsaulog sa kapistahan, sila makaangkon og dako nga panalangin sa
Espiritu. Kini nga panalangin makabuntog unta sa mga kasingkasing sa
katawhan ug adunay direktang epekto sa yuta. Pinaagi sa panalangin sa
Igpapahulay, ang Ginoo makahimo unta sa pag-ingon ngadto sa
masupilon nga yuta – “kalinaw.”
Roma 1:18-23 (NLT) Kay ang kaligutgut sa Dios ginapadayag gikan sa
langit batok sa tanan nga pagkadilidiosnon ug sa pagkadilimatarung sa
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mga tawo, nga nanagpugong sa kamatuoran pinaagi sa
pagkadilimatarung. (19) Kay kadtong mahibaloan mahatungod sa
Dios, ginapahayag diha kanila; kay kini gipahayag man sa Dios
kanila. (20) Kay ang Iyang mga butang nga dili makita sukad sa
pagtukod sa kalibutan, makita sa dakung katin-aw, nga masabut pinaagi
sa mga butang nga binuhat; bisan pa, ang Iyang walay kinutobang gahum
ug PAGKADIOS; aron sila wala nay ikabalibad. (21) Kay, sa hing-ilhan
nila ang Dios, wala nila paghimayaa Siya ingon nga Dios, bisan
managpasalamat sila; kondili nangabuang sila sa ilang mga hunahuna, ug
ang ilang kasingkasing nga walay pagsabut, gingitngitan. (22) Sa
nagsugid sa ilang kaugalingon nga sila mga makinaadmanon,
nangahimong buang sila. (23) Ug giilisan nila ang himaya sa
dilimadunoton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tawo nga
madunoton, ug sa mga langgam, ug sa mga mananap nga may upat
ka tiil, ug sa mga nagakamang sa yuta.
Ang Ehipto misulod sa bug-os ngadto sa idolatriya ug misimba sa daghan
nga mga linalang ug mga butang sa kinaiyahan. Ikaduha, ang Ehipto
nahimong hiwi sa ilang mga gana. Gipatin-aw ni Pablo kini nga han-ay
samtang nagpadayon siya sa Roma 1.
Roma 1:24-27 Tungod niini ang Dios nagtugyan kanila ngadto sa mga
kailibgon sa ilang mga kasingkasing ngadto sa kahugawan, aron ang
ilang mga lawas magmatalamayon diha sa ilang kaugalingon. (25) Kay
niana ang kamatuoran sa Dios giilisan nila sa bakak, ug gipalabi nila ang
pagsimba ug pag-alagad sa mga binuhat kay sa Magbubuhat nga mao ang
dalayegon sa walay katapusan. Amen. (26) Tungod niini gitugyan sila
sa Dios ngadto sa mga kailibgon nga mangilngig; kay ang ilang mga
babaye nanag-alili sa paggawi nga kinaiya ngadto sa paggawi nga
supak sa kinaiya. (27) Ug sa mao usab nga pagkaagi ang mga lalake,
mingbiya sa kinaiya nga paggamit sa babaye, nanagdilaab diha sa
ilang kailibgon ang usa ngadto sa usa, ang mga lalake sa ilang
masigkalalake nanagbuhat sa kangil-ad, ug nagpakadawat sa ilang
kaugalingon niadtong bayad nga angay sa ilang kasaypanan.
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Ang idolatriya motultol sa hiwi nga seksuwalidad. Ang pagpanapaw,
homoseksuwalidad, pedophilia ug bestialidad maoy mga buhat nga
direktang makaapekto sa yuta.
Lev. 18:3 (NLT) Busa ayawg buhata sama sa mga tawo sa Ehipto, diin
kamo nagpuyo kaniadto, o sama sa katawhan sa Canaan, diin dad-on ko
kamo. Kinahanglang dili nimo sundogon ang ilang paagi sa pagkinabuhi.
Unsa ang mga butang nga gisugo sa Ginoo nga dili buhaton sa Israel nga
gibuhat niining mga nasud?
1. Insesto [pamilya]. Levitico 18:6-18
2. Ang pakighilawas sa panahon sa regla sa babaye. Levitico 18:19
3. Panapaw. Levitico 18:20
4. Paghalad sa ilang mga anak ngadto sa mga idolo. Levitico 18:21
5. Homoseksuwalidad. Levitico 18:22
6. Bestialidad. Levitico 18:24
Mao kini ang mga buhat sa Ehipto ingon sa gipakita sa Lev. 18:3. Kini
nga mga buhat mao ang resulta sa ilang pagsimba sa mga diosdios ingon
sa gipakita sa Roma 1. Unsa ang hiniusang resulta niini nga mga butang?
Lev. 18:25 25Ug ang yuta nahugawan; busa ako nagadu-aw sa iyang
pagkadautan sa ibabaw niya, ug ang yuta misuka sa iyang mga
pumoluyo.
Giunsa pagsuka sa yuta ang mga lumulupyo? Pinaagi sa mga hampak nga
midangat kanila. Ang mga Israelinhon wala mahigawas sa pipila ka mga
buhat sa Ehipto, ang uban kanila nagsimba sa bakak nga mga diyos ug
naghimo sa ilang mga ritwal.
Daghang katuigan ang mga anak sa Israel naulipon sa mga Egiptohanon.
Diyutay lang nga mga pamilya ang milugsong ngadto sa Ehipto, apan sila
nahimong usa ka dakong panon. Ug kay napalibutan sa pagsimba sa
mga diosdios, daghan kanila ang nawad-an sa kahibalo sa matuod
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nga Dios ug nalimot sa Iyang kasugoan. Ug sila nakighiusa sa mga
Egiptohanon sa ilang pagsimba sa adlaw, bulan, ug mga bitoon, usab
sa mga mananap ug mga larawan, nga binuhat sa mga kamot sa mga
tawo. SR 112.1
Pinaagi niining tanan nga mga dulumtanan si Satanas nakahimo sa
pagkontrolar sa mga elemento ug andam sa paglaglag sa Ehipto ug sa
mga Israelita. Si Moises misulay sa pagtudlo sa Israel sa pagbalik ngadto
sa pagbantay sa mga Igpapahulay.
Diha sa ilang pagkaulipon ang mga Israelihanon sa usa ka bahin nawadan sa kahibalo sa kasugoan sa Dios, ug sila mibiya gikan sa mga sugo
niini. Ang Adlaw nga Igpapahulay sa kasagaran wala magtagad, ug
ang mga pagpamugos sa ilang mga tinugyanan sa buluhaton
naghimo sa pagbantay niini nga daw imposible. Apan si Moises
nagpakita sa iyang katawhan nga ang pagkamasinugtanon ngadto sa Dios
mao ang unang kondisyon sa kaluwasan; ug ang mga paningkamot nga
gihimo sa pagpasig-uli sa pagbantay sa Igpapahulay nakaamgo sa
ilang mga malupigon. PP 258

Ang Kamahinungdanon sa Igpapahulay
Gipukaw ni Satanas ang kasuko ni Paraon sa dihang ang Israel nagsugod
sa pagtuman sa Adlawng Igpapahulay ug busa gipabuhat niya sila ug tisa
nga walay uhot.
Exodo 5:5-7 Ug miingon si Faraon: Ania karon, ang katawohan sa yuta
daghan na, ug kamo nagpahunong kanila gikan sa ilang mga palas-anon.
(6) Ug niadtong maong adlawa nagsugo si Faraon sa mga tinugyanan sa
buhat sa katawohan, ug sa ilang mga pangulo nga nagaingon: (7) Dili na
kamo maghatag ug dagami sa katawohan alang sa pagbuhat ug tisa ingon
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sa gihimo hangtud karon; ug pasagdi sila nga maoy moadto ug manguha
ug dagami alang kanila.
Pinaagi sa pagbantay sa Igpapahulay ug sa mga fiesta, usa ka paagi ang
gitagana sa pagdala sa Espiritu ni Kristo (nga mao ang Ginoo sa
Igpapahulay, Mateo 12:8) sa pagbuntog sa pagsukol nga gitipigan sa
kinaiyahan ug sa pagpakalma niini pag-usab.
Exo.5:3 Ug sila miingon: Ang Dios sa mga Hebreohanon nakigkita
kanamo: nangaliyupo kami kanimo, palakta kami sa totolo ka adlaw nga
panaw ngadto sa kamingawan, ug pahalara kami kang Jehova nga among
Dios: aron siya dili moabut sa ibabaw namo nga may kamatay kun
espada.
Atong makita ang kombinasyon sa kagutom ug espada nga gilista. Ang
paggamit sa espada naggikan sa napukaw nga mga pagbati sa sulod sa
tawo. Ang kamatay moabut isip resulta sa pagrebelde sa tawo batok sa
balaod sa Dios.
Ang Igpapahulay mismo nagpakita kanato ug koneksyon tali sa tawo ug
sa yuta pinaagi sa yuta nga Igpapahulay nga mahitabo matag pito ka tuig.
Lev.25:3-5 Sa unom ka tuig magapugas ka sa imong yuta, ug sa unom
ka tuig magakapon ka sa imong parrasan ug magapupo sa mga
bunga niini; (4) Apan sa ikapito ka tuig maoy usa ka tuig nga
igpapahulay sa pahulay nga balaan alang sa yuta, usa ka pahulay
ngadto kang Jehova: dili mo pagpugsan ang imong yuta, ni magakapon
ka sa imong parrasan. (5) Kadtong moturok sa imong yuta gikan sa iyang
kaugalingon, dili mo pag-anihon, ug ang mga parras sa imong parrasan
nga wala mahinloi, dili mo pagpupoon: kini mao ang tuig sa balaan nga
pahulay alang sa yuta.
Ang tawo ug ang iyang mga hayop (baka, asno) mopahulay matag ikapito
ka adlaw ug ang yuta mopahulay matag ikapitong tuig ingon nga salamin
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sa nahabilin nga tawo. Busa ang prinsipyo sa Igpapahulay mismo nagsulti
kanato nga adunay prinsipyo sa pagpahulay dili lamang alang sa tawo
kondili alang usab sa mga mananap ug sa yuta mismo.
Sa kataposang mga adlaw sa kasaysayan sa yuta adunay pagsubli sa mga
bahin sa kasaysayan sa Ehipto. Adunay sa makausa pa moabut ang mga
hampak nga moabut sa ibabaw sa yuta. Niining higayona adunay pito
kanila. Tan-awa sa Pinadayag 16.
Sama sa mga adlaw ni Moises, ang Igpapahulay igapakita ingon nga
agianan sa panalangin sa Dios sa pagdala sa Espiritu ni Kristo sa
pagbuntog sa yuta. Atong namatikdan ang han-ay sa mga panghitabo nga
nahitabo niining panahona.
Akong nakita nga ang Dios adunay mga anak nga wala makakita ug
magbantay sa Igpapahulay. Wala nila isalikway ang kahayag niini. Ug sa
pagsugod sa panahon sa kasamok, kita napuno sa Espiritu Santo samtang
kita nanglakaw ug mipahayag sa Igpapahulay sa mas hingpit nga
paagi. Kini nakapasuko sa mga simbahan ug mga Adventista sa
ngalan, [sama nga si Faraon nasuko] tungod kay dili nila
mapanghimakak ang kamatuoran sa Igpapahulay. Ug niining
panahona ang tanan nga mga pinili sa Dios tin-aw nga nakakita nga anaa
kanato ang kamatuoran, ug sila nanggula ug nag-antus sa paglutos uban
kanato. Nakita ko ang espada, gutom, kamatay, ug dakong kaguliyang
sa yuta. [sama sa gisulti ni Moises kang Paraon – Ex. 5:3] Ang mga
daotan naghunahuna nga gipahamtang nato ang mga hukom kanila, ug
sila nanindog ug nagsabot sa pagwagtang kanato gikan sa yuta, nga
naghunahuna nga unya ang kadaotan mohunong.
Sa panahon sa kasamok kitang tanan nangalagiw gikan sa mga siyudad
ug mga balangay, apan gigukod sa mga daotan, nga misulod sa mga balay
sa mga balaan pinaagi sa espada. Ilang giisa ang espada aron sa pagpatay
kanato, apan kini nabali, ug nahulog nga walay gahum sama sa uhot.
Unya kitang tanan naghilak adlaw ug gabii alang sa kaluwasan, ug ang
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pagtuaw midangat sa atubangan sa Dios. Misubang ang adlaw, ug
mihunong ang bulan. Ang mga sapa mihunong sa pag-agos. Mangitngit,
bug-at nga mga panganod mitungha ug nagsangka sa usag usa. Apan
dihay usa ka tin-aw nga dapit sa nahamutang nga himaya, diin gikan ang
tingog sa Dios sama sa daghang mga tubig, nga miuyog sa mga langit ug
sa yuta. Ang langit miabli ug misira ug nagkaguliyang. Ang mga bukid
miuyog sama sa usa ka bagakay sa hangin, ug gisalibay ang mga bato nga
gisi sa palibot. Ang dagat mibukal sama sa kolon ug gisalibay ang mga
bato sa yuta. Ug samtang ang Dios nagsulti sa adlaw ug sa takna sa paganhi ni Jesus ug nagtugyan sa walay katapusan nga pakigsaad ngadto sa
Iyang katawhan, Siya misulti ug usa ka tudling-pulong, ug unya
mihunong, samtang ang mga pulong naglibotlibot sa yuta. EW 33,34

Ang Selyo sa Dios
Kini nagdala kanato balik sa buhat sa mga anghel sa Pinadayag 7.
Pinadayag 7:1-3 1Ug sa human niini, nakita ko ang upat ka manolonda,
nga nanagtindog sa upat ka pamag-ang sa yuta nga ginapugngan nila ang
upat ka hangin sa yuta, aron dili maghuyop ang hangin sa yuta, ni sa
dagat, ni sa bisan unsa nga kahoy. (2) Nakita ko, nga misaka ang usa usab
ka manolonda gikan sa Silangan, nga adunay patik sa Dios nga buhi: Ug
nagasinggit sa hataas nga tingog sa upat ka mga manolonda, nga kanila
gihatag ang gahum sa pag-among-among sa yuta ug sa dagat, (3) Nga
nagaingon: Dili ninyo pag-among-amongan ang yuta, ni ang dagat, ni
ang kakahoyan, hangtud nga mapatikan namo ang mga ulipon sa
atong Dios diha sa ilang mga agtang.
Unsa ang Selyo sa Dios?
Pinadayag 14:1 Ug nakita ko, ug ania karon, ang Cordero nga nagatindog
sa ibabaw sa bukid nga Sion, ug uban Kaniya ang usa ka gatus kap-atan
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ug upat ka libo, nga nagabaton sa Iyang ngalan, ug sa ngalan sa Iyang
Amahan, nga gisulat sa ilang mga agtang.
Diin makita ang kinaiya [karakter] sa Dios?
Sa pagsalikway sa balaod sa Dios, ang mga tawo wala mahibalo sa ilang
ginabuhat. Ang balaod sa Dios mao ang kopya sa Iyang kinaiya
[karakter]. Kini naglangkob sa mga prinsipyo sa Iyang gingharian. COL
305
What is the sign or mark of God within the law that reveals His ownership
of them?
Ezek.20:20 Ug balaana ang Akong mga Adlawng Igpapahuklay; ug
sila mahimong usa ka timaan sa taliwala Kanako ug kaninyo, aron
kamo makaila nga Ako mao si Jehova nga inyong Dios.
Ang bili sa Igpapahulay ingon nga paagi sa edukasyon dili mabanabana.
Bisan unsa sa atong Dios ang angkonon gikan kanato, Siya mobalik
pag-usab, madato, mausab ang dagway, uban sa Iyang kaugalingong
himaya [karakter]. Ang ikapulo nga Iyang giangkon gikan sa Israel
gihalad sa pagpreserbar taliwala sa mga tawo, sa iyang mahimayaong
katahum, ang sumbanan sa Iyang templo sa langit, ang timaan sa Iyang
presensya dinhi sa yuta. Busa ang bahin sa atong panahon nga Iyang
giangkon gihatag pag-usab kanato, nagdala sa Iyang ngalan ug selyo.
“Kini maoy usa ka timaan,” Siya nag-ingon, “tali Kanako ug
kanimo;...aron kamo makaila nga Ako mao ang Ginoo; tungod kay
"sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang langit ug yuta, ang dagat, ug
ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw: busa
gipanalanginan ni Jehova ang Adlaw nga Igpapahulay, ug gibalaan kini."
Exodo 31:13; 20:11. Ang Igpapahulay usa ka timaan sa mamugnaon
ug makatubos nga gahum; kini nagpunting sa Diyos ingong tinubdan
sa kinabuhi ug kahibalo; kini nagpahinumdom sa unang himaya sa
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tawo, ug sa ingon nagsaksi sa katuyoan sa Diyos sa paglalang pag-usab
kanato sa Iyang kaugalingong dagway. {Ed 250.1}
Ang Igpapahulay mao ang dakong pagsulay sa pagkamaunongon, tungod
kay kini mao ang punto sa kamatuoran nga ilabinang gikalalisan. Sa diha
nga ang katapusan nga pagsulay pagadad-on ngadto sa mga tawo, unya
ang linya sa kalainan pagakuhaon tali niadtong nag-alagad sa Dios ug
niadtong wala mag-alagad Kaniya. Samtang ang pagbantay sa bakak nga
igpapahulay agig pagsunod sa balaod sa estado, nga supak sa ikaupat nga
sugo, maoy usa ka pagpahayag sa pagkamaunongon sa usa ka gahum nga
supak sa Dios, ang pagbantay sa tinuod nga Igpapahulay, sa
pagsunod sa balaod sa Dios. , maoy ebidensiya sa pagkamaunongon
sa Maglalalang. Samtang ang usa ka klase, pinaagi sa pagdawat sa
timaan sa pagpasakop sa yutan-on nga mga gahum, nakadawat sa marka
sa mapintas nga mananap, ang usa nagpili sa timaan sa
pagkamaunongon sa diosnon nga pagbulot-an, nakadawat sa selyo
sa Dios. {GC 605.2}
Ang selyo sa Dios mao ang kahupnganan sa Iyang Espiritu nga nagbago sa kinaiya sa magtotoo. Kini nga proseso suod nga nalambigit sa
Igpapahulay tungod kay kini mao ang adlaw diin ang kahingpitan sa
Espiritu sa Dios gihatag aron sa pagbalaan sa Iyang katawhan.
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Si Kristo Nagdala sa Tunglo sa Yuta
Unsa ang nakapahimo sa mga manulonda sa pagpugong sa mga hangin
sa panag-away? Aron matubag kini kinahanglan natong balikan ang
unang mga simbolo sa tunglo nga gipakita sa kinaiyahan.
Genesis 3:17-18 Ug miingon siya kang Adam: Tungod kay
gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa, ug nagkaon ka sa kahoy
nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon: Dili ka magkaon niini: tinunglo ang
yuta tungod kanimo; pinaagi sa kahago magakaon ka gikan niini sa
tanang mga adlaw sa imong kinabuhi; (18) Kini magapaturok usab
kanimo ug mga sampinit ug mga kadyapa; ug magakaon ka sa mga
hilamon sa kapatagan.
Dili sulagma nga samtang si Kristo mibarog atubangan ni Pilato, Siya
nagsul-ob ug korona sa mga tunok.
Juan 19:1-5 Busa, unya gipakuha ni Pilato si Jesus ug gipahampak Siya.
(2) Ug ang mga sundalo nagsalapid ug usa ka purongpurong nga
tunokon, ug ilang gibutang kini sa Iyang ulo, ug ilang gisul-oban Siya
ug usa ka bisti nga mapula. (3) Ug sila miduol Kaniya ug miingon:
Maghimaya, hari sa mga Judio! Ug ilang gisagpa Siya sa ilang mga
kamot. (4) Ug si Pilato migula pag-usab ug miingon kanila: Ania karon,
gidala ko Siya dinhi kaninyo, aron kamo mahibalo nga wala akoy
hingkaplagan nga sala kaniya. (5) Unya migula si Jesus nga sinul-oban
sa purongpurong nga tunokon, ug sa bisti nga mapula. Ug si Pilato
miingon kanila: Tan-awa ang tawo!
Si Kristo nagdala sa tunglo nga midangat niining kalibotana.
Galacia 3:13 Si Cristo mitubos kanato gikan sa pagtunglo sa
Kasugoan, kay gitunglo siya tungod kanato, kay nahasulat na:
Gipanunglo kadtong tanan nga gibitay sa usa ka kahoy;
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Sa diha nga ang espiritu sa pagsukol diha sa kasingkasing ni Adan
nagsugod sa pagkahulog sa yuta, si Kristo midala sa Iyang kaugalingon
sa tunglo. Iyang gisul-ob ang korona sa mga tunok gikan sa pagkahulog
sa tawo. Siya gipatay sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Pinadayag 13:8
Si Kristo gibutang sa atubangan sa mga tawo lamang ingon nga gilansang
sa krus nga Manunubos; ug tungod kay ang mga tawo kinahanglan nga
maluwas mao ang tunglo, Siya gibutang ingon nga nagpas-an sa tunglo.
Bisan asa adunay bisan unsa nga tunglo, anaa si Kristo nga nagpas-an
niini. Nakita na nato nga gipas-an ni Kristo, ug gipas-an gihapon, ang
atong tunglo, nga gipas-an Niya ang atong sala. Siya usab nagpas-an
sa tunglo sa yuta mismo, kay Siya nagdala sa purongpurong sa mga
tunok, ug ang tunglo nga gilitok sa yuta mao, "Kini usab mamunga ug
mga tunok ug mga sampinit." Genesis 3:18. Busa ang tibuok kabuhatan,
nga karon nag-agulo ubos sa tunglo, natubos na pinaagi sa krus ni Kristo.
Rom.8:19-23. Si E.J. Waggoner, The Glad Tidings (1900) p 120.
Nagsugod ba kita sa pagsabut sa kadako sa krus ni Kristo? Ang espiritu
sa pagrebelde diha kang Adan moguba unta sa tanan diha sa Tanaman sa
Eden gawas kon si Kristo midala sa tunglo ug mikuha sa mga tunok sa
kinaiya ni Adan diha sa Iyang kaugalingon.
Samtang ilang nasaksihan sa nangalarag nga bulak ug nangahulog nga
mga dahon ang unang mga timailhan sa pagkadunot, si Adan ug ang
iyang kauban nagbangotan pag-ayo kay sa mga tawo nga
nagbangotan karon tungod sa ilang mga patay. Ang kamatayon sa
mahuyang, delikado nga mga bulak sa pagkatinuod usa ka hinungdan sa
kasubo; apan sa diha nga ang matahum nga mga kahoy mangalaya sa
ilang mga dahon, ang talan-awon nagdala sa matin-aw sa hunahuna sa
higpit nga kamatuoran nga ang kamatayon mao ang bahin sa matag
buhing butang. PP 62.1
Sa dihang si Adan mikaon sa bunga sa kahoy, iyang gihanggab ang
espiritu ni Satanas nga napuno sa pagdumot kang Kristo. Sa walay bug33

os nga pagsabot sa iyang kahimtang, si Adan naa sa sulod sa iyang
kasingkasing ang mga hilig sa usa ka mamumuno. Ang iyang
kasingkasing adunay pagdumot sa Dios pinaagi sa iyang pagsukol sa
Balaod sa Dios.
Roma 8:7 Kay ang hunahuna sa unod maoy pagpakig-away batok sa
Dios; kay kini dili magpasakup sa Kasugoan sa Dios, ug dili gayud
mahimo kini.
Nakurat si Adan nga gihangyo siya sa pagkuha sa kinabuhi sa usa ka
nating karnero. Kini ang bugtong paagi aron ipakita kang Adan ang
tinuod nga kahimtang sa iyang kahimtang. Dili gusto sa Diyos ang halad
ug halad alang sa sala (Salmo 40:6) apan gikinahanglan Niya nga
masabtan ni Adan ang bug-os nga gidak-on sa iyang kahimtang aron siya
makahinulsol.
Ang mga binhi sa kamatayon sa sulod ni Adan nagsiguro nga ang
kamatayon mao ang siguradong resulta sa matag buhing butang. Pinaagi
sa iyang pagmando sa yuta nga ang yuta mamatay. Aron mapreserbar ang
matahum nga tanaman nga pinuy-anan ni Adan ug Eva, ang Ginoo
kinahanglan nga tangtangon si Adan gikan niini. Ang paghingilin dili usa
ka silot nga aksyon sa Dios agig balos; kini mao ang gugma sa Dios alang
kang Adan nga gusto Niya nga mapreserbar ang Tanaman alang kaniya.
Nadala sa kalipay, iyang nakita ang mga kahoy nga kanhi iyang
kalipay—ang mga kahoy kansang bunga siya mismo ang nakatigom sa
mga adlaw sa iyang pagkawalay sala ug kalipay. Nakita niya ang mga
paras nga gibansay sa iyang kaugalingong mga kamot, ang mismong
mga bulak nga gusto niyang atimanon kaniadto. Ang iyang
hunahuna nakasabot sa katinuod sa talan-awon; iyang nasabtan nga
kini mao gayod ang Eden nga gipasig-uli, nga mas nindot karon kay
sa dihang siya gipapahawa gikan niini. Ang Manluluwas migiya
kaniya ngadto sa kahoy sa kinabuhi ug mipupo sa mahimayaong bunga
ug misugo kaniya sa pagkaon. Siya mitan-aw sa iyang palibot ug nakita
34

ang usa ka panon sa iyang pamilya nga gitubos, nga nagtindog sa Paraiso
sa Dios. Unya iyang gibutang ang iyang naggilakgilak nga
purongpurong sa tiilan ni Jesus ug, mihapa sa Iyang dughan,
migakos sa Manunubos. Iyang gihikap ang bulawan nga alpa, ug ang
mga vault sa langit mipalanog sa madaugong awit: "Takos, takus, takus
ang Cordero nga gipatay, ug nabuhi pag-usab!" Ang banay ni Adan
mikuha sa kagikan ug nagbutang sa ilang mga korona sa tiilan sa
Manluluwas samtang sila miyukbo sa Iyang atubangan sa pagsimba.
GC 648.1
Kon gitugotan pa si Adan nga magpabilin sa tanaman, ang hinlo nga
palibot sa tanaman nadaot unta. Busa sa gugma, gikuha siya sa
Manluluwas gikan sa tanaman aron mapreserbar kini alang kaniya sa
umaabut.
Makasabut ba kita nga kung wala si Kristo nagdala sa tunglo sa korona
sa mga tunok nga ang kinaiyahan mobangon dayon ug molaglag kanato.
Ang mismong mga prinsipyo nga anaa sa sulod sa kasingkasing sa mga
tawo nga gipadayag batok kang Kristo didto sa krus magpakita sa ilang
mga kaugalingon diha sa linog, buhawi, kalayo, ug kamatay.
Sa matag higayon nga mosulod ka sa kinaiyahan ug mopahulay sa
sabakan niini, kini nga kapahulayan gihatag sa Espiritu ni Kristo. Kung
mohigda ka sa sagbot tupad sa hinay nga pag-agos sa tubig, giunhan ka
sa krus. Ang mga tunok sa kinaiyahan nga molagbas kanato gidala sa
atong hinigugma nga Manluluwas. Samtang atong gibati ang Iyang
kalinaw sa kabuhatan, Iyang gibati ang atong mga tunok. Iya kining
gihimo tungod sa iyang gugma kanato. Sa matag bulak nga mamutot ug
sa matag kahoy nga mogitib aron sa paglandong sa yuta, ang krus ni
Kristo nagpakita kanato.
Sa kamatayon ni Kristo utang nato bisan kining yutan-on nga kinabuhi.
Ang tinapay nga atong gikaon mao ang pagpalit sa Iyang nadugmok nga
lawas. Ang tubig nga atong giinom gipalit sa Iyang giula nga dugo.
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Walay usa, balaan o makasasala, nga mokaon sa iyang inadlaw nga
pagkaon, apan gialimahan siya sa lawas ug sa dugo ni Kristo. Ang krus
sa Kalbaryo gitatak sa matag tinapay. Kini makita sa matag tuburan sa
tubig. Kining tanan gitudlo ni Kristo sa pagtudlo sa mga simbolo sa Iyang
dakong sakripisyo. DA 660
Kung gibati nimo ang kalinaw samtang naglakaw ka sa dagat o duol sa
busay; sa imong paglakaw ngadto sa usa ka lasang ug bation ang
kahayahay sa hinay nga huyop sa hangin, kini tanan tungod ni Kristo nga
nagdala sa korona sa mga tunok. Gibayran ang tanan pinaagi sa krus. Ang
gahom sa krus maoy naghatag sa upat ka anghel sa ilang kusog sa
pagpugong sa hangin sa panag-away. Kini nga mga hangin gipukaw sa
pagrebelde sa tawo batok sa balaod sa Dios.
“Gitubos kita ni KRISTO gikan sa tunglo sa balaod, nga nahimong
tunglo alang kanato: kay nahisulat na, Tinunglo ang tanan nga gibitay sa
usa ka kahoy: aron ang panalangin ni Abraham moabut sa mga Gentil
pinaagi kang Jesu-Cristo; makadawat sa saad sa Espiritu pinaagi sa
pagtuo."
Ang tunglo sa balaod, ang tanang tunglo nga kaniadto o mahimo, tungod
lamang sa sala. Kini kusganong gihulagway sa Zacarias 5:1-4. Ang
manalagna nakakita sa usa ka “pagpalupad nga papel; ang gitas-on niini...
kaluhaan ka maniko, ug ang gilapdon niini napulo ka maniko.” Unya ang
Ginoo miingon kaniya: "Kini mao ang tunglo nga mipanaw sa ibabaw sa
nawong sa tibuok yuta." Sa ato pa, kini nga linukot nagrepresentar sa
tanang tunglo nga anaa sa ibabaw sa tibuok yuta.
Ug unsa ang hinungdan niini nga tunglo sa ibabaw sa nawong sa
tibuok yuta?—Ania kini: “Kay ang matag usa nga mangawat pagaputlon
ingon niining kilira sumala niini; ug ang matag usa nga manumpa
pagaputlon ingon sa kana nga bahin sumala niini." Sa ato pa, kini nga
linukot mao ang balaod sa Dios, ug usa ka sugo ang gisitar gikan sa matag
lamesa, nga nagpakita nga ang duha ka papan sa balaod gilakip sa
36

linukot. Ang matag usa nga nangawat—ang matag usa nga makalapas sa
balaod sa mga butang sa ikaduhang papan —pagaputlon ingon niini nga
bahin sa balaod sumala niini; ug ang matag usa nga manumpa—ang
matag usa nga makalapas sa mga butang sa unang papan sa balaod—
pagaputlon ingon niana nga kilid sa balaod sumala niini.
Sa ingon ang langitnong mga tigtala dili na kinahanglan nga magsulat og
usa ka pahayag sa matag partikular nga sala sa matag tawo; apan sa
yanong pagpaila diha sa linukot nga may kalabotan sa matag tawo, ang
partikular nga sugo nga gilapas sa matag kalapasan. Nga ang ingon nga
linukot sa balaod mouban sa matag tawo bisan asa siya moadto ug bisan
pa sa pagpuyo sa iyang balay, klaro gikan sa sunod nga mga pulong:
“Ako modala niini, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon, ug kini mosulod
ngadto sa balay sa mga kawatan, ug ngadto sa balay niadtong
nagapanumpa ug bakak sa Akong ngalan: ug kini magapabilin sa taliwala
sa iyang balay." Ug gawas kon ang usa ka tambal makaplagan, didto
kana nga linukot sa balaod magapabilin hangtud nga ang tunglo
magaut-ut niana nga tawo, ug sa iyang balay, "uban ang mga kahoy
niini ug ang mga bato niini;" nga mao, hangtud nga ang tunglo
molamoy sa yuta nianang dakung adlaw sa diha nga ang mga
elemento matunaw sa hilabihang kainit. Kay "ang kusog sa sala" ug
ang tunglo "mao ang balaod." 1 Cor. 15:56.
Apan, salamat sa Dios, "Gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod,
nga nahimong tunglo alang kanato." Ang tanang kabug-at sa tunglo
midangat kaniya, tungod kay "gipahamtang sa Ginoo kaniya ang
kasal-anan natong tanan." Siya gihimo "nga mahimong sala alang
kanato, nga wala makaila sa sala." Ug bisan kinsa nga modawat kaniya,
makadawat sa kagawasan gikan sa tanan nga sala, ug kagawasan gikan
sa tunglo tungod kay gawasnon gikan sa tanan nga sala.
Busa bug-os nga gipas-an ni Kristo ang tanang tunglo, nga, samtang, sa
diha nga ang tawo makasala, ang tunglo mikunsad sa yuta, ug mipatubo
sa mga tunok ug mga sampinit (Gen. 3:17, 18), ang Ginoong Jesus, sa
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pagtubos sa tanang mga butang gikan sa tunglo, nagsul-ob sa
purongpurong sa mga tunok, ug sa ingon gitubos ang tawo ug ang yuta
gikan sa tunglo. Bulahan ang iyang ngalan. Nahuman na ang buhat. "Siya
mitubos kanato gikan sa tunglo." Salamat sa Ginoo. Siya gihimo nga usa
ka tunglo alang kanato, tungod kay siya nagbitay sa ibabaw sa kahoy.
Ug tungod kay kining tanan usa ka nahimo nga butang, ang kagawasan
gikan sa tunglo pinaagi sa krus ni Jesukristo mao ang libre nga gasa sa
Dios sa matag kalag dinhi sa yuta. Ug kon ang usa ka tawo makadawat
niining walay bayad nga gasa sa katubsanan gikan sa tanang tunglo, kana
nga linukot sa gihapon mouban kaniya; bisan pa niana, pasalamati ang
Ginoo, nga wala na magdala ug tunglo, apan nagsaksi sa "pagkamatarong
sa Dios nga pinaagi sa hugot nga pagtuo ni Jesukristo ngadto sa tanan ug
sa tanan kanila nga mituo; kay walay kalainan." Rom. 3:21, 22. Kay ang
tumong sa iyang pagtubos kanato gikan sa tunglo mao “aron ang
panalangin ni Abraham moabut sa mga Gentil pinaagi kang Jesu-Kristo.”
Kana nga panalangin ni Abraham mao ang pagkamatarung sa Dios, nga,
ingon sa atong nakaplagan sa niini nga mga pagtuon, mahimo lamang
nga gikan sa Dios ingon nga walay bayad nga gasa sa Dios, nga nadawat
pinaagi sa pagtoo.
Ug ingon sa "kadaghanon sa mga buhat sa balaod anaa sa ilalum sa
tunglo;" ug ingon nga "gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod,"
nan gitubos usab niya kita gikan sa mga buhat sa balaod, nga, ingon nga
atong kaugalingon nga mga buhat, mga sala lamang; ug, pinaagi sa
grasya sa Dios, naghatag kanato sa mga buhat sa Dios, nga, ingon nga
mga buhat sa pagtoo, nga mao ang gasa sa Dios, mao lamang ang
pagkamatarung, ingon sa nahisulat: "Kini mao ang buhat sa Dios, nga
mituo kamo kaniya nga iyang gipadala." Juan 6:29. Kini mao ang
tinuod
nga
kapahulayan—langitnong
kapahulayan—ang
kapahulayan sa Dios. Ug "siya nga nakasulod sa iyang kapahulayan,
siya usab mihunong sa iyang kaugalingon nga mga buhat, ingon nga
ang Dios mihunong sa iyang kaugalingon." Hebreohanon 4:10. Busa,
“gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod,” ug gikan sa tunglo sa
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atong kaugalingong mga buhat, aron ang panalangin ni Abraham, nga
mao ang pagkamatarung ug ang mga buhat sa Dios, “modangat sa mga
Gentil pinaagi kang Jesu-Kristo. " Ug kining tanan aron "aron kita
makadawat sa saad sa Espiritu pinaagi sa pagtoo." Ug "Busa karon wala
nay pagkahinukman sa silot niadtong anaa kang Cristo Jesus nga wala
magkinabuhi uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu. Kay ang balaod sa
Espiritu sa kinabuhi diha kang Cristo Jesus nagluwas kanako gikan sa
balaod sa sala ug kamatayon. " Ug "kon unsa ang dili mahimo sa balaod,
tungod kay kini huyang pinaagi sa unod, ang Dios, sa pagpadala sa iyang
kaugalingong Anak sa dagway sa makasasala nga unod, ug alang sa sala,
naghukom sa sala diha sa unod: aron ang pagkamatarung sa kasugoan
matuman. dinhi kanato, nga wala magkinabuhi uyon sa unod, kondili
uyon sa Espiritu." Rom. 8:1-4.
Salamat sa Dios tungod sa dili maasoy nga gasa sa Iyang kaugalingong
pagkamatarung puli sa atong mga sala, ug sa Iyang kaugalingong mga
buhat sa pagtoo puli sa atong mga buhat diha sa kasugoan, nga gidala
kanato diha sa pagtubos nga anaa kang Cristo Jesus, nga "nagtubos
kanato gikan sa tunglo sa balaod, nga nahimong tunglo alang kanato."
A.T. Mga Pagtuon sa Jones sa Mga Taga-Galacia. Gibutyag ni Gal. 3:1012 RH Disyembre 26, 1899

Bagyo sa Lanaw
Ang mga implikasyon niini nga kamatuoran layo kaayo ang maabotan.
Tagda pananglitan ang istorya sa bagyo sa lanaw sa Galilea.
Mateo 14:22-24 Ug gilayon gipilit ni Jesus ang iyang mga tinon-an sa
pagpasakay sa sakayan ug pagpauna kanila sa pikas nga baybayon
samtang nagapapauli pa siya sa mga katawohan. (23) Ug sa napapauli na
niya ang katawohan, mitungas siya nga nag-inusara sa bukid aron sa pagampo. Ug sa miabut ang kagabhion nag-inusara na lamang siya didto.
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(24) Apan ang sakayan didto na sa taliwala sa dagat nga ginalambalamba
sa mga balud, kay ang hangin sungsungon man.
Sa dihang gipakaon ni Jesus ang 5, 000, ang mga tinun-an nakakita sa
ilang kahigayonan sa paghimo Kaniya nga hari. Gipatibulaag ni Jesus
ang panon sa katawhan ug gisugo ang Iyang mga tinun-an sa pagsakay
sa sakayan ug pag-adto sa pikas nga daplin. Ang mga disipulo wala
malipay niini.
Ang mga disipulo niadtong adlawa nakasaksi sa kahibulongang mga
buhat ni Kristo. Morag mikunsad ang langit dinhi sa yuta. Ang
handumanan niadtong bililhon, mahimayaon nga adlaw mopuno unta
kanila sa hugot nga pagtuo ug paglaum. Kon sila, gikan sa kadagaya sa
ilang mga kasingkasing, nag-istoryahanay sa tingub mahitungod niini
nga mga butang, sila dili unta mosulod ngadto sa panulay. Apan ang ilang
kasagmuyo mituhop sa ilang mga hunahuna. Ang mga pulong ni Kristo,
“Hipusa ang mga tipik,...aron walay mawala,” wala maminaw. Kadto
maoy mga takna sa dakong panalangin sa mga tinun-an, apan ilang
nakalimtan ang tanan. Anaa sila sa taliwala sa masamok nga mga tubig.
Ang ilang mga hunahuna mabagyo ug dili makatarunganon, ug ang
Ginoo mihatag kanila og laing butang aron sa pagsakit sa ilang mga
kalag ug sa pag-okupar sa ilang mga hunahuna. Kanunay kini’y
buhaton sa Dios sa dihang ang mga tawo magmugna ug mga palasanon ug mga kasamok alang sa ilang kaugalingon. Ang mga tinun-an
dili kinahanglan nga magsamok. Ang katalagman nagsingabot na. Usa
ka mapintas nga unos ang mikawat kanila, ug sila dili andam alang
niini. Kini usa ka kalit nga kalainan, tungod kay ang adlaw hingpit; ug
sa gihapak sila sa unos, nangahadlok sila. Ilang nakalimtan ang ilang
pagkadili mabination, ang ilang pagkawalay pagtoo, ang ilang
pagkawalay pailub. DA 380
Sa diha nga si Jesus milingkod sa sakayan, ang hangin mihunong, "ug
dihadiha ang sakayan miabut sa yuta nga ilang gipadulngan." Ang gabii
sa kalisang gipulihan sa kahayag sa kaadlawon. Ang mga tinon-an, ug
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ang uban nga sakay usab, miduko sa tiilan ni Jesus uban sa
mapasalamaton nga mga kasingkasing, nga nagaingon, "Sa pagkatinuod
Ikaw mao ang Anak sa Dios!" {DA 382.5}
Nganong nag-abot nila ang makusog nga unos sa linaw? Daghang tawo
ang nagtuo nga ang Diyos arbitraryong mihukom nga ipadala kini kanila.
Kini nagbutang sa kinaiya sa Dios sa usa ka bakak nga kahayag.
Gitugotan sa Dios ang unos sa ilang mga hunahuna nga maghatag ug
indeks sa paglalang. Tinuod nga gitugotan kini sa Dios, apan wala Niya
kini buhata. Gipahitabo kini sa mga disipulo pinaagi sa ilang mabagyo,
nagduhaduha nga mga hunahuna. Naatol ba nga ang Espiritu sa Tagna
nag-ingon nga ang ilang mga hunahuna mabagyo? Samtang ang mga
tinun-an naglamba sa sakayan, naghatag kini og hingpit nga hulagway
kon sa unsang paagi ang ilang mga hunahuna nagkurog nga peligroso sa
usa ka depres nga kahimtang tungod kay sila gipugngan sa paghimo kang
Jesus nga hari. Sa dihang misakay si Jesus sa sakayan, ang mga balod
mihunong ug sila miabot na sa ilang destinasyon. Sa diha nga si Kristo
moabut sa atong mga kasingkasing, ang unos sulod kanato mohunong ug
kita sa panimalay. Sa diha nga ang Espiritu ni Kristo magpabilin kanato
unya ang mao nga mga butang mahitabo. Magbuhat kami ug mas
daghang trabahante kaysa niini.
Juan 7:37-39 Karon, sa katapusang adlaw, ang labing dakung adlaw sa
fiesta, mitindog si Jesus ug misinggit nga nagaingon: Kong adunay tawo
nga giuhaw, umari Kanako ug uminum. (38) Ang motoo Kanako, sumala
sa giingon sa Kasulatan, gikan sa sulod niya moagay ang mga sapa
sa tubig nga buhi. (39) Apan niini nagsulti siya mahitungod sa
Espiritu, nga pagadawaton niadtong mga mitoo Kaniya; kay ang
Espiritu wala pa ihatag, tungod kay si Jesus wala pa himayaa.
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Pagbasa sa Bibliya sa Bag-ong Gambalay
Sa dihang ang katawhan sa Diyos mapuno sa Iyang Espiritu, ang yuta
magmalinawon uban kanila. Sa diha nga sila maglakaw diha sa Iyang
mga sugo sila mahimong sama sa mga kahoy nga gitanom sa daplin sa
suba sa tubig. Niini nga kahayag atong makita ang hinungdan ug epekto
nga mga relasyon nga wala unta nato makita kaniadto.
Mateo 24:7 Kay magatindog ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian
batok sa gingharian; ug moabut ang mga gutom ug mga kamatay, ug mga
linog sa mga nagakalainlaing mga dapit.
Ang kamatuoran nga ang mga nasud mosukol batok sa nasud hinungdan
sa mga gutom, kamatay ug mga linog. Ang natural nga mga panghitabo
dili basta-basta nga mga panghitabo apan direkta nga konektado sa mga
kalihokan sa tawo.
Ang mga hangin ug linog ug unos dili kapritsoso nga pagbuto sa dili
kontrolado nga mekanikal nga mga pwersa. Ang tanan nga kinaiyahan
anaa sa hingpit nga diwa ubos sa kontrol sa pisikal nga balaod. Kini mao
ang pagpahayag sa usa ka mas taas nga kabubut-on. "Siya nagkupot sa
hangin sa Iyang mga kumo;" "Siya nagatigum sa mga tubig diha sa
kuptanan sa Iyang mga kamot;" "Iyang gihimo ang mga panganod nga
Iyang mga karwahe;" “Ang Ginoo milingkod ibabaw sa baha; oo, ang
Ginoo milingkod nga hari sa kahangturan.” Ayaw itugot nga ang
tawhanong kaalam motangtang sa trono ug mosukol sa dakong Soberano
sa uniberso. “Siya nga nagbuhat sa kalibutan, ug sa tanang mga butang
nga ania niini,” Siya mao ang tigpaluyo. Ang tanan nga kinaiyahan mao
lamang ang pagbuhat sa mga balaod nga Iyang gihimo, usa ka
pagpadayag sa Iyang labaw nga kabubot-on.--Ms 10, 1906. 3MR 342.2
Kini usa ka kahibulongan ug dako nga kamatuoran nga sa mga balaod sa
Dios sa kinaiyahan, ang epekto nagsunod sa hinungdan nga adunay dili
masayop nga kasiguroan. Ang binhi nga gipugas mamunga ug usa ka ani
42

sa iyang matang. Mao usab kini sa kinaiya sa tawo. Ang magapugas alang
sa unod, gikan sa unod magaani ug pagkadunot. Siya nga magapugas
alang sa espiritu, gikan sa espiritu magaani ug kinabuhi nga walay
katapusan. Kon ang mga tawo maghunahuna nga sila naghimo sa ilang
kaugalingon nga pag-ani, sila mag-amping kung unsa nga binhi ang ilang
gipugas.--Ms 104, 1898. 3MR 342.3
Ang kagutom nga miabut sa Egipto sa mga adlaw ni Jose dili usa ka
sulagma nga panghitabo, kini direkta nga may kalabutan sa pagsimba sa
mga diosdios, mga gubat, ug imoralidad ug paglapas sa mga sugo sa
Dios. Ang istorya sa lunop, Sodoma ug Gomorra, ang mga hampak sa
Ehipto ug daghan pang uban ang tanan direktang nalangkit sa pagmando
sa tawo ibabaw sa yuta ug sa yuta sa pagsunod lamang sa giprograma nga
mga balaod sa hinungdan ug epekto.
Sa matag gutlo sa matag adlaw utang nato ang atong kinabuhi sa
pagpataliwala ni Hesus nga naghatag ug kalinaw sa atong gubot nga yuta.
Hinaot nga kanunay kitang magpasalamat niini ug maglakaw sa Iyang
mga sugo ug mga lagda. Hinaut nga mapuno kita sa Espiritu aron
mabuntog nato ang yuta ug mabawi ang atong kamandoan diha ni Kristo.
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Dominyo sa Yuta
Ang epekto sa tawo sa kinaiyahan
Ubos sa tunglo sa sala ang tanan nga kinaiyahan maoy magsaksi
ngadto sa tawo sa kinaiya ug mga resulta sa pagsukol batok sa
Dios. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tawo Iyang gihimo siya
nga magmando sa yuta ug sa tanang buhing linalang. Hangtud
nga si Adan nagpabilin nga maunongon sa Langit, ang
tanan nga kinaiyahan nagpasakup kaniya. Apan sa diha nga
siya misukol batok sa diosnon nga kasugoan, ang ubos nga
mga binuhat misukol batok sa iyang pagmando. Sa ingon
niini ang Ginoo, diha sa Iyang dakung kalooy, magpakita sa
mga tawo sa kasagrado sa Iyang kasugoan, ug magtultol kanila,
pinaagi sa ilang kaugalingong kasinatian, sa pagtan-aw sa
kapeligrohan sa pagsalikway niini, bisan sa pinakagamay nga
ang-ang. PP 59, 60
Taliwala sa ubos nga mga binuhat si Adan mibarug ingon nga
hari, ug samtang siya nagpabilin nga maunongon sa Dios, ang
tanang kinaiyahan miila sa iyang pagmando; apan sa diha nga
siya nakalapas, kini nga kamandoan nawala. Ang espiritu sa
pagrebelde, diin siya mismo ang naghatag ug agianan, mikaylap
sa tibuok mananap. Busa dili lamang ang kinabuhi sa tawo,
kondili ang kinaiya sa mga mananap, ang mga kahoy sa
kalasangan, ang balili sa kapatagan, ang hangin nga iyang
giginhawa, ang tanan nagsulti sa makapasubo nga leksyon sa
kahibalo sa dautan. Ed 26.4
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