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KABANATA 1

Pagkabalisa sa
Paghihiwalay
Natapos na ang araw. Isang araw ng paghihintay, kaguluhan na may
halong pagkabalisa, at kaunting takot. Ito ang unang araw ng paaralan. Para
sa maraming mga bata ito’y isang ritwal ng daanan; ito ay isang proseso na
dapat nating daanan upang makarating at nakakapit sa katotohanan ng
buhay.
Sa edad na limang taong gulang ang karanasan ng pagkahiwalay sa
iyong ina ay maging traumatic. Kung naghanap ka sa internet tungkol sa
paghihiwalay ng pagkabalisatungkol sa unang araw ng paaral, bibigyan ka
ng detalyadong patnubaykung paano gawin ito na walang sakit hangga’t
maaari. Para sa karamihan ng mga ina sila may sariling kalungkutan na
lumilitaw na mas malaki kaysa sa kanilang anak.1
“Mayroon akong mas masahol na pamamaalam, ngunit wala
pa rin sa aking isipan.” Kaya’t isinulat ni Cecil Day-Lewis sa
kanyang tula na “Naglalakad Kaagad”, isinulat habang
pinapanood ang kanyang panganay na anak na lalaki patungo
sa paaralan. Kung unang araw ng isang bata sa paaralan ay
makabuluhan, kapag umalis sila sa bahay para sa unibersidad ay
maaaring may pakiramdam tulad ng isang hindi maiwasan ang
pagbabago ng buhay para sa iyo. Alam kung paano
magpaalam, at pagharap sa kamalayan ng pagkawala na
maaaring sundin, subalit ito’y bahagi ng pagiging isang
magulang.2
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Ang pagkabahala ng mga magulang ay maaaring magdagdag sa
pagkabalisa na mayroon na ang bata, nagiging sanhi ng isang epekto ng
paggalaw kung saan ang magkabilang panig ay lalong hindi mapakali.
Sa katunayan, ang mga magulang na nababahala sa
pagkabalisa ng kanilang anak sa simula, ang paaralan ay
maaaring gawing mas mahirap para sa lahat, tulad ng mga bata
na may posibilidad na pakainin ang stress ng kanilang mga
magulang.3
Ang bugkos sa pagitan ng ina at anak ay halos palaging malapit at
matalik. Sino ang maaaring makapaglarawan ng tumpak ang pagiging
malapit sa nararamdaman ng isang ina at anak sa panahon ng
pagbubuntis? Sa oras ng kapanganakan ang pagiging malapit sa isat isa ay
nadagdagan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng peptide hormone na
oxytocin (isang hormone na pinakawalan ng pituitary gland na nagdudulot
ng pagtaas ng pag-urong ng matris sa panahon ng paggawa at pinasisigla
ang pag-ejection ng gatas sa mga ducts ng mga suso) na mayroong isang
kahanga-hangang pagpapatahimik sa sistema ng nerbiyos ng bata. Mula sa
kaligtasan at seguridad ng sinapupunan ng ina, ang pagpasa ng
panganganak ay medyo nakakagulat para sa sanggol, at pagkatapos ng
pagkabalisa na ito ang unang lugar na karaniwang inilalagay ng isang bata
ay nasa dibdib ng ina. Habang ang bata ay patuloy na nakikinig sa alam na
alam na tunog ng puso ng kanyang ina, ito ay isang likas na lugar ng
kaginhawaan at seguridad para sa pagtaas ng mga hamon ng buhay. Mula
sa mismong lugar na ito, sa lalong madaling panahon ang parehong ina at
anak ay pumasok sa proseso ng pagbigkis ng pagpapasuso; inilarawan ng
isang ina sa ganitong paraan:
Ang likas na kapangyarihan ng pagpapasuso ay isa sa mga
pinakadakilang kababalaghan sa mundo. Tungkol ito sa totoong
pag-ibig. Tungkol ito sa pag-aalaga at pagdiriwang ng
kamangha-manghang kagalakan sa pag-aalaga ng isang
bagong buhay. Ito ay tungkol sa kasiya-siyang pagiging babae.
Ang isang bagong panganak na sanggol ay may tatlong mga
kahilingan lamang. Ang mga ito ay mainit-init sa mga bisig ng
kanyang ina, pagkain mula sa kanyang mga suso, at seguridad
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sa kamalayan ng kanyang presensya. Ang pagpapasuso ay
nagbibigay kasiyahan sa lahat ng tatlo.4
Ang pagkakaroon ng pagdaan sa pamamaraang ito ng pagpasa,
magkasama ang isang ina at anak na makaramdam ng isang pagkabalisa
kapag pinilit silang gumugol ng maraming oras sa unang pagkakataon.
Nabuo nila ang pinaka matalik na relasyon at ngayon ang pagharap sa
proseso ng paghihiwalay ay nakasalalay sa sikolohiya ng ina.
Simula sa 9-10 na buwan ng edad kung ang mga sanggol ay
nagsisimulang gumapang at pagkatapos ay nagsisimula silang
maglakad sa paligid ng 12 buwan ng edad, nagsisimula silang
bumuo ng mga kakayahan upang pisikal na galugarin ang
mundo na malayo sa kanilang ina. Ang mga kapasidad na ito ay
nagdadala sa kanila ng paghihiwalay ng pagkabalisa dahil ang
sanggol ay nagiging mas mahina laban sa ina…. Karamihan sa
mga magulang ay tinatanggap ang mga pagsaliksik at ito ay
tumaas na kalayaan. Gayunpaman, sa konteksto ng
pagkalumbay sa ina, trauma o nabalisa na pag-uugnay sa
kanyang sariling maagang buhay, ang
Ang pakiramdam sa
ilang mga ina ay may malaking kahirapan
sa pagpaparaya sa paggalugad at ang halaga na nakuha sa
pamamagitan ng
pagkabalisa ng sanggol.5

pagiging isang ina

Ang mas maraming trauma at kawalan ng
ay nagpapatakbo ng
kapanatagan ay naranasan ng isang ina sa
mataas na panganib
kanyang sariling buhay ang higit na potensyal
ng pagkawala ng
na pagkabalisa na madarama niya sa
layunin at kahulugan
paghihiwalay mula sa kanyang anak. Ang
kapag ang kanyang
pakiramdam ng pagkakakilanlan at layunin ng
anak ay gumagalaw
nararamdaman ng isang babae sa pagiging ina
nang higit pa sa
ay maaaring pansamantala, lumampas sa
kanyang damdamin na walang kabuluhan, hangarin ng buhay.
ngunit ang pakiramdam sa halaga na nakuha sa
pamamagitan ng pagiging isang ina ay nagpapatakbo ng mataas na
panganib ng pagkawala ng layunin at kahulugan kapag ang kanyang anak
ay gumagalaw nang higit pa sa hangarin ng buhay. Kaugnay ng isang anak
na ito ay maaaring humantong sa Mama’s boy syndrome.6 Bilang isang ina
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na tinukoy ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kanyang
anak na lalaki, ang paglipat ng kanyang anak sa buhay na may-asawa ay
madalas na napakahirap dahil ang asawa ay makikilala ng ina (at marahil sa
pamamagitan ng kanyang anak na lalaki) bilang pagiging mas may
kakayahang kaysa sa kanyang nagmamalasakit para sa anak. Ang
karaniwang stereotype ng isang ina na pumuna sa kanyang anak na
manugang na walang kakayahang alagaan ang kanyang anak na lalaki ay
nakikipag-usap sa dilema na ito. Ang nakababatang babae ay nakikita
bilang karibal para sa atensyon at pagmamahal ng kanyang anak.
Ang tanong ay lumitaw kung paano mabibigyan ng isang ina ang isang
balanse ng kaginhawaan, pag-aalaga at suporta sa kanyang mga anak nang
hindi tinukoy ang kanyang sarili sa paraang maging kontrol at hinihingi ng
kanyang mga anak, na magpapasa sa isang pamana ng pagkabalisa,
kawalan ng kapanatagan at kawalang-halaga; ang kabaligtaran ng kanyang
inilaan nang maramdaman niya ang unang kagalakan, lambing, at
pagmamahal kapag nagpapasuso sa kanyang anak sa pagkabata nito.
Bago natin talakayin ang tanong na iyon, pag-aralan natin ang isang
maliit na kasaysayan ng Bibliya na may paggalang sa pagkakakilanlan ng
babae bilang katulong.
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Katulong Hanggang
Tagabigay Buhay
Sa simula, ginawa ng Diyos ang babae upang maging katulong sa lalaki.
At sinabi ng Panginoong Dios, “Hindi mabuti na ang lalake ay
magisa; siya’y ilalalang ko ng isang katulong niya.” — Genesis
2:18
Ang salitang katulong sa Hebreo, ezer, ay nangangahulugang tulong.
Ang babae, na “inalis mula sa lalaki”, ay dapat na maging tulong sa kanya.
Ang salitang ugat azar kung saan nagmula ang ezer ay nangangahulugang
palibutan, protektahan, saklolo. Kung paano natukoy ang tulong na ito ay
isang maselan na balanse. Isaalang-alang si Eva na dala ang kanyang unang
anak. Dinala niya ang binhi ng asawa. Pinoprotektahan at pinangalagaan
niya ang anak na ito sa kanyang sinapupunan, pinapakain siya sa
pamamagitan ng pusod ng buhay at pagkatapos ay nagpapasuso sa kanya
bilang kanyang pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga. Habang
nasa katayuan ng suporta sa kanyang asawa, siya ay nasa isang pamunuan
na nagbibigay posisyon sa kanyang anak na lalaki.
Hangga’t ang babae ay nasisiyahan sa pangangalaga, ginhawa, at
makadiyos na pamumuno ng kanyang asawa, na ahente na itinalaga upang
pagpalain siya, hindi siya mahihikayat na hinahangad ang kanyang halaga
sa kanyang posisyon bilang ina. Ang hindi gaanong pinahahalagahan ng
isang asawa, mas malaki ang tukso na humiling ng pagpapahalaga at
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pagpapahalaga mula sa mga inaalagaan niya bilang kanilang
tagapagtanggol at tagapagkaloob.
Ang parehong salita ay ginamit upang ilarawan ang babae bilang
katulong at ginagamit din upang ilarawan ang gawain ng Diyos.
Ang aming kaluluwa ay naghihintay sa Panginoon; Siya ang
aming tulong (ezer) at aming kalasag. —Salmo 33:20
Saklolohan (ezer) ka mula sa santuario, at palakasin ka mula sa
Sion; —Salmo 20:2
Ngunit ako ay mahirap at nangangailangan; Magmadali ka sa
akin, O Diyos! Ikaw ang aking tulong (ezer) at tagapagligtas; Oh
PANGINOON, huwag mong ipagpaliban. —Salmo 70:5
Hangga’t ang lalaki at babae ay sumamba sa totoong Diyos ng langit at
nagpasalamat sa Kanya sa kanilang buhay at nagtiwala sa Kanya bilang
kanilang pinakahuling mapagkukunan ng tulong, proteksyon at seguridad,
ang tulong ng babae sa lalaki ay tatanggap ng pasasalamat bilang
inspirasyon at ibinigay ng ating Ama sa langit. Ang babae ay mananatili sa
patuloy na diwa ng pasasalamat at tiwala sa paglalaan ng Diyos sa
pamamagitan ng pamumuno ng kanyang asawa, at hindi mahuhulog sa
tukso na hanapin ang kanyang pagkakakilanlan batay sa kanyang pagiging
ina. Sa ganitong perpektong mapagmahal at matalik na kaugnayan sa
kanyang asawa, maiiwasan niya ang paghihiwalay ng pagkabalisa kapag
ang kanyang mga anak ay kalaunan ay naging mga may sapat na gulang at
umalis sa tahanan ng pamilya upang simulan ang kanilang sariling mga
tahanan.
Nang nalaglag si Eva sa kasalanan at kinuha ang ipinagbabawal na
bunga mula sa puno, si Adan ay nahuli ngayon sa isang problema sa
pagitan ng kanyang dalawang katulong. Habang mahal niya ang Diyos at
nagpapasalamat sa Kanya sa lahat, ang kanyang pakiramdam sa
paghihiwalay mula sa kanyang minamahal na asawa ay tinusok ang
kanyang kaluluwa. Bilang pinuno ng ating lahi, tumayo si Adan sa isang
mahalagang posisyon upang malaman kung sino ang likas na
sangkatauhan na likas na hinahangad bilang ating pangunahing katulong.
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Hahanapin ba niya ang Diyos at tiwala sa Kanya na maging kanyang unang
katulong, o babaling siya sa babae?
Sa pagkakaalam na kinain ni Eva ang prutas at alam na sinabi ng Diyos
na kong sino mang kumakain sa bunga ng punong ito ay mamamatay,
sinubukan ni Adan na mangatuwiran sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sa
halip na lumingon sa kanyang Katulong at kanyang Diyos para sa
karunungan para sa gagawin, ipinasiya ni Adan na makapit siya kay Eva at
ibahagi ang kanyang kapalaran. Sa halip na maghanap ng karunungan ng
Diyos o kahit na tanggapin ang kanyang posisyon bilang pinuno at
responsibilidad para sa kanya at nag-alay ng kanyang sariling buhay sa
kanyang lugar, ang maliit na batang lalaki sa loob ng lalaki, sa katunayan, ay
itinago ang kanyang hinlalaki sa kanyang bibig at pined para sa kanyang
asawa. Sa halip na tumakbo sa Diyos para sa tulong, tumakbo siya sa
kanyang asawa at kumuha ng bunga at kinain ito. Nang dumating ang
Diyos upang magtanong kung ano ang nangyari, tumakbo silang dalawa
mula sa kanilang tunay na Katulong at nagtago sa hardin.
Pansinin kung paano lumingon si Adan sa babae para aliwin pagkatapos
ipaalam sa kanya ng Diyos ang epekto ng desisyon ni Adan na kumain ng
prutas.
At kay Adan ay sinabi, Sapagka’t iyong dininig ang tinig ng iyong
asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking
iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon; sumpain ang
lupa dahil sa iyo; kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong
pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay; Ang isisibol
niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag; at kakain ka ng
pananim sa parang; Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng
tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa; sapagka’t diyan ka
kinuha: sapagka’t ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At
tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka’t siya
ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. —Genesis 3:17-20
Ang huling taludtod ay talagang kawili-wili. Ang pangalang Eva ay
talagang nangangahulugang nagbibigay ng buhay. Bakit tatawagin ni
Adan ang kanyang asawa na tagapagbigay ng buhay?
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At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang
kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang
dudurog ng kaniyang sakong. —Genesis 3:15
Kinausap sila ng Diyos tungkol sa binhi ng babae at kung paano sa
pamamagitan niya darating ang ipinangakong Mesiyas na nagdadala ng
kaligtasan. Ginagawa ba nitong siya ang nagbibigay ng buhay? Totoo na sa
pamamagitan ng babae — literal na si Maria - na si Cristo ay ipinanganak
ngunit ito ang gumagawa sa kanya na maging ahensya ng regalo ng buhay
kaysa sa nagbibigay sa buhay.
Kapag babasahin natin ang Greek Lupang Tipan ang salitang ginamit
para kay Eva sa Hebreo ay Zoe sa Greek. Ang problema sa ito ay tinukoy ni
Kristo ang Kanyang sarili bilang ang Zoe.
Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang
buhay. [Zoe] Ang sumasampalataya sa Akin, kahit na siya ay
mamatay, siya ay mabubuhay.” —Juan 11:25
Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang
buhay. [Zoe] Walang sinumang lumapit sa Ama maliban sa
pamamagitan Ko.” —Juan 14:6
Si kristo ang tunay na Zoe o tagabigay ng buhay. Ang mas malalim na
kahalagahan ni Adan na tumatawag sa kanyang asawa na tagabigay ng
buhay nang tinawag ng Diyos ang kanyang katulong ay gawin siyang
kanyang Tagapagligtas.
Ang isang malinaw na halimbawa nito ay matatagpuan sa mga lyrics ng
isang kanta na pinasikat ni Elvis Presley na tinawag na The Wonder of You.
Ito ay nakasulat sa babaeng mahal niya:
Kapag walang ibang nakakaintindi sa akin
Kapag lahat ng ginagawa ko ay mali
Binibigyan mo ako ng pagmamahal at kaaliwan
Binibigyan mo ako ng pag-asa na magpatuloy
At sinubukan mong ipakita ang iyong pagmamahal sa akin
Sa lahat ng ginagawa mo
Ito ang kamangha-mangha, ang kamangha-mangha sa iyo.
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At kapag ika’y ngumiti ang mundo ay mas maliwanag
Hinawakan mo ang aking kamay at ako ay isang hari
Ang iyong halik sa akin ay nagkakahalaga ng isang kapalaran
Ang pagmamahal mo sa akin ay lahat
At lagi kang nandiyan upang tumulong
Sa lahat ng sinusubukan kong gawin
Ito ang kamangha-mangha, ang kamangha-mangha sa iyo
Hindi ko malalaman ang dahilan kung bakit
Mahal mo ako tulad ng ginagawa mo
Ito ang kamangha-mangha, ang kamangha-mangha sa iyo.
Ito ay isang awit ng pagsamba at pagsamba; idolatriya ito sapagkat si
Kristo lamang ang nagbibigay sa atin ng aliw at aliw kahit na walang ibang
nakakaintindi sa atin.
Si Adan ay sinabihan lang ng Diyos ng mapanglaw at malungkot na mga
bagay na malapit na mangyari sa kanya. Itinapon ng kanyang kahihinatnan
ng lumingon sa babae. Sa kanyang mabait na ngiti, mainit na haplos at
banayad na halik, nakatagpo siya ng ginhawa at kaligtasan mula sa
kalungkutan na sumasaklaw sa kanya.
Gaano karaming mga kalalakihan ang nakakaramdam ng pag-iisa at
nag-iisa ay nabuhay muli ng isang magandang binata sa kanyang
buhay.Nabago siya, natatanggap niya ang buhay, kahulugan at halaga. Siya
ang nagbibigay sa kanyang buhay. Totoo na si Adan ay nag-iisa bago ang
pagbagsak, ngunit ang lambing ay hindi mula sa isang pakiramdam ng
kawalang-kabuluhan ngunit ng pagnanais na ibahagi ang pag-ibig na
natanggap niya.
Ang paggawa sa babae na nagbibigay ng buhay ay isang kakila-kilabot
na sitwasyon at ganap na muling tukuyin ang relasyon sa lalaki at babae.
Tulad ng makikita natin ang dependency ng lalaki sa babae ay may isang
kahila-hilakbot na pagkantot sa buntot nito.
Pinili ni Adan ang babae bilang kanyang pangunahing katulong at
ngayon ang nagbibigay ng buhay sa Diyos. Ngunit pagkatapos ay nadama
niya ang kanyang sarili sa isang mahirap na lugar nang tanungin ng Diyos
– 13 –

TAGA-ALIW

kung bakit siya kumakain ng prutas galing sa puno, pagkatapos ay itinuro
ni Adan ang kanyang daliri sa kanyang dalawang katulong.
At sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? nakakain
ka ba ng bunga ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyong huwag
mong kanin? At sinabi ng lalake, Ang babaing ibinigay mong
aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng
punong kahoy at aking kinain. —Genesis 3:11-12
Ang isang tunay na pinuno ay hindi sisihin ang mga nasa ilalim ng
kanyang pangangalaga. Sa pagsisi sa Diyos at sa babae, inilalagay sila ni
Adan sa isang katulad na posisyon sa bawat isa. Itinaas niya ang babae sa
lugar na pagiging kanyang tagapagtanggol at tagapagbigay ng serbisyo at
sa gayon ay masisisi niya siya sa pagpapaalam sa kanya at bigyan siya ng
masamang payo.
Isipin ang pagkabigla na naranasan ni Eva nang pinabayaan siya ng
kanyang tapat na asawa at itinuro ang daliri ng sisihin sa kanya. Ano ang
nangyari sa kanyang marangal na asawa? Ang pagkakasala sa pag-alay sa
kanya ng prutas, kasabay ng pagsisisi sa kanya para sa buong serye ng mga
kaganapan na nagdulot kay Eva ng kalungkutan at isang mas malalim na
pakiramdam ng paghihiwalay ng pagkabalisa. Sa sandaling iyon ay
maramdaman niyang nag-iisa. Isang mahusay na bumyak ang naipakita sa
kanilang kasal. Isang mahusay na pakikibaka ang maglalaro sa pamilya ng
tao para sa mga posisyon na hinahangad ng mga kalalakihan at kababaihan
na sakupin ang kanilang pakikibaka para sa buhay, lapit at pagpapahalaga
sa sarili.
Nang lumingon sa babae at sa parehong oras na tumalikod laban sa
babae, pinasimulan ni Adan ang isang bagong mundo kung saan
ipinalabas si Sigmund Freud at ang kanyang mga tagasunod bilang
salungatan sa pagitan ni Eros, ang likas na buhay at si Thanatos, ang likas na
pagkamatay.7 Sa paggawa ng babae ang kanyang tagabigay ng buhay ay
gagawa rin siya ng kanyang kambing na scape kapag hindi napunta ang
mga bagay tulad ng ninanais niya.
Ang mga pundasyon ay inilatag na ngayon para sa pag-unlad ng Reyna
ng langit.
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Reyna ng Langit
Matapos ang mga kaganapan na nakapaligid sa pagkain ng
ipinagbabawal na prutas, ang paglipat sa ugnayan sa pagitan ng aming
unang mga magulang ay napakalaking kabuluhang pangyayari. Mayroon
akong detalyadong mga aspeto ng paglipat na ito sa buklet na tinatawag
na Orihinal na Pag-ibig.8 Inaanyayahan kitang basahin ang buklet na ito
upang punan ang karagdagang detalye para sa kuwento.
Nawala ang perpektong kapayapaan, kagalakan, at pahinga na
naranasan ni Adan sa perpektong pag-ibig ng kanyang makalangit na Ama.
Ang Espiritu ng Anak ng Diyos ay nanirahan hanggang sa kanyang
pagkahulog. Sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan ang mapagkukunan ng
natitirang tinatamasa ng Anak ng Diyos.
Wala pang nakakita sa Diyos kahit kailan. Ang nag-iisang
Anak, na nasa dibdib ng Ama, ipinahayag Niya Siya.
—Juan 1:18
Sa mapagmahal na yakap ng Kanyang Ama, ibinubuhos ng Anak ng
Diyos ang Kanyang mapayapang Espiritu sa lahat ng nilikha. Si Adan ay
nagkaroon ng pribilehiyo sa pagtitiklop ng kaugnayan ng Ama at Anak sa
pamamagitan ng pahinga sa dibdib ng Anak ng Diyos. Nakakakita tayo ng
pagpapakita ng pahinga na ito sa alagad ni Juan nang siya’y magpahinga
sa dibdib ng ating minamahal na Tagapagligtas:
Ngayon ay nakasandal sa dibdib ni Jesus ang isa sa Kanyang
mga alagad, na mahal ni Jesus. —Juan 13:23
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Ang pisikal na pagpapakita na ito ng perpektong relasyon sa pagitan ng
isang tao at kanyangAng pisikal na pagpapakita na ito ng perpektong
ugnayan sa pagitan ng isang tao at ng kanyang Tagapagligtas ay nagtuturo
sa atin sa espirituwal na katotohanan kung saan nakita ng tao ang Anak ng
Diyos na kanyang tagapag-aliw, manghihikayat, at kanyang lugar na
kanlungan upang maiangkin siya sa lahat ng mga hamon sa buhay.
At nang masabi niya ito, sila’y hiningahan niya, at sa kanila’y
sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo: —Juan 20:22
Datapuwa’t ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng
bawa’t lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake,
at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. —1 Mga Taga-Corinto 11:3
Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo,
ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; Na
siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating
maaliw ang nangasa anomang kapighatian, sa pamamagitan
ng pagaliw na inialiw din sa atin ng Dios. —2 Mga TagaCorinto 1:3-4
Ang isa sa mga pamagat ng Diyos na ibinigay sa Banal na Kasulatan ay
El Shaddai. Ang kasaysayan sa likod ng pagsasalin ng salitang ito sa Ingles
ay lubos na makabuluhan sa aming paksa.
Karamihan sa mga tagapagsaling-wika ng Ingles ay
naglalarawan sa El Shaddai bilang “Diyos na Makapangyarihansa-lahat” marahil dahil ang mga tagasalin ng Septuagint ay
naisip na si Shaddai ay nagmula sa isang pandiwang ugat na
Shadad na nangangahulugang “upang magapi” o “upang
sirain.” Ang Latin Vulgate ay isinalin din ang Shaddai bilang
“makapangyarihan” (kung saan nakukuha natin ang salitang
Ingles na Omnipotent). Sa madaling salita, itinuring ng mga
tagasalin ang termino na ito upang magmungkahi na ang Diyos
ay nagpapasuko at Siya ay itinuturing na “Makapangyarihan-salahat”…
Ang pagpapala ni Jacob sa Genesis 49:25 gayunpaman ay
nagpapahiwatig na ang Shaddai ay maaaring nauugnay sa
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salita para sa mga suso (shadaim) na nagpapahiwatig ng
katiyakan at pagpapakain (i.e., “mga pagpapala ng dibdib at
matris”). Sa kasong ito, ang Pangalan ay maaaring magmula sa
pag-urong ng sha (“sino”) at dai (“sapat”) upang ipahiwatig ang
kumpleto na kasapatan ng Diyos upang alagaan ang nagaalalang bansa sa pagiging mabunga. Sa katunayan, unang
ginamit ng Diyos ang Pangalan na ito kapag tinutukoy niya ang
pagpaparami ng mga anak ni Abraham (Gen 17:2).9
Paano natin nabasa ang Banal na Kasulatan? Ang ibig bang sabihin ng
El Shaddai ay labis na lakas ng maninira o nagmumungkahi ba ito ng ganap
na kahustuhan upang alagaan ang Kanyang mga anak at maipakita sa
matalik na konteksto ng dibdib?
Sa pamamagitan nga ng Dios ng iyong ama, na siyang tutulong
sa iyo, At sa pamamagitan ng Makapangyarihan sa lahat, na
siyang magpapala sa iyo, Ng pagpapala ng langit sa itaas,
pagpapala ng mga kalaliman na nalalagay sa ibaba,
pagpapala ng mga dibdib at ng bahay-bata.—Genesis 49:25
Ang pananahanan sa dibdib ng Ama at pagiging lubos na Kanyang
pinapakain, ang Anak ng Diyos ay lubos na may kakayahang bigyan tayo ng
pagpapala ng Ama. Ito ang sinapupunan ni Kristo na hinihintay ng tao sa
kanyang espiritu.
Ang kaginhawaan ng ating makalangit na Ama ay hininga sa Kanyang
Anak na pagkatapos ay iginhawa ito sa lalaki at pagkatapos ay iginhawa ito
sa kanyang asawa. Ang babae ay maaari ring makatanggap ng direktang
pagpapala sa pamamagitan ni Kristo mula sa Ama at ang mga biyayang ito
ay pinalaki sa istrukturang nakalagay sa 1 Mga Taga-Corinto 11:3. Ang daloy
ng kaginhawaan na ito ay mahalaga din para sa matatag na institusyon ng
pamilya at sa gayon ay may mas malawak na epekto sa komunidad.
Sa pamamagitan ng pagpili ng babae na kapalit ng Anak ng Diyos, ang
lalaki ay bumaling sa babae upang maging kumpleto ang kanyang
kakayahan. Sa halip na magpahinga sa dibdib ng Anak ng Diyos, ang
kanyang likas na pagkagusto ay magpahinga sa dibdib ng babae, na
naghahangad na aliwin at alagaan siya. Ito ba ang isa sa mga kadahilanan
na halos lahat ng tao ay naaakit sa mga suso ng mga kababaihan? Sa
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paggawa ng babae bilang Zoe pagkatapos ay ginawaran siya ng kanyang
El Shaddai at humingi ng aliw sa kanyang dibdib bilang kapalit ni Kristo. Sa
paghangad na maunawaan ang kinahuhumalingan ng lalaki isang mayakda ay nagtanong:
Bakit ang mga heterosexual na lalaki ay nabighani sa mga suso
ng kababaihan na kung minsan ay kumikilos tayo na parang ang
mga suso ang upuan ng kaluluwa?10
Ang upuan ng kaluluwa ay matatagpuan sa ating Tagalikha hindi sa
babae. Ang nakalulungkot na epekto ng mga dibdib ng babae sa isip ng
lalaki ay nagsasalita sa pangunahing pagbabagong ito ng kaluluwa ng lalaki
patungo sa babae para sa paghahanap ng kapayapaan at katahimikan.
… ang mga lalaki ay labis na nahihila sa mga suso, at hindi dahil
natututo ang mga batang lalaki sa palaruan na ang mga suso ay
isang bagay na dapat nilang pagka-interesan. Ito ay biological at
malalim na nakaukit sa ating utak. Sa katunayan,
ipinapahiwatig ng pananaliksik na kapag nakikipag-usap tayo
sa mga suso, o kahit na may kaugnayan sa dibdib, tulad ng bras,
magsisimula tayong gumawa ng masamang desisyon. 11
Ang pang-aakit na ito ay talagang isang masamang hangarin para sa
aliw at pag-aalaga ni Cristo. Ito ay isang pagkaalipin na hindi
makakapagbigay ng kasiyahan sa kaluluwa sapagkat hindi ito inilaan na
gawin. Gayunpaman, ito ay isang pagkaalipin na walang sinumang tao sa
loob ng kanyang sarili ang maaaring masira. Tanging ang tunay na El
Shaddai lamang ang makakasira sa pagkaalipin at makapagpapahinga sa
kaluluwa. Ipinapaliwanag din ba nito kung bakit napakaraming kababaihan
ang pumapayag na magparada ng kanilang mga suso?
Nararamdaman nila ang pang-aakit ng kanilang mga suso na nilikha at
ginagamit ito upang masiyahan ang pangangailangan para sa atensyon o
lumikha ng isang maling kahulugan ng halaga? Napakahirap para sa mga
kababaihan na masira ang pagka-alipin ng kanilang sarili. Si Kristo lamang,
ang nagbibigay ng Buhay ang makapagpapalaya sa iyo sa ganitong paraan
ng pag-iisip.
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Ang lalaking obsesyon na ito ay nakahanap ng pagpapahayag sa diyosa
ng taga-Efeso na si Artemis na isang pigura na may maraming dibdib. Isa sa
maraming mga gastos sa ganitong uri ng pagsamba ay pinipigilan ang
isang tao pagdating sa emosyonal na kapanahunan.
Bagaman pisikal na napapagod mula sa dibdib
Ang lalaking
ng kanyang ina, ang anak na lalaki ay emosyonal pa
obsesyon na ito
rin na naramdaman ang matinding panloob na
ay nakahanap ng
pagnanais na magkapaghinga sa dibdib ng isang
pagpapahayag sa
babae upang matanggap ang kanyang aliw sa
diyosa ng tagamadilim, malupit, at malamig na mundo. Mula sa
Efeso na si
pagkabata hanggang siya ay maaaring
makatanggap ng pagmamahal ng kanyang ina at sa Artemis na isang
kanyang pangangalaga pigilan ang kanyang pigura na may
pagkabahala sa hinaharap patungkol sa kanyang maraming dibdib.
pagnanasa at pangangailangan para sa atensyon at
pagmamahal ng babae. Ngunit pagdating sa pagkalalaki siya ay emosyonal
na hinihimok ng pangangailangan para sa isang ina na tayahin sa babae na
kanyang napili.
Kasabay nito sa loob ng lalaki naninirahan ang mas madidilim na
pamana ng pagsisi sa babae sa kanyang mga pagkabigo at galit sa pag-iisip
ng kanyang emosyonal na kapangyarihan, na pinadali ang reaksyunaryong
pagnanais na mangibabaw at mapagbagsak siya.
Mula sa panig ng babae, dinala niya ang pagkakasala na tuksuhin ang
kanyang asawa na magkasala laban sa Diyos. Ang taong dapat na siya ay
nakikitang taga-aliw mula kay Cristo upang huminga sa kanyang mga salita
ng pagpapala at panghihikayat ngayon ay wala na. Sa kanyang lugar ay
isang batang lalaki na walang emosyon sa katawan ng isang tao na
nakasalalay sa kanya bilang pangunahing pinagkukunan ng ginhawa.
Ito ay may nakasisirang epekto sa pakiramdam ng halaga ng babae. Sa
isang banda ito ay purong-puri ng lalaki upang palabasin na hinahangad
siya… ngunit paano siya maaliw? Matapos napagod sa kasiyahan ng
pagtugis at ang kasiyahan ng pag-akit ng isang tao, naiwan siya kasama ang
isang batang lalaki na nangangailangan ng emosyonal na pagpapakain sa
kanyang suso - mababaw na posisyon ng kapangyarihan, ngunit nag-iiwan
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ng isang pakiramdam ng kahungkagan, kawalang-kasiyahan, at kawalangkapanatagan.
Ipinakikita ng Bibliya ang likas na pag-unlad ng pababang landas na ito
kapag ang mga tao ay tumalikod sa iisang tunay na Diyos. Nang lumingon
ang lalaki sa pagsamba sa kanyang asawa, sinimulan niya ang pagsamba sa
isang nilikha na nilalang. Ang pagsamba na ito ay palalawakin sa pagsamba
sa iba pang mga nilikha na hayop at mga bagay.
Sapagka’t ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang
lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa
pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya,
maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka
Dios; upang sila’y walang madahilan: Sapagka’t kahit kilala
nila ang Dios, siya’y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios,
ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa
kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang
puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay
naging mga mangmang, At pinalitan nila ang
kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng
larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na
may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito’y sa
karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay
sila ng Dios sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang
kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili: Sapagka’t
pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng
kasinungalingan, at sila’y nagsisamba at nangaglingkod
sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan
man. Siya nawa. —Romans 1:20–25
Malinaw ang pagkakasunud-sunod. Kapag binitiwan ng tao ang
kaaliwan na nagmula sa Diyos, lumiliko siyang sumamba sa nilalang kaysa
sa Lumikha. Ang pagnanais ng pagnanasa sa ginhawa at pagpapalagayangloob ay hindi tunay na nasisiyahan sa relasyon sa lalaki at babae sa
paghihiwalay. Ang desperadong paghahanap para sa kaginhawaan ay
naging sanhi ng sekswal na gana ng lalaki na lubos na madagdagan sa
parehong oras tulad ng kanyang pakiramdam na walang kabuluhan.
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Nakikita ito sa isang tao sa pamamagitan ng pagtaas ng sekswal na
pagsalakay upang makuha ang kaginhawaan na kailangan niya, at sa isang
babae sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanyang sarili sa anuman nais
ng lalaki upang makuha ang kanyang atensyon at pagmamahal.
Ang tao ay naalipin sa kanyang sekswal na gana sa pamamagitan ng
paghanap ng kaginhawahan sa labas ng Diyos na tanging ang ating
makalangit na Ama ay maaaring magbigay. Ang maikling sandali ng labis
na kasiyahan sa pamamagitan ng sekswal na engkwentro ay nagpapabagal
sa kanyang pakiramdam na walang kabuluhan sa isang sandali, ngunit dahil
hindi nito maihatid ang pangmatagalang kagalakan na ninanais niya,
binalingan niya at sinisisi ang babae sa kanyang mga pagkabigo kapag ang
sakit ng pag-aani ng alimpuyo na nilikha niya ay bumalik sa kanyang sarili.
Sa loob ng maikling panahon, ang mga kalalakihan at kababaihan ay
parehong nagsasagawa ng pagsamba sa Reyna ng langit. Nabanggit siya
sa aklat ni Jeremias.
Kundi aming tunay na isasagawa ang bawa’t salita na lumabas sa
aming bibig, upang ipagsunog ng kamangyan ang reina ng langit,
at ipagbuhos siya ng inuming handog, gaya ng aming ginawa,
namin, at ng aming mga magulang, ng aming mga hari, at ng
aming mga prinsipe sa mga bayan ng Juda, at sa mga lansangan
ng Jerusalem; sapagka’t noon ay nagkaroon kami ng saganang
pagkain, at kami ay nagsisibuti, at hindi nakakita ng kasamaan.
Nguni’t mula nang aming iwan ang pagsusunog ng kamangyan
sa reina ng langit, at ipagbuhos siya ng mga inuming handog,
kami ay nangailangan ng lahat na bagay, at kami ay nangalipol
ng tabak at ng kagutom. —Jeremiah 44:17–18
Sa panahon ni Jeremias, humigit-kumulang 600 taon bago si Kristo, ang
pagsamba sa diyosang Reyna ay halos pangkalahatan. Narito ang sinabi ng
isang komentaryo sa Bibliya hinggil sa talatang ito.
Ang reyna ng langit. Ang diyosa na ito ay karaniwang kinikilala
kasama ang Ashro-Babylonian na Ishtar. Dahil may mga imoral
na seremonya na may kaugnayan sa pagsamba na ito, napukaw
nito ang mainit na karangalan ni Jeremiah, lalo na dahil sa ito ay
tila isang kilalang bahagi ng idolatriya noon na isinagawa. Ang
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Asyro-Babilonyan na si Ishtar, ang inang diyosa, ay katumbas ng
pagka-diyos na kilala sa mga Hebreo bilang Ashtoreth at sa mga
Canaanite bilang Astarte, na ang mga figurine ay matatagpuan
sa Palestine. Ang diyosa ng pagkamayabong, ng pagka-ina,
ng sekswal na pag-ibig, at ng digmaan ay sinasamba sa
mga ritwal ng isang malupit na imoral at
nakapanghinawang katangian. Siya ay mahalagang
parehong diyosa kahit na sinasamba sa ilalim ng maraming mga
pangalan at sa maraming aspeto, tulad ng inang lupa, Inang
birhen, at nakilala sa isang pangkalahatang kahulugan kasama
si Atargatis, ang “Mahusay na Ina” ng Asia Minor, Artemis (Diana)
ng Efeso, Venus, at iba pa. Ang iba’t ibang mga pangalan na
inilalapat sa inang birhen na diyosa ay naglalaman ng isang
elemento na nangangahulugang “dalaga” o “ginang”, bilang
Nana, Innini, Irnini, Beltis. Ang ilan sa mga tinukoy ay Belti, “aking
ginang” (eksaktong eksaktong katumbas ng Italyanong
Madonna), Belit-ni, “aming ginang”, at “reyna ng langit”, ang
pangalan kung saan sumamba si Ishtar sa mga bubungan ng
umaga o gabi ng bituin, na may alay ng mga inihurnong keyk,
alak, at insenso. Kilala rin si Ishtar bilang maawain na ina na
namamagitan sa mga diyos para sa kanyang mga sumasamba.
Ang ilan sa mga pangalang ito at katangian ay inilalapat ngayon
sa birhen na si Maria, at marami sa mga naisalokal na mga kulto
sa Lumang Mundo ay pinaniniwalaan na ang mga makaligtas
sa pagsamba sa ilang mga iba’t ibang aspeto ng sinaunang
diyosa ng ina. —SDA Bible Commentary on Jeremiah 44:17
Malinaw na sinabi ni apostol Pablo na ang mga hangal na puso ng mga
tao ay nagdidilim sa paghanap ng aliw para sa kanilang kaluluwa sa
ginhawa ng isang ina / asawa. Pansinin ang puna na ang Reyna ng langit ay
pinarangalan hindi lamang para sa pagkamayabong, pagka-ina at sekswal
na pag-ibig - kundi pati na rin sa digmaan. Ang hangal na imahinasyon ng
lalaki ay tumpak na naglalarawan ng magkasalungat na kaugnayan niya sa
babae.
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Ang diyus-diyusang pagsamba sa babae ay hinulaan sa propesiya na
magpapatuloy hanggang sa napakalapit na oras. Ang sekswal na baluktot
na kalikasan ng tao ay napapailalim sa pamumuno ng ina ng mga patutot
na nangunguna sa mundo sa isang mahusay na pangwakas na sakuna
bago ang pagbabalik ni Kristo.
At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok,
at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo
ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig;
Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga
nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid.
At ako’y kaniyang dinalang nasa Espiritu sa isang ilang: at nakita
ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na
puno ng mga pangalang pamumusong, na may pitong ulo at
sangpung sungay. —Pahayag 17:1–3
Sa mga huling araw na ito ay tinawag ng Panginoon ang mga tao na
bumalik sa dibdib ng Anak ng Diyos at hanapin Siya na kanilang
mapagkukunan ng aliw. Ang katibayan na naganap ang pagbabagong ito
ay matatagpuan sa pagpapanumbalik ng yunit ng pamilya at kung saan
ang mga kalalakihan ay hindi na inalipin sa erotikong mga saloobin upang
mabigyan sila ng kaaliwan. Pagkatapos nito ay palayain ang mga
kababaihan mula sa pagpapabaya sa kanilang sarili at ilantad ang kanilang
laman upang makakuha ng pansin at gantimpala ng mga lalaki. Habang
nahanap nila ang kanilang tunay na kaginhawahan kay Cristo ay titigil sila
na maging kaakit-akit, at magpapakita sila ng isang magandang lakas sa
pamamagitan ng isang maamo at tahimik na espiritu na sa harap ng Diyos
ay may malaking halaga (1 Pedro 3:4).
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Totoo na dinisenyo ng Diyos si Eva upang maging isang pandagdag;
isang aliw at suporta kay Adan. Kapwa ang kaaliwan ng Diyos sa
pamamagitan ni Kristo at ang aliw ng kanyang asawa ay pagpalain ang labis
na pagkakatugma ni Adan. Nakita namin ang kaginhawahan na ito na
ipinahayag sa ugnayan nina Isaac at Rebekah.
At dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sara na kaniyang ina, at
ipinagsama si Rebeca, at naging kaniyang asawa: at kaniya
namang sininta: at naaliw si Isaac, pagkamatay ng kaniyang ina.
—Genesis 24:67
Si Rebekah ay isang mahalagang aliw kay Isaac matapos ang
pagkamatay ng kanyang ina. Alam natin na ang kaginhawahan ay banal,
sapagkat sa edisyong Greek ng Lumang Tipan sinabi nito na nagpakita si
Isaac ng agape kay Rebekah. Ang Agape ay ang makadiyos na pag-ibig na
nagbibigay nang hindi naghahanap ng anumang kapalit.
Kapag ang isang tao ay napuno ng pag-ibig ng agape walang pagtatalo
sa pagitan ng dalawang aliw sa kanyang buhay. Sa Greek ng Lumang Tipan
ang salita para maaliw dito ay G3870 Parakaleo. Ito ang porma ng pandiwa
ng parehong salitang ginamit sa Juan 14 nang magsalita si Jesus tungkol sa
taga-aliw, G3875 Parakletos. Nang pumili si Adan na kumain ng prutas ay
inilagay niya ang dalawang ginhawa sa pagsalungat sa bawat isa. Itinaas
niya ang babae sa iisang lugar bilang Anak ng Diyos at sa posisyon na ito si
Adan ang pumili ng isa sa isa pa. Ang isa lamang na maaaring magbigay sa
kanya ng tunay na aliw ay ang Parakletos ni Jesus na natanggap niya mula
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sa kanyang Ama. Ang orihinal na kaginhawaan na nagmula sa kanyang
asawa ay palaging si Cristo bilang pinagmulan nito; Si Eva ang paagusan
kung saan dumadaloy ang aliw na iyon. Sa pagpili ng babae kaysa kay Kristo,
nawala si Adan sa kanyang mga aliw at nahulog siya sa hukay ng kawalanghalaga.
Maaaring makatutukso na isipin na kung si Kristo ay nagbibigay
kaginhawaan kay Adan sa pamamagitan ni Eva, kung gayon ang babae ay
nasa isang higit na mataas na posisyon sa lalaki sa mga tuntunin ng
kaginhawaan. Kung titingnan natin ang disenyo ng lalaki at babae, at kung
paano gumagana ang istrukturang kaginhawaan na ito, nagsisimula tayong
maunawaan ang kahalagahan nito.
Si Eva ay nilikha ni Kristo mula sa isang tadyang na nagmula sa tabi ni
Adan. Una si Eva na anak ng kanyang Ama sa langit sa pamamagitan ni
Kristo. Ang pagkakakilanlan niya ay una bilang anak na babae ng Diyos.
Pagkatapos ay dinala siya sa taong nagtataglay ng kanyang tadyang at
pagiging ningning ng kaluwalhatian ni Adan. Ito ang mana ng babae mula
sa lalaki na naglalagay sa kanya bilang isang masunurin na taga-aliw sa
kanya kaysa sa isang posisyon ng awtoridad sa kanya. Sa parehong oras ang
pamana ng babae ay hindi nangangahulugang natatanggap niya ang lahat
ng tinamo niya mula sa lalaki. Una siyang anak na babae ng Diyos at
maaaring makatanggap ng mga bagay nang direkta mula sa Kanya upang
basbasan at aliwin ang lalaki. Ang kumbinasyon ng kanyang nilikha, kasama
ang mana na natanggap niya sa pamamagitan ng tadyang ni Adan, ay
naglalagay ng kanyang kaginhawaan sa wastong konteksto.
Sa panahon ni Isaias ang Panginoon ay sumisigaw sa Israel upang
bumalik sa Kanya upang matanggap nila ang kanilang tunay na aliw:
Inyong aliwin, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong
Dios. Mangagsalita kayong may pagaliw sa Jerusalem; at
sigawan ninyo siya, na ang kaniyang pakikipagdigma ay
naganap, na ang kaniyang kasamaan ay ipinatawad, sapagka’t
siya’y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong ukol sa
kaniyang lahat na kasalanan.Ang tinig ng isang sumisigaw,
Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon pantayin ninyo sa
ilang ang lansangan para sa ating Dios. —Isaiah 40:1–3
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Ang daan ay kailangang ihanda para sa pagdating ng Panginoon at
bigyan ng kaginhawaan ang sangkatauhan na labis na kailangan nito
ngunit hinanap nila sa lahat ng mga maling lugar. Ang sangkatauhan ay
lumilikha ng lahat ng mga uri ng mga bundok at lambak ng mga ideya
upang hadlangan ang landas para sa tunay na Mang-aaliw at tulungan tayo.
Nang dumating si Juan Bautista, dumating siya sa kapangyarihan at diwa
nina Elias at Juan na nagpakilala sa sarili bilang tinig na sumisigaw sa ilang.
At siya’y lalakad sa unahan ng kaniyang mukha na may espiritu
at kapangyarihan ni Elias, upang papagbaliking-loob ang mga
puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwail ay
magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan
ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. —Lucas 1:17
Sinabi nga nila sa kaniya, Sino ka baga? Upang ibigay namin ang
kasagutan sa nangagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo
tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, Ako ang tinig ng isang
humihiyaw sa ilang, Tuwirin ninyo ang
Kapag si Kristo ay daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng
pumarito sa propeta Isaias. —Juan 1:22-23

mundo, ibubunyag
Niya ang
kaginhawaan ng
Ama para sa atin.

Ang ministeryo ni Jesus ay magpapagaling sa
mga nasirang puso at magtuturo sa atin ng
landas. Tandaang mabuti sa Isaias 40:2 na
nagsasabing ang kanyang pakikidigma ay
natapos at ang kanyang kasalanan ay pinatawad. Pansinin natin na ang
Reyna ng langit ay isang diyosa ng pagkamayabong, kasarian, at digmaan.
Kapag si Kristo ay pumarito sa mundo, ibubunyag Niya ang kaginhawaan
ng Ama para sa atin. Ipapakita niya sa atin kung ano talaga ang katulad ng
Ama. Ang Kanyang Espiritu ay ibabaling ang ating mga puso sa Kanya
upang matagpuan natin ang ating kaginhawahan sa ating Ama sa
pamamagitan ng Kanyang Anak. Tatapusin nito ang ating pakikidigma sa
pagsusumikap na hanapin ang ating pinakamataas na kaginhawaan mula
sa isa pang mapagkukunan. Sinabi ito sa atin ni Jesus nang malapit na
siyang umalis sa mundong ito:
Hindi ko kayo iiwang magisa: ako’y paririto sa inyo. —Juan 14:18
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Kapag nahulog tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng ating walang
kabuluhan at panghihina ng loob, kailangan nating hanapin ang ating
pangunahing kaginhawahan mula kay Cristo, na tumatanggap ng Kanyang
kaginhawaan mula sa Diyos ng lahat ng ginhawa na Kanyang Ama.
Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko
sa inyo upang kayo’y huwag mangagkasala. At kung ang
sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan (parakletos –
comforter) tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. —1 Juan 2:1
Upang matulungan ang mga tao na bumalik sa Kanya bilang kanilang
Mag-aaliw, sinabi ni Jesus ang mga salitang ito ng apela:
Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya:
Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, na ang bawa’t tumingin sa isang
babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng
pangangalunya sa kaniyang puso. —Mateo 5:27–28
Ang sekswal na pagnanasa ng isang lalaki para sa isang babae ay
nagmula sa pagnanais ng kanyang mga mata, ang pinagmulan nito ay ang
aliw na hangarin ng isang lalaki na tulungan ang pagaling ng kanyang
sariling kamalayan na walang kabuluhan. Nag-agape si Isaac para kay
Rebekah at pinayagan siyang maging aliw sa kanya, ngunit ang agape ay
walang eros o pagnanasa; hindi ito nagnanais ng isang bagay para sa
kanyang sarili. Ang Agape ay nakatuon lamang sa pagbibigay nang walang
anumang masungit na interes sa sarili. Ang isang tao na nagmamay-ari ng
agape ay magkakaroon ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang
napakataas na sekswal na imahinasyon kapwa sa loob at panlabas.
Ang ganitong kalagayan ng kabanalan ay tila lampas sa kakayahan ng
tao, lalo na sa kasalukuyang panahon ng media at internet na agad na
nagbibigay-kasiyahan sa anumang masidhing pagnanasa. Sa anumang
oras at anumang lokasyon sa pamamagitan ng mga mobile device bawat
hindi mailarawan ng isip ay mayroon para sa pagkonsumo. Idagdag sa ito
ang pagbawas ng pamantayan ng pananamit para sa mga kababaihan at
isang lipunan na nagpapahayag ng sekswal na kahinahunan sa pagiging
mahinahon at wala pa sa edad, at tila ang lahat ay nagtutulak sa lalaki na
pakainin ang kanyang libido. Sa katunayan para sa tao ang tukso na ito ay
halos imposible na huwag pansinin, ngunit nais ng Panginoon na aliwin
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tayo sa pamamagitan ng pagpapadala sa atin ng isang mensahe ni Elias. Ito
ay isang mensahe na tumatawag sa atin na isuko ang ating pagsamba sa
mga kababaihan at hanapin ang Diyos bilang ating pangunahing Mangaaliw. Papayagan tayong magbigay ng agape sa ating mga asawa at mga
nasa ilalim ng ating impluwensya upang maibigay nila sa atin ang
kaginhawaan na dinisenyo ng Diyos na ibigay nila. Sa gayo’y matutuwa
silang ibigay ang aliw na iyon kapag nakatanggap sila ng agape mula sa
kanilang mga asawa, ama, at pastor. Kung nagawa ni Isaac na bigyang
agape si Rebekah, may pag-asa kahit sa atin ngayon.
Ang paglipat mula sa pagsamba sa Reyna ng langit hanggang sa
pagsamba sa Hari ng mga Hari ay talagang isang labanan. May mga bundok
na maiilipat at malalim na mga lambak ng kahihiyan na dapat malampasan,
ngunit ang tawag sa trumpeta ay lalabas na ngayon upang maghanda ng
mga taong nakahanda upang matugunan ang Panginoon.
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Oh kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging
kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin
ninyo ang walang kabuluhan, at hahanap sa kabulaanan?
(Selah)—Salmo 4:2
Nang tuksuhin ni Satanas si Eva sa pamamagitan ng daluyan ng ahas,
ipinakilala niya sa kanya ang mga prinsipyo ng kanyang bagong kaharian
kung saan ang lahat ay maaaring maging kanilang diyos. Ngunit itinago
niya mula sa babae ang kakila-kilabot na alitan na nagngangalit sa kanyang
puso. Si Satanas na dati ay si Lucifer ang una sa mga nilikha ng Diyos:
Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip: at itinatag kita, na
anopa’t ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Dios; ikaw
ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw
ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin,
hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. —Ezekiel
28:14-15
Sa kabuuan ng agape, binigyan ng Diyos at ng Kanyang Anak si Lucifer
ng kapunuan ng kanilang mapagbigay na pagkatao. Si Lucifer ay ang
maliwanag at umaga na bituin, na puno ng karunungan at kagandahan.
Pinuno siya ng lahat ng nilikha na nilalang at isang hindi kapani-paniwalang
maluwalhating nilalang. Nakapagtataka, siya ay naging mapanibugho sa
Anak ng Diyos at nais magkaroon ng Kanyang lugar sa tabi ng Diyos.
Nakalimutan ni Lucifer na ang bawat mabuting bagay na mayroon siya ay
isang regalo mula sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Si Lucifer,
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bilang isang mahalagang anak ng Diyos ay malumanay na hinikayat na
payagan ang kanyang sarili sa pag-ibig at karunungan ng Diyos at manatili
sa pamilya ng Diyos. Sinubukan ng Diyos na ipakita kay Lucifer na ang
kanyang napagtanto bilang kawalan ng katarungan - na siya ay nasa ilalim
ni Cristo — ay kinakailangan para sa kanyang sariling buhay at kaligayahan;
at ang landas ng hindi kasiyahan ay hahantong lamang sa kanyang sariling
pagkawasak.
Sa halip na pumili ng banal na payo, lihim na nagtatrabaho si Lucifer sa
gitna ng mga anghel upang maghasik ng mga buto ng pagdududa hinggil
sa pamahalaan ng Diyos. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu,
ang Diyos at ang Kanyang Anak ay naroroon sa bawat pag-uusap at narinig
ang bawat salitang bulong ni Satanas, gayunpaman ay hindi nila ginamitan
ng kapangyarihan si Lucifer upang pigilan siya sa kanyang pagkilos.
Ang bawat isa sa mga anghel ay magsisimulang ipakita ang kanilang
katangian. Alam nilang lahat at naranasan nila ang labis na pagmamahal ng
Diyos at ng Kanyang Anak. Ipinakilala ngayon ng pinakamataas na pinuno
ng uniberso sa mga anghel na ang Anak ay pantay sa Kanyang sarili at
karapat-dapat sambahin. Si Jesus ay nakikinig sa pangyayaring ito sa
sumusunod na pahayag:
Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao,
kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; Upang
papurihan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanilang
pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi
nagpapapuri sa Ama na sa kaniya’y nagsugo. —Juan 5:22-23
Ito ang isyu na nilalabanan ni Lucifer. Nais niyang maparangalan na higit
pa kay Kristo. Nais niyang maging katulad ng Kataas-taasang Diyos. Ngunit
pinili niyang kalimutan na walang sinumang lumapit sa Ama maliban sa
pamamagitan ng Kanyang Anak. Pinili din niyang kalimutan na mayroon ka
ng Ama kapag mayroon kang Anak.
Ano’t nahulog ka mula sa langit, Oh tala sa umaga, anak ng
umaga! Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang
nagpahina sa mga bansa! At sinabi mo sa iyong sarili, Ako’y
sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng
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mga bituin ng Dios; at ako’y uupo sa bundok ng kapisanan, sa
mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan: Ako’y sasampa sa
itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap; ako’y magiging gaya
ng Kataastaasan. —Isaiah 14:12-14
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at
ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa
pamamagitan ko. —Juan 14:6
Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang
Cristo? Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa
Ama at sa Anak. Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi
sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa
kaniya naman ang Ama. —1 Juan 2:22-23
Tumanggi si Lucifer na kilalanin ang Anak ng Diyos at sa gayon ay naging
unang pagpapakita ng isang anticristo. Sa hakbang na ito nawalan siya ng
koneksyon sa kanyang makalangit na Ama. Humantong ito sa pagkawala
ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang anak ng Diyos. Ang mga detalye
ng paglipat na naganap ay maaaring mabasa sa aklat na Identity Wars.12
Nagbagong anyo si Lucifer sa pagiging si Satanas ang nagsusumbong.
Hindi na siya nagpahinga sa dibdib ng Anak ng Diyos na nagpahinga sa
dibdib ng Ama. Tumayo siyang nag-iisa na walang taga-aliw para sa
kanyang kaluluwa.
Isang malalim na pakiramdam ng kadiliman ang sumapit sa kanyang
kaluluwa. Ang isang nakakainis na pakiramdam ng walang kabuluhan ay
nilagpasan niya. Upang magbayad ng malalim na pakiramdam ng
pagkalumbay gusto niya ang pagsamba sa iba pang mga nilalang, at sa
pamamagitan ng kanyang mahusay na kagalingan at kasanayan na
hinahangad ng halaga sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at mga
nagawa. Hindi niya mahanap ang isang pakiramdam ng panandaliang
pahinga hanggang sa makontrol niya ang iba na gawin nang eksakto ang
nais niya.
Pagka ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay
lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap
ng kapahingahan, at pagka hindi makasumpong, ay
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sinasabing, Babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko.
—Lucas 11:24
Isang-katlo ng mga anghel ang naniwala sa kanyang mga
kasinungalingan at nahulog sa mga kadena ng kadiliman na dumarating sa
lahat na tumanggi sa Ama at sa Anak:
At ang ibang tanda ay nakita sa langit: at narito, ang isang
malaking dragong mapula, na may pitong ulo at sangpung
sungay, at sa kaniyang mga ulo’y may pitong diadema. At
kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng
mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang
dragon sa harapan ng babaing manganganak na, upang
lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya.
—Pahayag 12:3-4
At ang mga anghel na hindi nangagingat ng kanilang sariling
pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay
iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa
paghuhukom sa dakilang araw. —Jude 1:6
Ang mga kadena sa paligid ng mga anghel na ito ay mga
kasinungalingan na pinaniniwalaan nila tungkol sa katangian ng Diyos.
Naniniwala sila sa Kanya na maging mapang-api, hindi mapagpatawad at
walang awa, lahat ng mga bagay na sila mismo ang naging.
Ikaw ay nauupo, at nagsasalita laban sa iyong kapatid; iyong
dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. Ang mga bagay na ito
ay iyong ginawa, at ako’y tumahimik; iyong inisip na tunay na
ako’y gayong gaya mo: nguni’t sasawayin kita, at aking
isasaayos sa harap ng iyong mga mata. —Mga Awit 50:20–21
Nang tinanggap nina Adan at Eva ang mga kasinungalingan ng ahas,
nahulog sila sa parehong mga kadena ng kadiliman. Sinira ni Satanas ang
kanilang tiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagmumungkahi na itinatago
ng Diyos ang mabuti mula sa kanila na nagpapahiwatig ng labis na banayad
na ang Diyos ay makasarili, na naghahangad na protektahan ang Kanyang
sariling mga interes.
– 32 –

Kawalang-Halaga

Sapagka’t talastas ng Dios na sa araw na kayo’y kumain niyaon
ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo’y magiging
parang Dios, na nakakakilala ng mabuti at masama.
—Genesis 3:5
Ang lahat ng mabubuting bagay ay may mapagkukunan sa Diyos, at ito
ay kaluwalhatian ng katangian ng Diyos na ibigay! Sa pagtanggap ng mga
kasinungalingan ni Satanas sa pamamagitan ng ahas, ang kaluwalhatian o
katangian ng Diyos ay nabago sa isipan ng ating mga unang magulang sa
kahihiyan. Nagresulta ito sa mga pakiramdam ng kawalang-halaga. Ito ang
hangarin ng aming unang teksto sa kabanatang ito:
Oh kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging
kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin
ninyo ang walang kabuluhan, at hahanap sa kabulaanan?
(Selah) —Mga Awit 4:2
Paano naganap ang prosesong ito? Nabasa natin ito sa nakaraang
kabanata:
Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, At
pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira,
ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga
ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga
nagsisigapang.Dahil dito’y sa karumihan ng mga pita ng
kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Dios sa kahalayan, upang
alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang
sarili: Sapagka’t pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng
kasinungalingan, at sila’y nagsisamba at nangaglingkod
sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan
man. Siya nawa. —Mga Romano 1:22–25
Malinaw na ipinakita ni Pablo na ang mga bunga ng kasinungalingan na
ito ay naglilikha ng mga masasamang hangarin na nagiging sanhi ng pagalipusta sa mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang mga katawan sa
pamamagitan ng labis na sekswal at kasiraan. Ang mga sekswal na aktibidad
na ito ay bunga ng pakiramdam na walang kabuluhan at naghahanap ng
kapahingahan ng Diyos sa isang walang saysay na paraan. Kung ang mga
lalaki ay mas naging katulad ni Satanas, mas nais nilang kontrolin ang mga
– 33 –

TAGA-ALIW

katawan ng mga kababaihan para sa pagpapasaya sa kasiyahan sa sarili.
Naging pagmamay-ari sila ng isang maruming espiritu, na naghahanap ng
kapahingahan sa pamamagitan ng espirituwal na pag-asa sa katawan ng
isang babae, pagkontrol sa kanyang isip at pagkakaroon ng kanyang
katawan. Ang prosesong ito minsan ay tinatawag na narcissism.
Ang Narcissism ay mahalagang pagpapakita ng kawalang-halaga sa
isang taong hindi alam ang kaluwalhatian ng totoong Diyos ng langit.
Mahal ng ating Ama ang bawat isa sa Kanyang mga bumagsak na anak
anuman ang kanilang pag-uugali, ngunit hindi nito napigilan ang
napakalaking kalungkutan at kirot na hawid para sa mga mananatili sa
walang kabuluhang estado na ito.
Ang kawalang-halaga na ito ay nagpapakita sa mga kababaihan sa
pamamagitan ng mapagmungkahing pag-uugali at pagsusuot ng mga
damit na nagpapahiwatig ng kanilang mga katawan sa mga sekswal na
kaakit-akit na paraan. Pinahihintulutan nila ang kanilang sarili upang maakit
ang isang tao upang kontrolin nila siya sa pamamagitan ng kanilang mga
sekswal na pabor at emosyonal na pagmamanipula sa pamamagitan ng
luha, pagbuga, at pagbabanta. Nagbabala ang Bibliya laban sa gayong mga
kababaihan:
Upang ingatan ka sa masamang babae, Sa tabil ng dila ng
di kilala. Huwag mong pitahin ang kaniyang kagandahan
sa iyong puso; at huwag ka mang hulihin niya ng kaniyang
mga talukap-mata. Sapagka’t dahil sa isang masamang babae
ay walang naiiwan sa lalake kundi isang putol na tinapay: at
hinuhuli ng mangangalunya ang mahalagang buhay.
Makakukuha ba ng apoy ang tao sa kaniyang sinapupunan, at
hindi masusunog ang kaniyang mga suot? O makalalakad ba
ang sinoman sa mga mainit na baga, at ang kaniyang mga
paa ay hindi mapapaso? Gayon ang sumisiping sa asawa ng
kaniyang kapuwa; sinomang humipo ay hindi maaaring di
parusahan. —Kawikaan 6:24–29
Ang pagsandal sa dibdib ng tulad ng isang babae ay ang kumuha ng
isang nagniningas na tatak sa iyong kaluluwa. Wala siyang ginhawang hatid
at ang mga pilas ay susunugin nang malalim. Naaalala natin ang mga salita
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ni Jesus na nagsasabi sa atin na ang prosesong ito ay nagsisimula sa isip.
Kapag ang isang babae ay naghahangad na akitin ang isang lalaki sa
kanyang damit at mapagmungkahing paraan, ang walang kabuluhang
pag-iisip ng isang lalaki ay magsisimulang isipin ang lahat ng mga sekswal
na pantasya at gumawa ng pangangalunya sa kanyang puso. Ang ganitong
mga pangyayari ay katibayan ng walang kabuluhan ng mga kalalakihan at
kababaihan. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangang dumating si Elias
upang ibalik ang puso ng mga ama sa kanilang mga anak at mga anak sa
kanilang mga ama upang talunin ang kawalang-halaga na ito upang ang
mga tao ng Diyos ay makatakas mula sa mapangwasak na landas na ito.
Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating
ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At
kaniyang papagbabaliking-loob ang puso ng mga ama sa
mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga
magulang; baka ako’y dumating at saktan ko ang lupa ng
sumpa. —Malachi 4:5–6
Walang magagawa ang walang katapusang kaginhawaan sa mga
kagila-gilalas na gawaing ito, sapagkat ang mga anak na lalaki at anak na
babae lamang sa Diyos ng langit ang magbibigay ng banal na pahinga para
sa kaluluwa. Ang mga kalalakihan sa kanilang pagkabulag ay pinipilit ang
madilim na sekswal na landas na ito, at sinabi sa atin ni apostol Pablo na ang
ilang mga kalalakihan ay nag-abanduna sa sekswal na paggamit ng isang
babae (dahil ang kanilang mga sekswal na pakikipagtagpo ay para lamang
sa kanilang sariling kaluwagan) at matukoy ang kasiyahan ay madaling
matatagpuan sa isang lalaki. Nagpapatuloy si Paul:
Dahil dito’y ibinigay sila ng Dios sa mga mahahalay na pita:
sapagka’t pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong
kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo: At gayon din naman
ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa
mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita
ang isa’t isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa
mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng
kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa’y hindi
nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios
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sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga
bagay na hindi nangararapat; —Mga Romano 1:26–28
Susubukan nating galugarin ang higit pa sa paksang ito sa ibang
pagkakataon na ibinigay ang sobrang kamalayan ng isyung ito sa ating
kasalukuyang kapaligiran sa kultura. Ngayon kailangan nating isaalangalang sandali ang lawak ng kawalang kabuluhan at kung paano tayo muling
makarating sa mundong ito sa mga huling talata ng Roma kabanata isa:
… nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng
kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng
pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga
kasamaan; mga mapagupasala, Mga mapanirang puri, mga
napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga
mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga
masuwayin sa mga magulang, Mga haling, mga hindi tapat sa
tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag:
Na, bagama’t nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga
nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa
kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi
naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. —
Mga Romano 1:29–32
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Pinaggalingan sa
Pagkaalipin
Kaniyang pinasusuko siya ng karamihan ng kaniyang mga
matamis na salita, hinihila niya siya ng katabilan ng kaniyang
mga labi. Pagdaka ay sumusunod siya sa kaniya, gaya ng toro na
naparoroon sa patayan, O gaya ng sa mga tanikala sa sawayan
sa mangmang… —Kawikaan 7:21-22
Isaalang-alang ang uri ng prutas na magagawa mula sa isang lalaki na
naghahanap ng aliw mula sa kanyang asawa at asawa upang humingi ng
halaga mula sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Kapag nais nating
lumaki ang isang halaman inilalagay natin ito sa pinakamahusay na
lumalagong mga kondisyon. Ang ating mga saloobin ay patungo sa
kapakanan ng halaman sa kapaligiran nito. Nagtanim tayo ng binhi sa isang
lupaing mayaman sa pagpapalusog, tinubigan natin ito at
pinangangalagaan ito na maaaring lumaki. Ano ang kapaligiran kung saan
ipinanganak ang karamihan sa mga bata?
Ang pisikal na proseso ng paglilihi ay madaling maunawaan. Ang
kahanga-hangang pagsabog ng mga hormon na nagkalat sa isang
paglabas ng sekswal na pakikipag-ugnay ay nagpakawala sa ilang
magagandang damdamin ng mag-asawa at isang hanay ng mga
damdamin, sa pag-aakalang pareho ang mga partido ay kontento sa
relasyon. Mula sa kaganapang ito ng orgasm ay agad na tumagos ang binhi
ng lalaki sa itlog ng babae at ipinanganak ang isang bata.
– 37 –

TAGA-ALIW

Ang hindi binibigyang pansin ng karamihan sa mga tao ay ang
kapaligiran kung saan nakatanim ang punong ito. Sa paligid ng bawat tao
ay may isang kapaligiran. Ang bawat tao ay nagdadala sa kanila ng bakas
ng kanilang kasaysayan. Ang mga kagalakan, pagpapala, trahedya at
traumas ng bawat tao ay nakaimbak electro-chemically sa kanilang utak,
nervous system, organo, kalamnan, at buto.
Inihayag ng mga pag-aaral na ang mga pasyente sa paglipat ng puso ay
maaaring sa ilang mga kaso ay nakakaranas ng isang makabuluhang
pagbabago sa pagkatao pagkatapos ng kanilang operasyon, pagkuha ng
mga katangian ng pagkatao, kagustuhan at hindi kagustuhan, at maging
ang mga kakayahan at kasanayan ng tao na ang puso ay kanilang
natanggap.13 Ang Bibliya ay tumutukoy sa prinsipyong ito kapag nagsasalita
tungkol sa pagkakasala ng tao.
Ang kasalanan ng Juda ay nasulat ng panulat na bakal, at ng
dulo ng diamante: nakintal sa kanilang puso, at sa mga
sungay ng inyong mga dambana… —Jeremiah 17:1
Ang lahat ay pamilyar sa paglalakad sa isang silid kung saan may
malubhang pag-igting; maaari mong maramdaman ito. Tulad ng sinasabi
ng ilang mga tao, “maaari mong putulin ang hangin gamit ang isang
kutsilyo.” Ito ay dahil ang damdamin ng tao ay gumagawa ng mga
panginginig na nakakaapekto sa kapaligiran.14
Ang parehong naka-imbak na kasaysayan ng ating buhay at ang dalas
ng panginginig ng boses ng lalaki at babae sa oras ng paglilihi ay nagiging
emosyonal at espirituwal na lupa kung saan nakatanim ang kaluluwa ng
bata.
Dinisenyo ng Diyos ang sandali ng paglilihi upang maging isang sandali
kung saan sa unyon ang pagpapakawala ng mga kamangha-manghang
kemikal ng tao sa mag-asawa ay nakasentro sa pagdating ng isang bata sa
mundo. Ang dalas ng panginginig ng boses ng mga saloobin sa loob ng
ama ay ang nangingibabaw na pagpapasiya sa katangian ng bata:
Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang
tao; at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga
magulang. —Kawikaan 17:6
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Kung ang ama ay nagdadala ng isang kasaysayan ng kawalang halaga,
ang pokus ng magagandang paglabas ng mga kemikal sa kanyang katawan
ay hindi para sa kanyang anak o maging sa kanyang asawa, kundi para sa
kanyang sarili. Nilanghap niya ang sandaling iyon ng lubos na kasiyahan sa
isang pagtatangka na aliwin ang kanyang nasugatan na kaluluwa. Sa halip
na mapasigla ang kahanga-hangang karanasan sa nakatuon na pag-iisip sa
darating na anak at galak sa kanyang pinakamamahal na asawa, nilanghap
niya muna ang mga saloobin tungkol sa kanyang sarili. Bilang kahalili sa
pamamagitan ng pangangailangan para sa halaga, naramdaman niya ang
patunay bilang isang tao na nakikita niya ang kaligayahan ng kanyang
asawa, ngunit pangunahin ang kanyang mga saloobin ay nananatili sa
kanyang sariling pangangailangan para sa ginhawa.
Ang mga saloobin ng ama sa sandali ng paglilihi at lampas ay pinunan
ang silid at naligo ang binhi sa isang emosyonal na kapaligiran ng pagiging
makasarili. Ito ba ay nakakagulat na ang mga bata ay nagsisimulang
magpakita ng makasariling pag-uugali kaagad pagkatapos na sila ay
ipanganak, na may karamihan sa kanilang mga pangangailangan na
ipinaalam sa pamamagitan ng pag-iyak? Kung ang isang tao ay
naghahanap ng agarang kasiyahan sa sandali ng paglilihi, kung gayon,
kasunod ng pagkatao ng ama, natural na ang bata ay hihilingin agad na
nasiyahan upang matugunan ang mga pangangailangan nito sa sandal ng
kapanganakan. Lumago sa emosyonal na kapaligiran ng sarili bilang ang
pokus, ang gayong prutas ay hindi maiiwasang resulta.
Ipinakikita ng mga kamakailang survey na ang karamihan sa mga
kababaihan ay hindi nasiyahan sa sekswal na kasama ng kanilang mga
kabiyak.15 Ito ay mahuhulaan kapag ginawa ng mga lalaki ang mga
kababaihan na kanilang pangunahing mapagkukunan ng kaginhawaan
para sa kanilang sariling mga sekswal o emosyonal na mga
pangangailangan. Ang sekswalidad para sa mga kababaihan ay higit na
nakatuon sa relasyon.16 Ang isang babae ay mas interesado na hinahangad,
at kung ano ang iniisip ng kanyang lalaki tungkol sa kanya. Nais niyang
makinig siya sa kanya at ibahagi ang kanyang mga damdamin, upang
kumonekta sa isang emosyonal na antas. Sa mataas na antas ng kawalan ng
kasiyahan na naranasan ng mga kababaihan, binibigyang diin nito ang
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malungkot na katotohanan na ang mga kalalakihan ay nakatuon sa kanilang
sariling mga ideya tungkol sa sekswal na kilos.
Ang pagpapahalaga sa isang babae ay nagsisimula nang mabulabog
habang nagsisimula na niyang mapagtanto ang pagtuon ng kanyang lalaki
ay hindi gaanong tungkol sa pagnanais sa kanya, ngunit higit pa tungkol sa
pagnanais ng kanyang personal na kasiyahan sa
Sa mataas na antas
gawa ng pagtatalik. Maraming mga kababaihan
ng kawalan ng
ang may pagnanais na masiyahan ang kanilang
kasiyahan na mga asawa, ngunit pagkaraan ng ilang oras ang
naranasan ng mga paglubog na pakiramdam sa wakas ay sumikat sa
kababaihan, kanila na ang “relasyon” ay hindi talaga tungkol
binibigyang diin nito sa kanila. Ang kanyang pagkatao ay hindi talaga
ang malungkot na mahalaga sa lalaki, tanging ang kanyang
katotohanan na ang kakayahang matupad ang kanyang mga
mga kalalakihan ay pantasya at mapagaan ang kanyang kaba-siya ay
nakatuon sa isang tukuran sa kanyang nakatutok sa sariling
kanilang sariling katotohanan. Lumilikha ito ng isang buong
mga ideya tungkol saklaw ng emosyonal na pinsala sa kanyang
sa sekswal na kilos. personal na kahulugan ng halaga at kabuluhan.
Pagkatapos ito ay magiging bahagi ng kanyang pamana sa bata. Ang
kanyang personal na pakiramdam ng kawalang-halaga ay emosyonal na
nanginig sa silid sa sandali ng paglilihi at nagbibigay ng pangalawang
epekto sa pag-unlad ng kanyang anak.
Ang isang batang lalaki na ipinanganak sa ganitong emosyonal na
kapaligiran ay malamang na magkaroon ng isang mababang halaga ng
sarili na sinamahan ng isang karaniwang mataas na sex drive at talian ng
kawad upang maghanap ng isang babae para sa kanyang aliw. Ang isang
batang babae na ipinanganak sa kapaligiran na ito ay makaramdam ng
isang mas malaking pagnanais na hanapin at gawing mas kaakit-akit ang
kanyang sarili sa mga kalalakihan sa isang pagtatangka upang mabayaran
ang kanyang mababang kahulugan ng halaga at kabuluhan. Marahil ay mas
maaapektuhan niya ang mga lalaking seksuwal na makasarili dahil ito ang
kapaligiran na ipinaglihi ng kanyang ama. Ang ugali na ito ay
madadagdagan kung ang kanyang ama ay regular na mag-fantasya
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tungkol sa pakikipagtalik o nanonood ng pornograpya. Ang kapaligiran ng
kanyang isip ay patuloy na nakakaapekto sa kanyang anak na babae habang
siya ay lumalaki sa isang kabataang babae.
Kaya ano ang ilan sa mga resulta ng ganitong paraan ng ugitan sa
sekswal na karanasan sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan? Sa laki ng
macro ating napansin:
Ø 40-50 milyong pagpapalaglag sa isang taon.17
Ø Sa 20.9 milyong tao na nakalakal bilang mga alipin, kilala na higit sa
5 milyon sa kanila ang nakalakal para sa pagtatalik. Ngunit ang
numero na ito ay napaka konserbatibo. Ang aktwal na pigura ay
mas mataas.18
Ø Sa kasalukuyan ay may humigit-kumulang na 42 milyong kilalang
mga patutot. Ang 80% sa mga ito ay kababaihan at 90% sa mga ito
ay pinapalo ng isang bugaw.19
Ø Iniulat na ang Tsina ay may pinakamataas na bilang ng kilalang mga
patutut na may 5 milyon na sinusundan ng India na may 3 milyon
at pagkatapos ng USA na may 1 milyon.20
May kinalaman sa mga aktibidad sa pornograpiya sa internet:
Bawat segundo:
Ø 28,258 mga gumagamit ay nanonood ng pornograpiya sa internet.
Ø $ 3,075.64 ay ginugugol sa pornograpiya sa internet.
Ø 372 katao ang nagta-type ng salitang “matanda” sa isang search
engine.
Araw-araw:
Ø 13,128 na mga video ay nai-upload sa pornhub. Isang porn website
lamang.21
Ø 2.5 bilyong email na naglalaman ng porn ay ipinadala o natanggap.
Ø 68 milyong mga tanong sa paghahanap na may kaugnayan sa
pornograpiya — 25% ng kabuuang paghahanap ay nabuo.
Ø 116,000 mga tanong na may kaugnayan sa pornograpiya ng bata
ay natanggap.22
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Ang mundo ay nasa kamatayan. Ang susunod na henerasyon ng mga
lalaki ay nawawala ang lahat ng kahulugan kung paano pakitunguhan ang
isang babae dahil sa pornograpya.23 Ang kamatayan ay ang konklusyon sa
Roma kabanata 1. Ito ay maliwanag na ang lahi ng tao ay inaabuso ang
regalo ng sekswalidad sa pinaka kakila-kilabot na paraan. Ang pagsabog ng
internet ay nagpakawala sa mabangis na kalikasan ng tao at ang pagdurusa
ng milyun-milyong mga anak ng Diyos ay hindi mailarawan.
Kamakailan lamang ay napanood ko ang bahagi ng isang video na
dokumentaryo sa mga bata na nakalakal para sa pakikipagtalik. Nakinig ako
sa isang batang babae na nagsasalaysay tungkol sa kanyang nakakatakot na
karanasan. Umiyak ako habang nakikinig. Habang tinitingnan ko ang mga
malulungkot na mata, nakita ko ang mukha ni Jesus na nagdurusa sa kanya
at kinailangan kong lumakad palayo upang mangolekta ng aking mga
saloobin kay Jesus na aking Mag-aaliw. Isa siya sa hindi bababa sa 9 o 10
milyong batang kababaihan na nakalakal. Nanalangin ako sa Panginoon na
malaman kung ano ang gagawin sa harap ng matinding kasamaan. Ito ay
tulad ng nakatayo nang mag-isa sa isang baybayin na may 10 milyang taas
na tsunami na paparating sa iyo.
Tulad ng paggalugad natin sa isang susunod na kabanata, tayo ay
humiram ng oras dahil ang panginginig na ito na may inspirasyong makademonyo ay may epekto sa kapaligiran at lupa. Karamihan sa mga tao ay
likas na alam na mayroon tayong isang limitadong dami ng oras, ngunit ang
karamihan ay naghahanap sa maling direksyon para sa kadahilanan.
Inalipin ang mundo sa pakikipagtalik at hindi ito ginagawang isang mas
mahusay na lugar sa mundo. Ang mga salita ni Moises sa Levitico tungkol
sa labis na sekswal ay nanindigan bilang isang kaibig-ibig na babala sa
sangkatauhan. Ang antas ng pagkakasala at pagkabagabag ay nagiging
hindi maunawaan.
Ang pagkamatay na ito ay nagsasalita sa atin lalo na sa kanlurang kultura
na dumaan sa isang rebolusyong sekswal noong 1960 at 1970’s. Ayon sa
muling paghahanap ng sosyalistang antropologo sa Oxford na si J.D. Unwin
na sumulat ng aklat na tinatawag na Sex and Culture, sumusulong tayo sa
pagkamatay ng ating sibilisasyon.
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Noong 1930, sinuri ni Unwin ang mga datos mula sa 86 mga lipunan at
sibilisasyon upang makita kung may kaugnayan sa pagitan ng sekswal na
kalayaan at pag-unlad ng mga kultura. Inilarawan ni Unwin ang apat na
“mahusay na mga disenyo ng kultura ng tao” at antas ng pag-unlad na
sinusukat sa mga tuntunin ng arkitektura, sining, engineering, panitikan,
agrikultura, at iba pa. Ang pangunahing criterion para sa pag-uuri ay kung
paano ang bawat kultura na may kaugnayan sa likas na mundo at mga
puwersa na nilalaman nito. Ang mga kulturang pinag-aralan niya ay inuri sa
isa sa apat na disenyo na ito:
Ø zoistic: Ang mga tao sa ganitong uri ng kultura ay lubos na
nakatuon sa sarili sa pang-araw-araw na buhay, kagustuhan, at
pangangailangan, na walang interes sa pag-unawa sa kalikasan.
Ang mga kulturang ito ay inilarawan bilang “patay” o “hindi
gumagalaw”.
Ø monistic: Ang mga tao sa ganitong uri ng kultura ay nakakakuha
ng paniniwala sa pamahiin at / o espesyal na paggamot ng mga
patay upang makayanan ang likas na mundo.
Ø deistic: Ang mga tao sa ganitong uri ng kultura ay nagbibigay ng
kapangyarihan ng kalikasan sa isang lumikha o diyos-diyosan.
Ø rationalistic: Ang mga tao sa isang nakapangangatwiran na
kultura ay gumagamit ng nakapangangatwiran na pag-iisip upang
maunawaan ang kalikasan at gumawa ng mga desisyon sa pangaraw-araw.
Ang mga antas ng sekswal na pagpigil ay nahahati sa dalawang
pangunahing kategorya - pre-nuptial at post-nuptial. Ang mga kategorya
ng Prenuptial ay:
Ø Kumpletong sekswal na kalayaan — walang prenuptial na
pagpigil.
Ø Hindi regular o paminsan-minsang pagpigil — ang mga
regulasyong pangkultura ay nangangailangan ng isang paminsanminsang panahon ng pag-iwas.
Ø Mahigpit na Kalinisang-puri — mananatiling dalaga hanggang
kasal.
Narito ang ilan sa mga pinaka makabuluhang natuklasan ni Unwin:
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Epekto ng sekswal na mga hadlang: Ang pagtaas ng mga hadlang sa
sekswal, alinman sa pre o post-nuptial, palaging humantong sa pagtaas ng
kaunlaran ng isang kultura. Sa kabaligtaran, ang pagtaas ng kalayaan sa
sekswal ay palaging humantong sa pagbagsak ng isang kultura ng tatlong
henerasyon mamaya.
Ang nag-iisang impluwensyang kadahilanan: Nakakagulat, ang
datos ay nagsiwalat na ang nag-iisang pinakamahalagang ugnayan sa pagunlad ng isang kultura ay kung ang pre-nuptial na kalinisan ay kinakailangan
o hindi. Ito ay nagkaroon ng isang napaka makabuluhang epekto sa
anumang paraan.
Pinakamataas na pag-unlad ng kultura: Ang pinakamalakas na
kumbinasyon ay pre-nuptial na kalinisan kasabay ng “ganap na monogamy”.
Ang mga kultural na kultura na nagpapanatili ng kumbinasyon na ito ng
hindi bababa sa tatlong henerasyon ay lumampas sa lahat ng iba pang mga
kultura sa bawat lugar, kabilang ang panitikan, sining, agham, kasangkapan,
arkitektura, engineering, at agrikultura. Tatlo lamang sa walumpu’t anim na
kultura na pinag-aralan ang nakamit ang antas na ito.
Epekto ng pag-abandona sa kalinisan ng prenuptial: Kapag ang
mahigpit na prenuptial na kalinisan ay hindi na pamantayan, ang ganap na
monogamy, deism, at pangangatwiran na pag-iisip ay nawala din sa loob ng
tatlong henerasyon.
Kabuuan ng sekswal na kalayaan: Kung ang kabuuang sekswal na
kalayaan ay niyakap ng isang kultura, ang kulturang iyon ay bumagsak sa
loob ng tatlong henerasyon hanggang sa pinakamababang estado ng
pagyabong - na inilarawan ni Unwin bilang “hindi gumagalaw” at sa isang
“patay na antas ng paglilihi” at nailalarawan ng mga tao na may kaunting
interes sa iba pa kaysa sa kanilang sariling mga nais at pangangailangan. Sa
antas na ito, ang kultura ay karaniwang nasakop o kinuha ng ibang kultura
na may mas malaking enerhiya sa lipunan.
Naantalang Oras: Kung mayroong pagbabago sa mga hadlang sa
sekswal, alinman sa pagtaas o pagbaba na pagpigil, ang buong epekto ng
pagbabagong iyon ay hindi natanto hanggang sa ikatlong henerasyon.24
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Walang katotohanan na ang mga natuklasan ni Unwin ay tumutugma
sa mga salita ng Banal na Kasulatan na nagsasabi sa atin na pinahihintulutan
ng Diyos ang mga kasamaan sa isang henerasyon na makaapekto sa
susunod sa ikatlo at ika-apat na henerasyon. (Exodo 20:4-5). Hindi napansin
si Unwin dahil sa pagiging isang relihiyosong tao, sumulat siya mula sa
isang pananaw ng pagkamakatuwiran. Sinasabi sa atin ng kanyang gawain
na kapag ang isang kultura ay nag-iwan ng sekswal na pagpigil, tatagal
lamang ng tatlong henerasyon upang sirain ang sibilisasyong iyon.
Maliwanag na kapag ang mga kalalakihan at kababaihan ay nagbabago
ng karamihan sa kanilang lakas sa pakikipagtalik, ang natitirang kapasidad
ng tao ay nabawasan sa pagtuon lamang sa mga personal na nais. Kung
tama si Unwin, papasok tayo sa panghuling henerasyon bago ang
kumpletong pagbagsak ng lipunang Kanluranin, at sa pamamagitan ng
pagpapalawak, ang lahat ng mga lipunan na pinasok ng porno sa
pamamagitan ng internet.
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Libog ng mga Mata,
Libog ng Laman
Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya:
Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, na ang bawa’t tumingin sa
isang babae na taglay ang masamang hangad ay
nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso.
—Mateo 5:27-28
Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na
nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa
sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama.
Sapagka’t ang lahat na nangasa sanglibutan, ang
masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga
mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi
sa sanglibutan. —1 Juan 2:15-16
Ang katotohanang ito na si Cristo ay nakikipag-usap sa mga lalaki
tungkol sa pagtingin sa isang babae na may kaugnayan sa pangangalunya
ay nagpapahiwatig ng isang kritikal na bahagi ng problema ng kalalakihan.
Tulad ng sinabi natin kanina, gumawa ng maling desisyon si Adan na gawin
ang babae bilang pangunahing tagapag-aliw. Tulad ng ipinahihiwatig ng
aklat ng Roma, binago nito ang kaluwalhatian ng Diyos sa isang
kasinungalingan at nagdulot ng sekswal na pagkabigo sa pagitan ng lalaki
at babae.
Maraming tao ang pamilyar sa eksperimento sa aso ni Pavlov:
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Sa panahon ng kanyang pananaliksik sa pisyolohiya ng
pantunaw sa mga aso, binuo ni Pavlov ang isang pamamaraan
na nagpapagana sa kanya upang pag-aralan ang mga proseso
ng pagtunaw ng mga hayop sa mahabang panahon. Pinaredirect niya ang mga likido sa pagtunaw ng mga hayop sa labas
ng katawan nito, kung saan ito masusukat. Napansin ni Pavlov
na ang kanyang mga aso ay nagsimulang mag-salivate sa
pagkakaroon ng technician na karaniwang nagpapakain sa
kanila, sa halip na mag-salivate lamang sa pagkakaroon ng
pagkain. Tinawag ni Pavlov ang anticipatory salivation ng aso na
“psychic secretion”. Inilagay ang mga impormal na obserbasyon
na ito sa isang pang-eksperimentong pagsubok, ipinakita ni
Pavlov ang isang pampasigla (hal. ang tunog ng isang
metronom) at pagkatapos ay binigyan ng pagkain ang aso;
pagkatapos ng ilang mga pag-uulit, ang mga aso ay
nagsimulang lumuwas bilang tugon sa pampasigla.25
Kapag ang isang lalaki ay nakaranas ng sekswalidad ang kanyang gana
sa pakikipagtalik ay lalago, lalo na kung ang kanyang aliw ay nakasentro sa
babae na kanyang napili. Ang paghihintay sa kaganapan ay nakakondisyon
ng pampasigla. Ang natatanging tampok ng katawan ng babae lahat ay
may potensyal na maging isang pampasigla para sa lalaki. Kung ang isang
babae ay nagsusuot ng masikip na damit na nagpapahiwatig ng kanyang
mga tampok na pambabae, maaari itong mag-trigger ng pagbuo ng mga
nakalulugod na mga kemikal sa isip ng isang tao sa pamamagitan ng
kanyang imahinasyon bilang tugon sa nakikita.
Tulad ng mga kalalakihan na lubos na likas sa biswal, kung ang isip ng
isang lalaki ay walang saysay at mayroon siyang malakas na gana, pipiliin
niyang isipin ang mga erotikong larawan sa kanyang isip o si Satanas at ang
kanyang mga anghel ay sabik na pipilitin ang mga larawang ito sa kanya
kung mayroong mga paglabag sa proteksyon ng kanyang sandata.
Pinangunahan ni Satanas ang kasalukuyang kultura sa isang lugar kung
saan ang damit ng kababaihan sa maraming mga kaso ay isang direktang
pag-atake sa mga mata ng isang lalaki. Ang ilang mga kababaihan ay may
ideya ng pag-iisip na kapag ang isang lalaki ay naging isang Kristiyano at
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ibigay ang kanyang puso kay Kristo na ang lahat ng pagnanasa na ito ay
nawala. Posible bang may ilang kababaihan na walang kabuluhang umaasa
na ligtas silang magsuot ng iminumungkahi na damit sa simbahan dahil
wala ang mga Kristiyanong kalalakihan, o nagtagumpay, sa problemang ito?
Nag-aalok ang Bibliya sa atin ng direktang payo tungkol sa tanong na
ito.
…na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang
sa kanilang kilos, hindi palabintangin ni paalipin man sa
maraming alak, mga guro ng kabutihan; Upang kanilang
maturuan ang mga babaing may kabataan na magsiibig sa
kanikaniyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak,
mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag
sa bahay, magagandang-loob, pasakop sa kanikaniyang asawa,
upang huwag lapastanganin ang salita ng Dios. —Titus 2:3-5
Ang pagiging malinis ay nangangahulugang maging disente at dalisay
nang hindi naghahanap ng pansin sa sarili sa pamamagitan ng suot na
damit. Dito naging mahirap ang mga bagay. Ang mga kababaihan ay
natural na nagnanais ng pansin. Karaniwang nakikita nila itong
nakakabigay-puri upang makakuha ng interes ng mga lalaki na kanilang
kinagigiliwan. Ang isang babaeng naramdaman na kulang ang halaga ay
mas madaling matukso ni Satanas upang ikompromiso ang kanyang
pamantayang pananamit.
Kapag ang isang magandang babae ay lumalakad papunta sa isang silid
ay nalaman niya ang epekto niya sa mga kalalakihan sa silid na iyon.
Kadalasan sa kanyang pagnanais para sa pagpapahalaga, naghahanap siya
ng pag-apruba na pagtingin. Nagtataka siya, napansin kaya niya ako? Ang
mga lalaking walang kamuwang-muwang ay iguguhit tulad ng mga
gamugamo sa isang siga nang makita nila ang isang magandang babae.
Mayroong isang pangunahing pakiramdam ng kaginhawahan at pagnanais
na magkaroon, kapag tumitingin sa isang babaeng pisikal na kaakit-akit.
Ang mga mata ng isang lalaki ay karaniwang agad na nagpapa-hypnotize
at ang pagnanais ng mga mata ay humahantong sa kanya sa isang serye ng
mga imahe sa kanyang isip na nagpapababa sa kanya kung hindi niya ito
pipigilan at humingi ng tulong sa kanyang Tagapagligtas.
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Sa aking mga pakikipag-usap sa mga kalalakihan sa maraming taon,
marami ang nakakaramdam ng isang malalim na pakiramdam ng kahihiyan;
alam nila na hindi nila dapat isipin ang mga saloobin na ito at
nakakaramdam sila ng pagkakasala. Ang ilan ay nagpahayag sa akin na sa
palagay nila ay wala silang pag-asa sa kaligtasan dahil natuklasan nila na
halos imposible na pigilin ang daloy ng mga saloobin na pumasok sa
kanilang isipan kapag nakakita sila ng isang kaakit-akit na babae. Sa lahat ng
aking mga taon ng paglilingkod, nakita ko na ito ang pinakadakilang
labanan na kinakaharap ng mga lalaking Kristiyano. Karaniwan ang isang
code ng katahimikan sa isyung ito dahil para sa mga kalalakihan na
makipag-usap tungkol sa pakikibaka na ito ay nag-aanyaya sa kahihiyan at
takot na sila ay mapangalanan o maiiwasan sila ng iba.
Sa tahimik na estado na ito, iniisip ng ilang kalalakihan na dapat silang
higit na masasama kaysa sa iba pang mga kalalakihan at kinukumbinse sila
ni Satanas na totoo ito at wala silang pag-asa. Nakalulungkot, kapag ang
mga kababaihan sa kanilang pagnanais na makatanggap ng pansin na
damit sa mga maikling palda upang labis na ibunyag ang kanilang mga
binti at mga bahagi ng kanilang mga suso na may maluwag o pag-asong
kurbata, hindi nila sinasadya na gumaganap ng isang bahagi sa pagimpluwensya sa ilang mga kalalakihan upang maging kumbinsido na sila
ay mawawala.
Sa ngayon ay may lumalagong usbong mula sa mga kababaihan na
magsuot ng masikip sa balat na gym-wear habang nasa labas, o ipakita ang
kanilang mga strap ng bra na may mga walang bahid na balikat. Gustunggusto ng mga walang-kalakal na kalalakihan ang ganitong uri ng damit,
ngunit ang mga kalalakihang nagnanais na maging matapat ay kailangang
manalangin at itutok ang kanilang isip kay Cristo at sa Salita.
Kung ang isang tao ay nahaharap sa isang mahirap na panahon, ang
kanyang mga saloobin ay maaaring magapi sa kanya at hahanapin niya ang
ilang paraan upang mapawi ang sekswal na pag-igting na bumubuo sa
pagkuha ng mga bagay na tulad nito. Maaaring hindi alam ng mga
kababaihan ang epekto nito at ang pangwakas na resulta nito. Maaari
niyang isuko ang kanyang pakikipaglaban sa kanyang sarili, mawala ang
kanyang koneksyon sa Diyos at makahanap ng ilang mga
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nakapanghihinang paraan upang makahanap ng kaluwagan para sa
kanyang damdamin. Pagkatapos ay hahangarin ni Satanas na akusahan at
hatulan siya at sasabihin sa kanya na walang saysay na subukan niyang
magpatuloy bilang isang Kristiyano.
Hindi kailanman tama para sa isang lalaki na sisihin ang sinumang babae
sa kanyang pagkahulog. Tungkulin niyang pumunta sa Diyos sa panalangin
at humingi ng biyaya upang mabuhay araw-araw, na gawin ang
Panginoong Jesus ang kanyang unang Tagabigay-aliw upang hindi niya
maramdaman ang lakas ng kanyang likas na kalikasan. Sinasabi sa atin ni
Pablo:
Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may
kamatayan, upang kayo’y magsisunod sa kaniyang mga pita.
—Mga Romano 6:12

Hindi kailanman tama
para sa isang lalaki na
sisihin ang sinumang
babae sa kanyang
pagkahulog. Tungkulin
niyang pumunta sa
Diyos sa panalangin at
humingi ng biyaya
upang mabuhay
araw-araw

Nakatira tayo sa mga lipunan ngayon kung
saan halos imposible na hindi makita ang mga
kababaihan
na
nakasuot
sa
isang
nakakapukaw na paraan.

Araw-araw ay hinihiling ko sa aking
Tagapagligtas ang biyaya na maging dalisay sa
puso. Nais kong parangalan ang pangako ko sa
kasal at si Jesus lamang ang maaaring
makapanatili nito sa akin. Para sa mga nakatira
sa malalaking lungsod, mas malaki ang mga
tukso. Ang paglalakad sa isang malaking
shopping center o department store ay maaari talagang subukan ang mga
lalaki sa kanilang tahimik na digmaan upang manatiling tapat.
Ang mensahe na hindi tayo hinatulan ng ating Ama sa langit ay
nakatulong sa marami sa ating mga kalalakihan na maprotektahan laban
sa regular na pag-atake ni Satanas sa mga imaheng itinaguyod niya mula
sa ating nakaraan, na naghahangad na kumbinsihin tayo na tayo ay isang
kabiguan. Ang pagkondena ng isang tao sa kanyang sarili ay naglalagay
ng isang siklo ng paulit-ulit na pagkakasala sa kanyang isip. Kapag ang
isang tao sa wakas ay nalaman na siya ay pinatawad sa paghingi ng aliw
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sa mga maling lugar kasama ng kanyang isipan, mayroon siyang mas
malaking kapangyarihan upang mapawalang-bisa ang mga
nakakabagabag na kaisipan.
Sa mga kalalakihang nakakaramdam ng lubos na pagkatalo, alalahanin
na iniaalok sa atin ni Jesus araw-araw ang Kanyang isip sa pamamagitan ng
Kanyang Espiritu.
Sapagka’t sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang
siya’y turuan niya? Datapuwa’t nasa atin ang pagiisip ni
Cristo. —1 Mga Taga Corinto 2:16
Angkinin ang isipan ni Kristo araw-araw na alam na hindi ka hinatulan ni
Kristo sa iyong kahinaan. Ang isip ni Cristo ay dalisay. Ang isip ni Kristo sa
mga kalalakihan ay dahilan upang makita ang mga kababaihan sa kanilang
paligid bilang kanilang mga kapatid na babae at mga saloobin ng
karumihan ay pinalayas.
Mayroong maraming mga bagay na maaari mong gawin upang
matulungan ang iyong isip sa giyera laban sa pagnanasa ng mga mata at
pagnanasa ng laman. Kabisaduhin ang Banal na Kasulatan at sipiin ito at
taglayin ito. Huwag lamang tumayo doon na tumutulo tulad ng mga aso ni
Pavlov at hayaan ang iyong isip na magpatakbo ng kaguluhan. Kunin ang
salita ng Diyos at paniwalaan ito. Ito ang ilan sa aking mga paborito upang
maangkin:
Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa
nagpapalakas sa akin. —Mga Filipos 4:13
At pupunan ng aking Dios ang bawa’t kailangan ninyo ayon sa
kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.
— Mga Filipos 4:19
Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis
ng tao: datapuwa’t tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na
kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din
ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito’y
inyong matiis. —1 Mga Taga-Corinto 10:13
Ngayon doon sa makapagiingat sa inyo mula sa pagkatisod, at
sa inyo’y makapaghaharap na walang kapintasan na may
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malaking galak, sa harapan ng kaniyang kaluwalhatian.
—Jude 1:24
Pasanin ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin;
sapagka’t ako’y maamo at mapagpakumbabang puso: at
masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga
kaluluwa. —Mateo 11:29
Hawakan ang mga salita ng Bibliya. Ang mga salitang nakasulat sa itaas
ay espiritu at buhay. Maaari nilang baguhin ang pokus ng iyong mga
saloobin at bibigyan ka ng tagumpay.
Mayroong isang bilang ng mga bagay na pinapayagan ng mga tao na
gawing mas mahirap ang kanilang buhay kaysa sa kailangan nito. Kung
nakikinig ka ng musika sa radyo na naglalaman ng mga lyrics na sekswal
ang binibigay, inaanyayahan mo ang mga demonyo na tuksuhin ka at
punan ang iyong isip ng mga imoral na kaisipan. Ang anumang
makamundong musika na nagsasalita ng sekswal na pag-ibig sa pagitan ng
isang lalaki at babae ay nagdadala ng potensyal na pag-anyaya kay Satanas
na tuksuhin ka ng masasamang kaisipan.
Para sa sinumang Kristiyanong lalaki na nanonood ng mga pelikula ng
anumang uri na nagmumula sa mundo ay gagawa ng isang paglabag sa
iyong isip. Ang mga pelikulang ito ay partikular na idinisenyo upang buksan
ang mga espirituwal na pintuan ng iyong templo ng katawan upang
mapasok si Satanas at tuksuhin ka. Iwasan ang tukso na mag-click sa mga
video sa YouTube o Facebook na alam mo na maaaring maglaman ng mga
babaeng hindi masyadong bihis.
Mag-ingat sa panonood ng mga broadcast ng balita. Maraming mga
kababaihang broadcasters ay nakapupukaw ang bihis. Maraming mga site
ng balita ang umuukit sa mga manonood na may mga napaka
iminumungkahi na mga imahe sa kanila. Ang lahat ng ito ay maaaring
lumikha ng mga problema para sa isang lalaki.
Kapag sa mga sitwasyong panlipunan dapat nakalaan hinggil sa
paghipo. Subukang maiwasan ang pagyakap sa isang babae dibdib sa
dibdib. Ito ay medyo isang matalik na posisyon at dapat na nakalaan para
sa pamilya. Para sa mga regular na kaibigan gumamit ng isang yakap sa gilid
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o nakasandal upang maiwasan ang pakikipag-ugnay sa dibdib o balakang.
Para sa ilang mga tao ang payo na ito ay malinaw ngunit para sa marami
hindi ito ang nangyari. Ito ay ang aking pagmamasid na ang mga
matatandang kababaihan ay karaniwang mas marunong sa pagharap sa
mga bagay na ito. Ang mga mas batang kababaihan ay madalas na walang
muwang at hindi alam ang epekto ng kanilang mga aksyon. Sinasabi sa atin
ng Bibliya na ang mga matatandang kababaihan na may maraming taon
ng karanasan ay dapat magturo sa mga mas batang babae kung paano
makihalubilo sa mga kalalakihan. Ito ay mabuting payo. Para sa isang
kabataang babae na nagkaroon ng mabuting ama, madalas na siya ay
walang kabuluhan sa kahinaan sa mga likas ng kalalakihan. Sinasabi ko sa
mga kabataang babae na makinig sa payo ng inyong ama at subukang
seryosohin ito.
Sinasabi ng Bibliya na ang pamumuhay sa isang makasalanang mundo
ay apektado tayo ng “pagnanasa ng laman.” Napansin ko na kapag tayo ay
hindi malusog at ang ating katawan at isipan ay nasa ilalim ng pagod, ang
mga tukso na ito ay lalong tumitindi sa atin. Hindi nakakakuha ng sapat na
pagtulog, isang masamang diyeta, hindi sapat na araw o tubig, pakikinig sa
musika ng malakas, paninigarilyo o pag-inom ng alak o kape, hindi sapat na
ehersisyo, atbp. —ang lahat ng mga bagay na ito ay nagdudulot ng stress
sa laman, at ang ating katawan ay magpapadala sa atin ng mga senyas na
nangangailangan ito ng kaluwagan, nangangailangan ito ng pahinga,
nangangailangan ng ginhawa. Ito ang maghahatid sa atin upang
makahanap ng kaginhawaan sa mga lugar na nasanay na tayo, na, dahil sa
ating likas na kalikasan, ay hindi si Cristo.
Ang mga kababaihan sa ating mga komunidad ay kailangang maging
ligtas habang naglalakad sila sa gitna natin. Kung ang mga saloobin ng
isang tao ay senswalidad, tumatakbo sila sa kapaligiran. Kung ang isang
komunidad ng mga kalalakihan ay nagpapatakbo sa kaisipang ito, kung
gayon ang mga kababaihan sa mga pamayanan na ito ay nakakalanghap sa
ganitong kapaligiran. Nagtataka ba tayo kung bakit tinukso silang magbihis
nang hindi naaangkop? Habang naglalakad sila sa gitna ng mga kalalakihan
ng mundong ito ay binomba sila ng isang hindi banal na kapaligiran. Sa
kabuuan, ang mga kababaihan na hindi mahigpit na naka-angkla kay Kristo
ay makikita ang maliwanag na mga saloobin ng mga lalaki. Habang
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tinatanggap ng isang babae ang binhi ng katawan ng isang lalaki at pinalaki
ito sa isang buhay na nakikitang anak, gayon din ang isang walang pinagaralang babae ay makakatanggap ng binhi ng pag-iisip ng kalalakihan sa
paligid niya at palakihin ang mga ito sa kanyang pagpili ng damit at salita.
Ito ay bahagi ng prinsipyong Divine Pattern. Para sa higit pa sa Divine
Pattern, tingnan ang librong Divine Pattern of Life.26 Tiyak na totoo na
mayroon tayong problema sa damit ng kababaihan ngayon ngunit ang
pinagmulan ng problemang ito ay higit sa lahat na nagmula sa mga
kalalakihan at hindi mula sa mga kababaihan. Ito ang responsibilidad ng
pagkaulo.
Walang anomang nasa labas ng katawan ng tao, na pagpasok
sa kaniya ay makakahawa sa kaniya; datapuwa’t ang mga
bagay na nagsisilabas sa tao yaon ang nangakakahawa sa tao.
—Marcos 7:15
Ang isang lalaki na nakapahinga sa dibdib ni Kristo ay hindi maaaring
marumihan ng mga babaeng nakapaligid sa kanya na hindi nakasuot ng
naaangkop. Ito ay mga kaisipan na nagmumula sa loob ng kanyang sarili na
sumisira sa kanya. Totoo na ang lahat ng mga kalalakihan ay likas na
nakikipagpunyagi sa mga sekswal na kaisipan at ang kababaihan ay dapat
bigyan ito ng maingat na pagsasaalang-alang, ngunit ang mapagkukunan
ng problema ay nasa loob ng lalaki at hindi sa babae. Siya ay madalas na
walang malay na sumasalamin sa ipinataw na kapaligiran sa paligid niya.
Sa mga kalalakihan sinasabi ko: higit sa lahat, maniwala na isinulat ng
ating Ama ang Kanyang batas sa iyong puso. Maniwala na makumpleto ng
ating Ama ang gawain na sinimulan niya sa iyo. Gawing Si Cristo ang iyong
Mag-aaliw, maniwala ka na mahal ka at makakakuha ka ng tagumpay. Ikaw
ay kaniyang minamahal na anak at pinapahalagahan ka Niya. Ito ay
makakatulong sa iyo palagi.
Mga kababaihan, kapag nagbibihis ka sa araw, manalangin tungkol sa
kung ano ang isusuot. Hilingin sa ating Tagapagligtas na gabayan ka.
Nagiging mas mahirap at mahirap na makahanap ng mga katamtamang
damit sa mga tindahan, dahil mas lalo silang nagpapahiwatig. Kunin ang
pangako na ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan.
Isipin ang lahat ng atensyon na ibinibigay sa iyo ng iyong Ama at
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Tagapagligtas na ikaw ay kanyang minamahal na anak na babae at
magbihis ng maayos at naaangkop upang ipakita ang Kanyang
kaluwalhatian. Iwasan ang pagiging pasulong at malandi. Hinihikayat ng
Bibliya ang mga kababaihan na magkaroon ng banayad at tahimik na
espiritu.
Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na
walang kasiraan ng espiritung maamo at payapa, na may
malaking halaga sa paningin ng Dios. —1 Pedro 3:4
Tutuksuhin ka ni Satanas na manood ng mga romantikong pelikula o
magbasa ng mga romantikong kwento kung sa tingin mo ay hindi ka
nasapatan. Hayaan si Jesus maging iyong Mang-aaliw. Manatili sa Kanyang
pagmamahal sa iyo na ipinahayag niya mula sa ating Ama sa langit.
Isaalang-alang ang iyong mga kapatid na lalaki na ang mga mata ay
madaling iguguhit at na ang mga isip ay tinutukso. Ang pagtanggap ng
pansin sa pamamagitan ng nakakapukaw na damit ay dapat magbabala sa
iyo na talagang mayroon kang isang mababang opinyon sa iyong sarili
kung saan sinusubukan mong bayaran. Hahanapin muna ang kaharian ng
Diyos at ang Kanyang kabanalan at maniwala sa ating Ama na ibibigay ang
lahat ng iyong mga emosyonal na pangangailangan.
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Ang mga Gawa
ng Laman
Ang Bibliya ay tapat tungkol sa mga problema ng sangkatauhan:
Sapagka’t mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas
ang masasamang pagiisip, ang mga pakikiapid, ang mga
pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapuwa-tao, ang mga
pangangalunya, Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang
pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang
kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan: Ang lahat
ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling, at
nangakakahawa sa tao. —Marcos 7:21-23
At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga
ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, Pagsamba sa diosdiosan,
pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga
paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga
pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya,Mga
kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga
katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking
ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking
pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng
gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng
Dios. —Galacia 5:19-21
Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng
kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng
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pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga
kasamaan; mga mapagupasala, Mga mapanirang puri, mga
napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga
mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga
masuwayin sa mga magulang, Mga haling, mga hindi tapat sa
tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang
habag:. . . — Mga Romano 1:29–31
Nakita natin ang panimulang punto ng mga listahan na ito ay
pangangalunya at pakikiapid. Ito ang lahat ng bunga ng pagpapasya ng
lalaki na gawin ang babae bilang pangunahing tagapag-aliw sa kanyang
buhay. Ito ay isang tala ng interes na sa unang listahan na matatagpuan sa
Marcos 7:21-23, inilalagay ni Jesus ang mga pagpatay pagkatapos ng
pangangalunya at pakikiapid. Bakit ito?
Kung ang mga lalaki ay nakatuon sa kanilang sariling kasiyahan sa halip
na pagpalain ang kanilang mga asawa upang matiyak ang kanilang
seguridad, at sa mga makamundong hangarin sa halip na sa hinaharap na
kagalakan na magdala ng mga bata sa mundo upang tikman ang
kaligayahan sa relasyon ng mag-asawa, ang kanilang mga saloobin ay baog
at walang bunga. Ang labis na sekswalidad ay humahantong sa isang tao
na patuloy na nag-iisip tungkol sa pag-iwas sa mga bata. Ang isang bata ay
nangangailangan ng oras, pagsisikap at pangangalaga.
Para sa maraming lalaki ang isang bata ay isang hindi kanais-nais na
pagkabagot sa kanyang mga saloobin ng kasiyahan. Samakatuwid kung
ang isang pagbubuntis ay naganap ay tinutukso niyang hilingin na ang
bata ay hindi umiiral, at ito ang isa sa mga pangunahing kadahilanan na
mayroon na tayong 40-50 milyong pagpapalaglag sa isang taon. Ang mga
pakikipagtalik at pakikiapid ay madalas na humantong sa pagpatay sa mga
inosenteng bata. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagpatay ay napakataas
sa listahan ng mga kasamaan na lumalabas sa mga puso ng mga tao na
ipinahayag ni Jesus, pagkatapos ng pangangalunya at pakikiapid.
Ang ganitong isang mabuting pakikitungo sa buhay humahantong sa
isang pagpapaubaya ng mga ugnayan sa paligid ng isang tao na
ginagawang mas madali ang pagnanakaw, pagpatay at pagsira sa mga
hindi nakalulugod sa kanila.
– 57 –

TAGA-ALIW

Binago ni Satanas ang isang lalaki sa pamamagitan ng pangunahing
pagnanasa ng lalaki para sa aliw ng isang babae. Siya ay tinutukso nang higit
pa upang isipin ang kanyang sariling mga pangangailangan tulad ng
ginagawa ng isang sanggol sa ina nito. Masaya at kontento ang isang
sanggol kapag natutugunan ang mga pangangailangan nito. Kung ang
mga pangangailangan ay hindi natutugunan, pagkatapos ay may mga luha
at ligalig.
Ang mga kalalakihan na hindi emosyonal na
Ang mga kalalakihan nalutas mula sa dibdib ay kumilos nang
na hindi emosyonal eksakto sa parehong paraan. Kontento na sila
na nalutas mula sa kapag ang lahat ng gusto nila ay ibinibigay.
dibdib… ang kanilang Nagiging makulit sila, nagagalit at
isip ay nakatuon sa manipulatibo kung ang mga pangangailangan
katawan ng babae; ay hindi natutugunan. Ang kanilang mga isip
ang kanilang isipan ay lumilipat mula sa isang espiritwal na
ugnayan ng pag-iisip sa isip hanggang sa isang
ay nasa ilalim ng
pisikal; ang kanilang isip ay nakatuon sa
kontrol ng laman at
katawan ng babae; ang kanilang isipan ay nasa
samakatuwid ay
ilalim ng kontrol ng laman at samakatuwid ay
sumasamba sila sa sumasamba sila sa isang diyos ng laman. Hindi
isang diyos ng laman. ka maaaring magkaroon ng relasyon sa laman.
Ang tumataas na takbo ng walang puso, hindi nakakatawang pag-iisip ay
bahagi ng pagtaas ng mga robot na maaaring magbigay ng mga
makidhing kagustuhan ng tao.27 Ang mga robot na ito ay isang pagpapakita
ng kapaligiran na binubuo ni Satanas sa isipan ng maraming tao. Ang mga
kalalakihan ay hindi nais ng isang matalik na relasyon, nais lamang nilang
matupad ang kanilang mga sekswal na pangangailangan. Sila ay maliit na
batang lalaki sa katawan ng kalalakihan. Inihayag ng mga “sexbots” ang
nakamamatay na takbo ng likas na ugali patungo sa pakikiapid at
pangangalunya.
Nakarating tayo sa panahon tulad ng sa mga araw ni Noe kung saan ang
bawat saloobin ng bawat tao ay palaging masama lamang. Gaano
kalungkut para sa tagapag-alagang mga anghel ng sangkatauhan na
makasaksi at para kay Cristo na kailangang magdala ng kasalukuyang
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kalagayan ng pagkakasama ng loob sa lahi ng tao. Ngunit may pag-asa. Ang
biyaya ng Diyos ay sapat para sa mga nagnanasa at inaangkin ang mga
pangako ng Salita ng Diyos. Tatalikuran natin ito sa madaling panahon
ngunit dapat muna nating tugunan ang siklo ng pagkondena.
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Ang Ikot ng
Pagkondena
Gumawa si Satanas ng isang proseso para sa pangunguna sa mga
kalalakihan at kababaihan sa pagka-alipin sa pamamagitan ng mga
saloobin ng pakikiapid, pangangalunya at pang-aabuso. Mas maaga ang
isang batang lalaki o babae ay maaaring mailantad sa sekswal na
imahinasyon o sekswal na pagtatagpo, mas madali para kay Satanas na
igapos ang batang lalaki o babae na may pagkakasala, kahihiyan at
pagkondena.
Noong ako ay mga pito sa ikalawang baitang sa isang pangunahing
paaralan ng Adventista, ako ay naakit ng ilang mga batang lalaki na sundin
sila sa ilog at sa ilalim ng isang tulay. Mayroong isang batang babae na
magkaparehong edad na bahagyang hindi nakagambala, at ang ilan sa
mga batang lalaki ay nagpapahayag ng kanilang sarili at gayahin sa kanya
ang mga sekswal na kilos. Pinilit ako ng ibang mga batang lalaki na sumama
sa kanila sa kanilang kasamaan.
Ang pakiramdam ng peer pressure sa gitna ng mga bata ay maaaring
maging labis. Hindi ko nais na ituring na mahina at hindi pantay.
Nakaramdam ako ng isang kakila-kilabot na pakiramdam ng takot at
kahihiyan. Ibinigay ko sa presyon ng mga tinatawag kong kaibigan. Wala
akong ideya kung ano ang tungkol sa lahat. Wala akong naunawaan kung
ano ang ibig sabihin nito. Walang pakikipag-ugnay na walang kabuluhan,
ngunit ang pagkakalantad ng aking sarili sa sitwasyong iyon ay lumikha ng
isang kahila-hilakbot na pakiramdam ng kahihiyan. Ang pagtawa ng ibang
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mga batang lalaki sa aking kamangmangan ay tumukso sa akin. Tumakbo
ako mula sa kaganapan na may isang kahila-hilakbot na karga ng
pagkakasala, kalungkutan, at pagkondena.
Ito ang mismong bagay na hangaring likhain ni Satanas. Inilalagay niya
ang mga kaluluwa sa kanyang mga bitag at pinatitibay sa kanila ang
pagkakasala at pagkondena. Nilalayon niya na muling baguhin ang
kanilang pagkakakilanlan bilang isa na nakalaan upang maging sekswal.
Lubos akong nagpapasalamat sa aking Tagapagligtas. Inilapit niya ako
sa Kanya upang aliwin ako. Lumuhod ako sa tabi ng aking higaan at
nagdasal at umiyak sa pagkakasala na naramdaman ko. Hiniling ko sa Diyos
na patawarin ako at tulungan akong maging isang mabuting anak. Alam
kong ipinadala sa akin ng Panginoon ang kaginhawaan na hiniling ko
ngunit nanatiling isang peklat sa aking kaluluwa na susubukan ni Satanas
na magpatuloy upang muling buksan at pagkatapos ay sabihin sa akin na
walang silbi ang paglaban sa kanyang mga tukso na sekswal.
Ang isa pang karanasan sa trahedya na mayroon ako ay kasama ng aking
kapitbahay sa parehong panahon sa aking buhay, may edad na pito. Siya ay
isang mabuting tao na nakatirang mag-isa at ako ay nasa kanyang bahay.
Bigla siyang nawala mula sa pangunahing silid at pagkatapos ay dumating
sa pintuan na nakatayo nang buong hubad. Nakaramdam ako ng isang
saglit na takot at pagpilit na tumakbo. Sigurado ako na hinuhugot ako ng
aking anghel palabas ng pintong iyon hangga’t maaari. Maraming beses
akong nagpasalamat sa Panginoon sa pagligtas sa akin mula sa kung ano
ang maaaring isang kahila-hilakbot na karanasan na hahayaan si Satanas na
tuksuhin ako ng mas malaking sukat sa pamamagitan ng isang mas malalim
na pakiramdam ng pagkakasala at kahihiyan.
Ang aking mga karanasan sa pagkabata ay napaka banayad kumpara sa
iba pang mga bata. Lubos akong nagpapasalamat na hindi ako nakalantad
sa pornograpiya noong bata pa ako. Bukod sa dalawang karanasan na
nabanggit ko ay nagkaroon ako ng isang walang inaalala na karanasan sa
paglaki. Ang iba ay nakipagtapat sa akin ang ilan sa kanilang mga karanasan.
Ang aking puso ay nagdadalamhati para sa kanila na malantad sila sa
gayong kasamaan sa murang edad. Ito ay lumiliko ng isip ng bata patungo
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sa isang madilim na landas at ginagamit ni Satanas ang mga alaala na ito
upang patuloy na mang-aalipusta at mag-alipin ng kaluluwa.
Si Satanas ay palaging nagtatrabaho upang mag-dala ng mga kaluluwa
sa hukay ng impiyerno. Sa aking murang kabataan, nakatagpo ako ng isang
magazine sa pornograpiya sa kagubatan kasama ang isa pang kaibigan.
Ang isa sa mga larawang nakita ko 40 taon na ang nakakaraan ay maaaring
maalala muli sa isang saglit. Para bang nakita ko ito kahapon. May kakaibang
pakiramdam ng kamangha-mangha na may halong takot. Nakonsensya ako
na iwan ito roon at subukan at kalimutan ang tungkol dito. Itinuro sa akin
ng aking pagiging Kristiyano na ang mga bagay na ito ay mali. Kaya
nagsimula ang pakikibaka ng isip upang labanan ang mga bagay na ito.
Naniniwala ako na ako ay nasa isang mas mahusay na posisyon kaysa sa ilan
dahil ang aking pagkakalantad sa mga bagay na ito ay naging limitado
hanggang sa aking pagka tinedyer.
Matapos akong ma-expose sa magazine na iyon, inalertuhan ako ni
Satanas sa makintab na magazines sa News Agent shop. Palagi silang
malapit sa harap sa antas ng mata kung saan makikita ng mga tao. Bilang
isang 15 taong gulang na akit ako sa mga larawang ito. Ang madamdaming
pakiramdam ng ginhawa ng pagpahinga sa dibdib ng ina ay binago sa
buhay ng tinedyer upang maging isang kaginhawaan at kasiyahan sa
pagtingin sa babaeng katawan. Kaya’t kamangha-manghang dinisenyo at
nilikha, ang anyo at tampok na katawan ng isang babae ay tulad ng isang
malakas na magnet sa utak ng malabata.
Kung ang tinedyer ay walang kaunting paghahanda mula sa Banal na
Kasulatan upang maiwasan ang mga bagay na ito, magkakaroon siya ng
kaunting kakayahan na pigilan ang kasiyahan sa kanyang pagkamausisa na
tumingin sa babaeng anyo, pinapayagan si Satanas na punan ang kanyang
isip sa lahat ng mga uri ng nakapanghihinang mga kaisipan na “maaliw”.
Ang lahat ng ito ay nagaganap sa isang kapaligiran kung saan siya ay
karaniwang nag-aaral sa paaralan at nadarama ang presyon na tanggapin
ng iba. Upang maging mapagbiro o maiinis, o pagiging isang mababang
tagumpay sa paaralan, ay humantong sa kanya nang likas na maghangad
ng ginhawa at katiwasayan. Ang kanyang mga udyok mula sa pagkabata ay
binago at sa pagbibinata ang bagong patong ng sekswalidad ay idinagdag
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sa elemento ng kaginhawaan. Sa ganitong paraan ang batang lalaki ay
hindi kailanman napapagod mula sa dibdib. Mahigpit siyang nakakabit dito
at inalipin upang makahanap ng kaginhawaan sa pamamagitan nito.
Ngunit ang hindi mapigilan sa pagkaalipin na ito ay parehong pagkawala
ng dahilan at pagpigil. Kapag kinuha mo ang ‘R’ sa dibdib (“breast”) ay
magtatapos ka sa isang hayop (“beast”).
Ang maayos na emosyonal na paglutas ay para sa batang lalaki na
magkaroon ng pagkalalaki na may pakiramdam ng pamumuno at
responsibilidad na pangalagaan at magbigay para sa kanyang asawa at
mga anak. Ang maawat sa paraang ito ay makahanap ng kaginhawaan at
katiwasayan sa Diyos at ibahagi ang kaaliwan na ito sa kanyang asawa at
mga anak. Sa kontekstong ito ang asawa ay naging isang daluyan para sa
mapagkukunan ng kaginhawaan na ibinibigay ng Diyos. Pinalalaki niya ang
diwa ng kaaliwan na ito at gayon siya ay naging katulong o tagapag-aliw na
idinisenyo upang maging gayon.
Handang handa si Satanas na subukang alipinin ang ating isipan sa ating
mga karanasan sa pagkabata at ang ating maikling pagkakalantad sa mga
makintab na magasin ay nagtapos sa isang gana sa mga pelikula. Ang mga
pelikula sa panahon ng 1980’s ay medyo mas matalino at hindi maganda
kaysa sa nagaganap ngayon ngunit upang mapanood ang isang romansa
na pelikula at pagkatapos ay may mga elemento na naisip na eksena sa silidtulugan na sumabog sa iyong isip, ay may isang malakas na epekto.
Ginagamit ito ni Satanas upang ilagay sa isip ang maraming mga sekswal
na imahen hangga’t maaari. Pagkatapos ay maaalala niya sa bandang huli
ang mga larawang ito mula sa isip at tuksuhin tayo kasama nila.
Sa oras na ito ng aking buhay nabuhay ako halos isang oras mula sa
Surfers Paradise. Ito ay isa sa mga nangungunang destinasyon ng turista ng
Australia, na may mga ginintuang beach at maraming mga batang babae
sa bikinis. Regular akong pupunta sa beach upang tumingin sa mga
tanawin at tunog. Muli ay mapupuno ni Satanas ang isip sa lahat ng uri ng
mga pantasya na sumisira sa kaluluwa at nadaragdagan ang pakiramdam
ng pagkondena.
Ang lahat ng pagkakalantad na ito ay lumilikha ng presyon upang
makahanap ng katuparan. Muli sa pamamagitan ng ilan sa aking mga
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kaibigan na lalaki ay nalantad ako sa masturbesyon. Ang mga kamakailang
istatistika ay nagpapahiwatig na ang 80% ng mga kabataan ay nageksperimento nito sa edad na 18. Ang iniulat na numero para sa mga babae
ay mas mababa sa paligid ng 48%.28 Ang kalakaran na ito ay tila tumataas.
Ang isang mas kamakailan at mas malawak na pag-aaral ay nagpapahiwatig
na 92% ng mga kalalakihan at 76% ng mga kababaihan ay nakikibahagi sa
kasanayang ito. Ang mga pangmatagalang epekto ng pagsasanay na ito ay
may negatibong epekto sa relasyon ng kapareha.29 Malinaw na ang mga
estadistika na ito ay batay sa isang makamundong populasyon, habang ang
mga istatistika sa loob ng simbahan ay madalas na hindi mas mababa.
Para sa isang tao na lumaki sa isang Kristiyanong tahanan mayroong
isang malaking antas ng pagkondena na kasama ng gayong aktibidad. Nasa
panahong ito nang nakaranas ako ng pagbabalikPara sa isang tao na loob kay Cristo at sa loob ng maikling panahon
lumaki sa isang nakakuha ako ng kumpletong tagumpay sa
Kristiyanong pagsasanay na ito. Maraming mga tao kabilang
tahanan mayroong ang mga Kristiyanong pastor na sinusubukan na
isang malaking bigyang-katwiran ang aktibidad na ito bilang
antas ng normal na pag-uugali ngunit nang kausapin ng
pagkondena na Diyos sina Adan at Eva hindi niya sinabi sa kanila
kasama ng gayong na kumuha ng labis na kasiyahan sa kanilang sarili
aktibidad. hangga’t kaya nila. Ang isip ay bihasa sa
pagtamasa ng mga panandalian na mga siklo ng
kasiyahan na iniiwan ito sa isang hamog na ulap. Ito ay isang
nakapanghimok na sumisira sa kaluluwa na ginagamit ni Satanas upang
maalipin ang mga tao sa paniniwala na sila ay walang kakayahang
mamuhay sa labas ng kasanayang ito.
Nagpayo ako sa mga taong nakikipagbuno sa pagkakasala na makisali
sa mga bagay na ito at nangangailangan ito ng isang kumpletong
pagtitiwala sa Salita ng Diyos upang malampasan ang pakiramdam ng
pagkakasala at pagkondena na nauugnay sa pagsasanay na ito. Kung
nakikipagbuno ka sa isyung ito, ito ay isang palatandaan ng mas malalim na
pakiramdam ng walang kabuluhan at naghahanap ng aliw sa pamamagitan
ng isang pagpapakawala ng mga likas na kemikal na pansamantala lamang
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napapaginhawa ang isip at katawan. Nag-iiwan ito ng isang pakiramdam
na walang kontrol sa sariling isip at kilos ng isang tao, at ang labis na
pakiramdam ng paghatol ay nangingibabaw sa kaluluwa. Lumiko kay Kristo
na iyong Mang-aaliw at maniwala sa pagmamahal ng Ama sa iyo.
Magtiwala sa Kanya na ibigay sa iyo ang mga relasyon at lapit na kailangan
mo. Magtiwala na maaaring ibigay ng Diyos ang lahat ng iyong mga
pangangailangan at Kaniyang gagawin. Ginawa niya ito para sa akin
habang inaangkin ko ang mga pangako ng Salita ng Diyos. Lubos akong
nagpapasalamat sa aking Tagapagligtas na naganap lamang ito sa maikling
panahon sa buhay ng aking kabataan at pagkatapos ay nailigtas ako.
Sasabihin sa iyo ng mundo na walang mali sa ito at ito ay ganap na
normal at natural - kahit malusog, ngunit ang mga nakikinig sa Espiritu ng
Diyos ay alam na ito ay hindi totoo. Ito ay naghahanap ng kaginhawaan sa
maling lugar at hindi nito malulugod ang kaluluwa.
Sa pamamagitan ng oras ang karamihan sa mga tao ay umabot sa
gulang na si Satanas ay namamahala upang makapagbigay sa kanila ng
maraming nakakahiyang mga alaala hinggil sa sekswalidad. Para sa isang
Kristiyano ang kaaway ay gumagamit ng mga nakaraang karanasan na
isinulat sa kaluluwa upang aktwal na tumindi ang sekswal na pagnanasa.
Datapuwa’t ang kasalanan, nang makasumpong ng
pagkakataon, ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng
sarisaring kasakiman: sapagka’t kung walang kautusan ang
kasalanan ay patay. —Mga Romano 7:8
Ito ay nagiging isang walang katapusang siklo ng pagkondena.
1. Naguguluhan sa paningin ng isang babae.
2. Magsimulang isipin ang mga sekswal na kaisipan at damdamin.
3. Pakiramdam na hinatulan at walang pag-asa, na nagiging sanhi ng
pagkabalisa at pagkapagod.
4. Ang nakababahalang kondisyon ng katawan ay nagnanais ng
kaluwagan.
5. Nagdulot ito ng mas malakas na sekswal na kaisipan at damdamin.
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6. Nagsumamo ng tulong sa Diyos na tumulong ngunit ang mga
saloobin ay hindi tumigil o tumigil lamang sa isang maikling
panahon.
7. Tinukso upang kumilos sa mga saloobin.
8. Nagsumamo ng tulong sa Diyos para sa karagdagang tulong.
9. Sa wakas ang mga saloobin ay humihinto lamang upang mangyari
nang muli sa susunod na pagkatagpo sa isang babae, larawan, o
isang video.
Ang masaklap pa ay ang mga kaganapan sa pagtulog ng mga
damdaming ito ng pagkondena at pagkatapos ay inaatake ka sa iyong mga
panaginip. Napananginipan mo ang tungkol sa isang sekswal na
pakikisalamuha at pagkatapos kapag nagising ka, ang iyong katawan ay
tumugon sa tinatawag na basang panaginip.1 Kapag nangyari ito sa isang
Kristiyanong lalaki, madalas niyang naramdaman ang labis pagkakasala at
nalulumbay. Ito ay bahagi ng walang humpay na pakikidigma na
ipinaglalaban ni Satanas at ng kanyang mga anghel laban sa mga tao.
Maraming mga kababaihan sa buong mundo ang pamilyar sa mga bagay
na ito dahil hindi ito itinago ng kanilang mga kalalakihan at ipinagmamalaki
din ngunit ang lalaking Kristiyano ay nakakaramdam ng kahihiyan at mas
malamang na itago ito.
Ang ilang mga kalalakihan ay nagkumpirma sa kanilang mga pakikibaka
sa lugar na ito. Para sa ilan, ang pagbabasa nito ay maaaring maganap
bilang isang kumpletong sorpresa, ngunit ito ang katotohanan ng
mundong ginagalawan natin. Ito ang mga mahirap na katotohanan ng
mga labanan sa buhay ng isang tao sa digmaang ito laban sa likas na
kalikasan.
Ilang lalaki ang tatalakayin ito; ibig sabihin kulang tayo ng payo,
pangaral, at patotoo tungkol sa mga isyung ito. Marami ang madalas na
nakadarama ng ganap na durog sa pagtatapos ng araw na walang ibang
nakakaalam tungkol dito. Sa kabutihang palad ito ay nagsisimula upang

1

Hindi lahat ng mga basing panaginip ay na-trigger ng sekswalidad at hindi lahat ng mga
lalaki ay nakakaranas ng mga ito.
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baguhin sa pamamagitan ng mga website tulad ng yourbrainonporn.com
at ang kilusang nofap.com, na nakatulong sa ilan sa mga naministro ko.
Ang katotohanan ay ang kapaligiran sa maraming mga pamayanan ng
simbahan ay gawa-gawa; masaya itong mga mukha na nakangiti sa labas
at malaking pakikibaka sa loob. Dahil sa isang pagtanggi na harapin ang
problema nang hindi hinatulan ang taong nagdurusa, napakaraming
walang magawa upang makahanap ng isang paraan upang patayin ang
dragon ng malibog na pagnanasa na laging handa na kaladkarin ka sa
hukay ng impiyerno.
Kapag tayo bilang mga Kristiyano ay nakakaramdam ng pagkondena ng
ating kasalanan, ang pakiramdam ng pagkakasala ay lumilikha at
nagdudulot ng pagkabalisa tungkol dito. Ito ay tulad ng pagtingin sa gilid
ng isang bangin at makaramdam ng takot na mahuhulog ka. Kung ang
takot ay naging sapat na malaki ang isang tao ay matitisod at mahuhulog.
Ang isipan ay nakakondisyon sa pag-iisip na ang kasalanan na ito ay hindi
maiiwasan at samakatuwid, sa pag-iisip ng labanan sa sekswalidad, kapag
ang isang lalaki ay na-trigger ng isang babae, ang kanyang pagkabalisa
tungkol sa pag-iisip sa direksyon na nagdaragdag sa tukso.
Sinasamantala ng kasalanan ang batas ng Diyos sa pamamagitan ng
paglikha ng isang malakas na kahulugan ng pagkondena. Sa oras na kritikal
na iyon kapag ang isang tao ay na-trigger, maaari siyang matakot na
mahulog sa paggawa ng pangangalunya o pakikiapid sa kanyang isip o
pipiliang maniwala sa biyaya ng Diyos na tulungan siya. Ito ang paksang
tatalakayin natin sa susunod: pagtakas sa dragon.
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Pagtakas sa Dragon
Ang sekswal na pagkahumaling ay maaaring tumaas kapag ang isang
tao ay naging isang Kristiyano. Bago sila naging isang Kristiyano, wala silang
nadamang anumang pagkondena mula sa sekswal na pagnanasa dahil ang
batas ng Diyos ay wala sa kanilang isipan upang mangasiwa sa kanila ang
isang pakiramdam ng pagkondena. Tulad ng ipinaliwanag ni apostol Pablo:
At nang isang panahon ako’y nabubuhay na walang kautusan:
datapuwa’t nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang
kasalanan at ako’y namatay. —Mga Romano 7:9
Kapag ang isang tao ay may kamalayan sa batas, ang kanyang
pakiramdam ng pagiging makasalanan ay tumataas. Kung wala siyang
wastong pag-unawa sa ebanghelyo, maaari talaga siyang mahumaling sa
isyu na pinaglalabanan niya. Ito ay isang normal na proseso.
At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang
pagsuway ay makapanagana; datapuwa’t kung saan
nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya.
—Mga Romano 5:20
Sa sandaling iyon kapag ang isang lalaki sa ilalim ng batas ay nagsisimula
na mapasigla sa paningin ng isang babae, ang kanyang likas na hilig ay
pakiramdam na maparusahan. Ang pagkondena ay talagang nagdaragdag
ng sekswal na pagnanasa dahil ang paghatol ay hindi nagbibigay ng landas
upang makatakas. Hindi nito pinalalaya ang kaluluwa. Ang dapat tandaan
sa mga oras na ito ay ang mga sumusunod na teksto sa Bibliya:
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Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao,
kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol…
—Juan 5:22
Nagsisihatol kayo ayon sa laman; ako’y hindi humahatol sa
kanino mang tao. —Juan 8:15
Ang Ama at ang Kanyang Anak ay hindi kailanman hinatulan ang
sinuman sa pagkahulog sa sekswal na tukso. Ang Bibliya ay maganda ang
pagkalarawan nito sa kwento ng babaeng nahuli sa pangangalunya.
At dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga Fariseo ang isang
babaing nahuli sa pangangalunya; at nang mailagay siya sa
gitna, Ay sinabi nila sa kaniya, Guro, nahuli ang babaing ito sa
kasalukuyan ng pangangalunya. Sa kautusan nga ay ipinagutos
sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan: ano nga ang
iyong sabi tungkol sa kaniya? At ito’y kanilang sinabi, na siya’y
sinusubok, upang sa kaniya’y may maisumbong sila. Datapuwa’t
yumuko si Jesus, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa.
Datapuwa’t nang sila’y nangagpatuloy ng pagtatanong sa
kaniya, ay umunat siya, at sa kanila’y sinabi, Ang walang
kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato sa kaniya. At muli
siyang yumuko, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa. At sila,
nang ito’y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na
nagpasimula sa katandatandaan, hanggang sa kahulihulihan:
at iniwang magisa si Jesus at ang babae, sa kinaroroonan nito, sa
gitna. At umunat si Jesus, at sa kaniya’y sinabi, Babae, saan sila
nangaroroon? wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya,
Wala sinoman, Panginoon. At sinabi ni Jesus, Ako man ay hindi
rin hahatol sa iyo: humayo ka ng iyong lakad; mula ngayo’y
huwag ka nang magkasala. —Juan 8:3–11
Ang babae ay nahuli sa mismong gawa ng pangangalunya. Malinaw na
siya ay nagkasala, ngunit paano nalaman ng mga kalalakihan ang tungkol
sa kaganapang ito maliban kung siya ay inilapit nila sa sitwasyong ito?
Gaano katagal sila nanonood bago kinaladkad siya palabas ng silid? Mas
nagkasala sila kaysa sa kanya, ngunit sa kanilang sariling katuwiran dinala
nila siya sa harap ni Jesus para hatolan. Si Jesus ay hindi kailanman
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nagsasalita ng isang paghatol laban sa sinuman sa kanila sa paghatol na ito.
Sinulat lamang niya ang katotohanan ng Bibliya na nauugnay sa kanilang
kalagayan nang hindi direktang inilalantad ang mga ito.
Ano ang nagdadala sa atin ng paghatol?
At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita,
at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi
ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas
ang sanglibutan. Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi
tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang
hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa
kaniya’y hahatol sa huling araw. —Juan 12:47-48
Ano ang mga salitang sinabi ni Jesus?
Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya.
Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, na ang bawa’t tumingin sa isang
babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng
pangangalunya sa kaniyang puso. —Mateo 5:27-28
Ang karamihan sa mga tao sa mundo ay alam na ang salita ng Diyos at
ang Kanyang Anak ay nagsasalita laban sa pangangalunya. Ngunit hindi
hinatulan ni Jesus ang sinumang tao sa pagsali sa aksyon na ito. Ang sariling
budhi ng isang tao ang nagdadala ng paghatol. Maingat na tandaan ang
mga salita:
At sila, nang ito’y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na
nagpasimula sa katandatandaan, hanggang sa kahulihulihan:
at iniwang magisa si Jesus at ang babae, sa kinaroroonan nito, sa
gitna … —Juan 8:9
Si Jesus ay malinaw na nagsalita kung paano magaganap ang
paghukom.
Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan.
Sapagka’t sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa
panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. —Mateo 7:1-2
Para sa mga tinanggap na pinatawad sila ng Diyos sa kanilang mga
kasalanan, tumitigil sila upang hatulan ang kanilang sarili. Ngunit kung
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patuloy nating hinatulan ang iba, nangangahulugan ito na hindi natin
naiintindihan ang kapatawaran at kung gayon ang ating sukatan sa iba ay
ibinabalik natin ito sa ating sarili. Ipinaliwanag ito ni Jesus tulad ng
sumusunod:
Dahil dito ang alipin ay nagpatirapa at sumamba sa kaniya, na
nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako, at pagbabayaran ko sa
iyong lahat. At sa habag ng panginoon sa aliping yaon, ay
pinawalan siya, at ipinatawad sa kaniya ang utang. Datapuwa’t
lumabas ang aliping yaon, at nasumpungan ang isa sa mga
kapuwa niya alipin, na sa kaniya’y may utang na isang daang
denario: at kaniyang hinawakan siya, at sinakal niya, na sinasabi,
Bayaran mo ang utang mo. Kaya’t nagpatirapa ang kaniyang
kapuwa alipin at namanhik sa kaniya, na nagsasabi, Pagtiisan
mo ako, at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya’y ayaw: at yumaon
at siya’y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang.
Nang makita nga ng kaniyang mga kapuwa alipin ang nangyari,
ay nangamanglaw silang lubha, at nagsiparoon at isinaysay sa
kanilang panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayo’y
pinalapit siya ng kaniyang panginoon, at sa kaniya’y sinabi, Ikaw
na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na
yaon, sapagka’t ipinamanhik mo sa akin: Hindi baga dapat na
ikaw naman ay mahabag sa iyong kapuwa alipin, na gaya ko
namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kaniyang panginoon, at
ibinigay siya sa mga tagapagpahirap, hanggang sa siya’y
magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin
sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo
patatawarin sa inyong mga puso, ng bawa’t isa ang kaniyang
kapatid. —Mateo 18:26-35
Sa kwentong ito, ang isang tao ay pinatawad sa kanyang malaking
utang. Kinakatawan nito kung paano malayang pinatawad ng Diyos ang
bawat isa sa atin sa ating kasalanan. Ngunit lumabas ang lalaki at kinondena
ang ibang tao na may utang sa kanya na maliit. Sinasabi sa atin ni Jesus na
kapag hindi natin pinatawad ang iba ay nalaman natin na babalik tayo sa
kulungan ng ating sariling pagkondena. Ang tinukoy ng Bibliya na “galit ng
Diyos” ay nagpapahiwatig ng alituntunin na pinahihintulutan ng Diyos ang
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mga tao na matanggap ang mga kahihinatnan ng kanilang sariling mga
pagpipilian kapag tumakas sila sa Kanya.30 Ang ating Ama ay naghahangad
ng malaking pagnanais na mailigtas tayo sa ating maling mga ideya tungkol
sa Kanya ngunit maraming mga tao na tinanggihan ang katotohanan
tungkol sa Diyos at pinagdudusahan ang mga kakila-kilabot na
kahihinatnan dahil dito. Ang ating paghuhusga sa iba ay
nakakaimpluwensya sa paraan na sa tingin natin ay naghuhukom ang
Diyos. Kung mas pinaparusahan natin ang iba, lalo tayong mahihirapan sa
pagkondena ng ating sariling pagkakasala.
Upang makatakas sa dragon ng sekswal na pagnanasa dapat tayong
magtiwala na hindi tayo hinatulan ng ating Ama sa langit. Ang patunay na
alam natin na pinatawad tayo ay patatawarin natin ang lahat ng nagkasala
sa atin.
At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman
namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
—Mateo 6:12

Sa puntong
naramdaman mong
walang magawa
lumingon tayo kay
Jesus at magtiwala sa
Kanyang pagpapalaya.
Kapag paulit-ulit at
paulit-ulit ang
prosesong ito, ang
kaluluwa ay napababa
nang paunti-unti,
ngunit ang ating tiwala
sa Kanya ay lalong
lumalalim.

Kapag pinatawad natin ang iba ang ating
braso ay pinalakas upang maabot ang awa
kapag nadarama natin ang ating sariling
paghatol sa ating sarili. Kapag nakarating
tayo sa puntong nadarama ang pagkakasala
ng ating makasalanang mga kaisipan,
babalik tayo kay Jesus at manalig sa
Kanyang awa at maniwala na padadalhan
tayo ng Kanyang biyaya. Ito ay makapapawi
ng ating pagkabalisa, sa gayon mabawasan
ang pagkahilig sa mga himaling.

Ang prosesong ito ay sumisira sa
anumang posibilidad ng katuwiran sa
pamamagitan ng mga gawa. Sa puntong
naramdaman mong walang magawa
lumingon tayo kay Jesus at magtiwala sa Kanyang pagpapalaya. Kapag
paulit-ulit at paulit-ulit ang prosesong ito, ang kaluluwa ay napababa nang
paunti-unti, ngunit ang ating tiwala sa Kanya ay lalong lumalalim.
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Isang beses habang naglalakbay ako sa isang mahabang paglipad
patungo sa ibang bansa isang kislap ng ilaw ang nahuli ng aking mata mula
sa isang kalapit na upuan. Para sa mga lumipad alam mo na ang bawat
upuan ay may isang screen sa kung saan pinapanood ng mga tao ang lahat
ng uri ng imoralidad, karahasan at kalokohan. Makalipas ang ilang oras sa
isang paglipad, na may antas ng oxygen na mas mababa kaysa sa karaniwan
at pakiramdam na inaantok ang isip ay hindi gaanong handa upang
matugunan ang tukso. Matapos ang halos 9 na oras ng paglipad na ito ang
kislap ng ilaw ay nahuli ang aking mata at agad akong lumingon upang
makita kung ano ito. Doon sa harap ko sa isang magkahating segundo ay
isang lubos na malinaw na sekswal na eksena sa isang pelikula. Ang imahen
ay sumalin sa aking isipan mula sa maikling sandali na iyon at alam ni
Satanas sa mismong saglit na ito at sinimulan akong pilitin ng lahat ng uri
ng masasamang kaisipan. Ang mga damdamin ng kalungkutan at
pagkondena ay nagsimulang pumasok sa aking kaluluwa. Nanalangin ako
kay Jesus para sa tulong at lakas. Ganun pa rin ang labanan sa aking isipan.
Sa puntong ito ay naalala ko na ang aking Ama sa langit ay hindi ako
hinatulan. Ang natitirang bagay ay ang isuko ang aking paghatol sa aking
sarili sa paghuhusga ng aking Ama. Ito ay mahirap kaysa sa maaaring isipin
ng iba.
Bilang isang tinedyer, ako ay lubos na mapagkumpitensya. Gusto kong
maglaro ng tennis. Minsan kapag nakaligta ako ng tama ay nagagalit ako sa
aking sarili. Malupit kong husgahan ang aking sarili para sa aking mga
pagkabigo sa pamamagitan ng pagtapon ng isang tali ng mga mura sa
aking sarili. Ang diwa ng pagkondena sa sarili ay lubos na binuo. Sa paglaki
ko sa ebanghelyo ay lumambot ako sa aking paghuhukom sa aking sarili at
higit na nagtiwala sa aking Tagapagligtas.
Ang sumuko sa aking paghuhusga sa aking sarili sa paghuhusga ng
aking Ama, na hindi humuhusga sa sinumang taong, kasangkot sa isang
labanan. Kailangan kong angkinin ang Salita ng Diyos at naniniwala ako
bilang Kanyang mahal na anak na binili sa pamamagitan ng dugo ni Cristo.
Ang aking isip ay nakatuon sa katotohanan na ito habang ang aking
damdamin ay sabik na hatulan ako. Hawak ang angkla at hinawakan ko ang
solidong bato. Nagtiwala ako sa pag-ibig ni Jesus. Ang mga hangin ng tukso
ay nagpatuloy ngunit ang kanilang lakas ay nasira, at alam kong sa lalong
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madaling panahon ang bagyo ay lilipas at ligtas ako sa mga bisig ni Jesus.
Nakatakas ako muli sa dragon.
Ang pananampalataya sa Salita ng Diyos ay nabuo sa pagitan ng pagpili
ng kaisipan na magtiwala sa Salita ng Diyos at pagpapatahimik ng mga
damdaming patuloy na nagagalit. Kung ang lahat ng tukso ay agad na
tinanggal, kung gayon ang pananampalataya ay hindi nabuo.
Huwag masiraan ng loob sa pamamagitan ng mga pag-atake ni Satanas
na ito. Kung mas malapit tayo kay Cristo, mas nalalaman natin ang pagiging
makasalanan natin. Ang higit na kumpiyansa na mayroon tayo kay Cristo,
mas maipahayag niya sa atin ang totoong saklaw ng ating kahinaan. Ito ay
isang kinakailangang proseso para maganap ang totoong pagpapagaling.
Ibinabahagi ko ang ilan sa mga karanasan na ito dahil bilang isang binata
na nakikipagsabayan sa mga bagay na ito, naisip ko lamang na ang mga
matatandang espiritwal na lalaki ay magkasama lahat sapagkat bihira kung
napag-usapan nila ang tungkol sa mga bagay na ito. Nais kong makipagusap sa mga mas batang lalaki lalo na sa puntong ito at sabihin na hindi ka
nag-iisa sa iyong labanan. Mayroon kang isang mapagmahal na Ama at
isang mapagmahal na Tagapagligtas na handang tulungan ka. Hindi ka nila
hinahatulan at laging pinatawad. Paniwalaan mo ito at matututo kang
magtiwala nang higit pa sa biyaya ng Diyos.
Mayroon ka ring mga nakatatandang lalaki sa gitna mo na nauunawaan
kung ano ang iyong pinagdadanan. Nais naming maging isang tulong at
isang paghihikayat sa iyo. Naniniwala ako na ang ating Ama sa langit ay
magbabago sa atin upang maging mga kalalakihan na tinawag niyang
maging at magkaroon ng integridad ng isip at puso na kailangan at nais ng
mga kababaihan sa paligid natin. Sobrang naghihirap sila dahil sa ating
pagkahulog. Maaari tayong magbago mula sa paghahanap ng ating
pangunahing kaginhawahan mula sa kanila at makuha ito mula sa tunay na
Mang-aaliw, upang ang mga kababaihan sa ating mga komunidad ay
makaramdam na ligtas, mahal at libre sa ilalim ng ating pangangalaga.
Sa pagbabahagi ng mga karanasan na ito ay nagsasalita ako bilang isang
tao. Hindi ako makapagsalita nang may kumpletong awtoridad sa mga
tukso na naranasan ng mga kababaihan at kung paano nila
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pagtagumpayan ang mga ito sa larangan ng mga relasyon. Alam ko na ang
mga kababaihan ay mahilig makuha ang pansin ng mga kalalakihan na
kanilang kinagigiliwan. Alam ko na hangad ni Satanas na durugin ang mga
kababaihan na may pakiramdam na walang kabuluhan. Sinasabi niya sa iyo
na hindi ka sapat na maganda at walang sinumang interesado sa iyo.
Tinutukso kayo mga babaeng may asawa upang huwag igalang ang inyong
mga asawang lalaki at hinahangad na kontrolin at manipulahin ang mga
ito. Tinutukso niya kayong lahat na magbihis nang mapang-uyam upang
makakuha ng atensyon upang makaramdam ka ng halaga. Tinutukso ka
niya na huwag maging matatag at emosyonal kapag ang isang relasyon ay
hindi napupunta sa paniniwala mo na dapat. Alam ko na ang ilang mga
kababaihan ay nakakaramdam ng malakas na pakiramdam ng pagkondena
sa iba kapag ang mga bagay ay hindi nagawa sa tamang paraan na
naiintindihan nila ito.
Tulad ng napag-usapan natin, ang malakas na pagkondena ng iba ay
humahantong sa malakas na pagkondena sa sarili. Maraming mga
kababaihan ang nagdurusa mula sa isang mababang kahulugan ng halaga
at naging mahina laban sa sinumang lalaki na makitungo sa kanila ng
mabuti. Kadalasan ay nabubulag sila sa pag-uugali ng mga lalaki at madalas
na nakakaranas ng matinding sakit bilang resulta. Alam ko na maraming
kababaihan ang makaramdam ng lubos na panghihina at walang halaga sa
mga bagay na hinihiling o kinakailangan ng mga lalaki mula sa kanilang
sekswal.
Sa mga kababaihan, sinasabi ko, nawa’y makaranas kayo ng kalayaan at
kagalakan upang makatakas sa dragon sa pamamagitan ng kaginhawaan
na iyong nahanap mula sa ating Ama kay Cristo. Hinding-hindi ka hilingin
ng iyong Ama na pabayaan ang iyong sarili o magbihis sa isang
nagmumungkahi na paraan upang makatawag ng pansin. Kaya’t maraming
kababaihan ang nagpapahintulot sa kanilang sarili na maabuso ng mga
lalaki dahil hindi nila maiiwasan ang nararamdamang paghatol sa sarili o sa
ilang paraan ay nararapat dahil nararamdaman nila ang pagka-walang
halaga.
Hindi ka kinondena ng iyong Ama at ni Jesus. Mahal ka nila at ikaw ay
mahalaga sa kanila. Maaari kang magtaka minsan kung bakit kailangan
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mong maglakad sa mga madilim na landas ngunit alalahanin ang
pangakong ito:
Aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon; at siya’y kumiling
sa akin, at dininig ang aking daing. Isinampa naman niya ako
mula sa isang kakilakilabot na balon, mula sa balahong
malagkit; at itinuntong niya ang aking mga paa sa isang
malaking bato, at itinatag ang aking mga paglakad. At siya’y
naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid baga’y
pagpuri sa aming Dios: marami ang mangakakakita at
mangatatakot, at magsisitiwala sa Panginoon. —Salmo 40:1–3
Ang bawat isa sa atin ay may mga pagsubok at pakikibaka. Nananalangin
ako, mga kababaihan, na kunin ninyo ang Salita ng Diyos at maniwala na
hindi kayo hinatulan ng ating Ama at hindi kailanman. Magtiwala sa
Kanyang awa at angkinin ang biyaya ni Cristo na magkaroon ng maamo at
tahimik na diwa na sa paningin ng Diyos ay may malaking halaga.
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Likhaan mo Ako ng
Isang Malinis na Puso
Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, Oh Dios; at magbago
ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. —Mga Awit 51:10
Ito ang ilan sa mga salitang sinulat ni David matapos ang kanyang kakilakilabot na nahulog sa pangangalunya kay Batseba.
At nangyari sa kinahapunan, na si David ay bumangon sa
kaniyang higaan, at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari: at
mula sa bubungan ay kaniyang nakita ang isang babae na
naliligo; at ang babae ay totoong napakagandang masdan. —2
Samuel 11:2
Hindi ako sigurado tungkol sa iyo ngunit kung naliligo ako, nais kong
suriin upang makita kung may ibang makakakita sa akin. Posible na hindi ito
nangyari kay Bathsheba. Malalim na ang gabi kung kailan dapat matulog
ang mga tao at baka naisip niya na walang magising upang makapansin
ngunit ito ay isang kagiliw-giliw na oras upang maligo.
At nagsugo si David, at nagpasiyasat tungkol sa babae. At sinabi
ng isa, Hindi ba ito ay si Bath-sheba na anak ni Eliam, na asawa
ni Uria na Hetheo? At si David ay nagsugo ng mga sugo, at kinuha
siya; at siya’y pumaroon sa kaniya, at kaniyang sinipingan siya
(sapagka’t siya’y malinis sa kaniyang karumihan;) at siya’y
bumalik sa kaniyang bahay. At ang babae ay naglihi; at siya’y
nagsugo at nasaysay kay David, at nagsabi: Ako’y buntis. At
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nagsugo si David kay Joab, na sinasabi, Suguin mo sa akin si Uria
na Hetheo. At sinugo ni Joab si Uria kay David. —2 Samuel 11:3-6
Ito ay isang nakakasakit na bagay na isipin ang ginawa ni David kay Uriah
na Hithite. Sinunod ni David ang pagkakasunud-sunod ng kung ano ang
sumisira sa isang tao.
Sapagka’t mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas
ang masasamang pagiisip, ang mga pakikiapid, ang mga
pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapuwa-tao, ang mga
pangangalunya. . . —Marcos 7:21
Habang si David ay nasa tuktok ng bubong at nakikita ng kanyang mga
mata ang magandang babae na ito, siya ay may gumuho na masasamang
kaisipan. “Malalim na ang gabi, walang nakakaalam, ang babaeng iyon ay
mahirap paniwalaang napakaganda, kailangan ko siyang makasama.” Ito ay
humantong sa pangangalunya, na humantong sa pagpatay. Posible bang
si David ay nakakaramdam ng kawalan ng halaga dahil wala na siyang
kasamang mga kalalakihan na nanalo ng laban para sa Israel?
At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng
mga hari sa pakikipagbaka, na sinugo ni David si Joab, at ang
kaniyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel; at
kanilang nilipol ang mga anak ni Ammon at kinubkob sa Rabba.
Nguni’t si David ay naghintay sa Jerusalem. —2 Samuel 11:1
Maaari bang magkaroon ng isang pakiramdam ang isang tao na may
halaga at kapangyarihan sa pagsakop sa ibang mga bansa at pagiging isang
malakas na tagapagtanggol ng kanyang bayan? Sa halip na lumingon sa
Panginoon para sa aliw, lumingon siya sa isang babae na hindi kanya para
sa aliw. Hindi ba niya iniisip ang mga salita ng Banal na Kasulatan?
Nakalimutan ba niya ang malinaw na mga parusa na nakasulat sa batas para
sa mga mapangalunya? Naisip ba niya ang mga kahihinatnan para sa
kanyang pamilya at bansa?
Wala sa mga ito ang tila salik sa kanyang desisyon. Siya ang hari, maaari
niyang kunin ang nais niya at ang nais niya ay ang magandang babaeng ito,
kahit na kung kinakailangan nito na pumatay sa kanyang asawa at
pagmumura sa kanyang bansa. Naunawaan ba niya sa sandaling iyon na
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ang aksyong ito ay magastos sa buhay ng apat sa kanyang mga anak at
halos maging dahilan upang mawala ang kanyang buong kaharian.
Lumalabas na hindi si David o si Bathsheba ay malinaw na nag-iisip nang
gabing iyon. Gayunman, si David ay higit na mangmang sa kanyang mga
aksyon na isinasaalang-alang ang kanyang posisyon bilang hari ng buong
bansa. Kung mas mataas ang iyong posisyon sa loob ng isang komunidad,
mas malaki ang epekto ng iyong mga aksyon sa iba.
Ang kapaligiran sa paligid ni David matapos ang engkwentro na ito ay
isa sa libog, pangangalunya at pagkakasala. Makakaapekto ba ito sa mga
kalalakihan sa paligid niya? Madadagdagan ba nito ang mga tukso na
madarama nila? Ano ang mga kalalakihan na ipinadala upang makuha si
Bathsheba at alam ang kaganapang ito? Maaari ba nilang gamitin ang mga
aksyon ng kanilang hari upang bigyang-katwiran ang kanilang pagpunta at
paggawa ng gayon?
Nabasa namin ang walang apela sa hari mula kay Bathsheba. Maaaring
siya ay mangatuwiran, sino ako upang tanggihan ang hari? Sa parehong
oras gaano karaming mga pantasya sa pagiging pambabae ang makatagpo
nito? Isipin mo lang, maaari siyang maging isang prinsesa o maging reyna
sa lupain ng Israel. Pagkatapos ng lahat, si David ay isang guwapo, malakas,
at matapang na lalaki. Anong katulad kaya kung magkaroon ng kanyang
pansin? Maaari ba itong maging tukso para sa isang malungkot na babae
na naghahanap ng ginhawa?
Nang magkagayo’y sinabi ni David sa sugo, Ganito ang iyong
sasabihin kay Joab: Huwag mong masamain ang bagay na ito,
sapagka’t nilalamon ng tabak maging ito gaya ng iba: iyong
palakasin pa ang iyong pagbabaka laban sa bayan, at iwasak: at
iyong palakasin ang loob niya. At nang marinig ng asawa ni Uria
na si Uria na kaniyang asawa ay namatay, kaniyang tinangisan
ang kaniyang asawa. At nang ang pagtangis ay makaraan, ay
nagsugo si David at kinuha siya sa kaniyang bahay, at siya’y
naging kaniyang asawa, at nagkaanak sa kaniya ng isang lalake.
Nguni’t ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng
Panginoon. —2 Samuel 11:25-27
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Nang isinalin ni David ang batang ito ano ang pakiramdam sa paligid
niya? Iniisip ba niya ang bata at ang kasaganaan nito? Ito ba ay isang sandali
ng kataas-taasang pagbibigay o ng kataas-taasang pagkuha para sa
kanyang sarili? Nang pinatay si Uriah, ano ang pakiramdam sa paligid ni
Bathsheba? Nagdalamhati siya sa kanyang asawa. Ayaw niyang mamatay
ang kanyang asawa. Siya ay isang matapang at marangal na tao. Ang
kalungkutan ng kanyang kamatayan ay tatagos sa kanya; dapat niyang
tanungin ang sarili kung bakit pinahintulutan niya ang kanyang sarili na
kunin ng hari? Ang lahat ng kalungkutan at pagkakasala na ito ay mana ng
anak. Nakapagtataka bang namatay ang bata?
At si Nathan ay umuwi sa kaniyang bahay. At sinaktan ng
Panginoon ang bata na ipinanganak ng asawa ni Uria kay David,
at totoong malubha. —2 Samuel 12:15
Nguni’t nang makita ni David na ang kaniyang mga lingkod ay
nagbubulong-bulungan, nahalata ni David na ang bata ay
patay na: at sinabi ni David sa kaniyang mga lingkod, patay na
ba ang bata? At kanilang sinabi, Siya’y patay na.
—2 Samuel 12:19
Paano sinaktan ng Diyos ang batang ito ng karamdaman? Alam ni David
ang sagot noong isinulat niya ang Awit na ito:
Narito, siya’y nagdaramdam ng kasamaan; Oo, siya’y naglihi ng
kasamaan, at nanganak ng kabulaanan. Siya’y gumawa ng
balon, at hinukay, at nahulog sa hukay na kaniyang ginawa. Ang
kaniyang gawang masama ay magbabalik sa kaniyang sariling
ulo, at ang kaniyang pangdadahas ay babagsak sa kaniyang
sariling bunbunan. —Salmo 7:14-16
Walang ginawa ang Diyos sa batang ito maliban na lamang na
pinatutunayan ang mga bunga ng kasamaan. Ang problema ni David ay
bumalik sa kanyang ulo sa pagkamatay ng kanyang anak. Ipinakita ng mga
pag-aaral na ang mga kababaihan na nabibigatan ng pagod kapag sila ay
nagpapasuso ay nagbibigay ng mas mababang antas ng immuno-globulin
sa kanilang mga sanggol.31 Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na
kapag mataas ang antas ng pagod ng isang ina, magkakaroon ng mas
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mataas na antas ng cortisol sa dibdib. Maaari itong maging sanhi ng
pakiramdam ng sanggol sa galit, takot at inis, lalo na sa mga batang babae.32
Posible ba na ang kaligtasan sa sakit ng anak nina David at Bathsheba ay
pinababa sa pagod na nararanasan ni Bathsheba sa buong proseso na ito?
Nang harapin ni David si Natan, ang bigat ng
pagkondena na maramdaman ni David ay magiging
napakalawak. Nagkipagsundo si Nathan kay David at
binigyan siya ng malungkot na balita.

Walang ginawa
ang Diyos sa
batang ito
maliban na
lamang na
pinatutunayan
ang mga bunga
ng kasamaan.

Nilikha ni David ang isang paglabag sa pader ng
pagtatanggol na inilagay ng Diyos sa paligid niya.
Hindi Niya maprotektahan si David tulad ng dati.
Inihahatid
ng
Panginoon
ang
dalawang
mahahalagang alituntunin dito na nauugnay sa Banal
na DIsenyo na binanggit natin noon.33 Ang una ay ang hindi
mapagkukunan at nakikita ang pinagmulan. Ang pangalawa ay ang
pinagmulan ay isang pagpapalaki ng mapagkukunan.

Lihim na kinuha ni David ang asawa ng kanyang kapitbahay na hindi
nakikita. Ang kanyang anak na si Absalom ay bukas na kumuha ng mga
asawa ng kanyang ama para makita ng lahat. Ang payo para kay Absalom
na gawin ito ay ibinigay sa kanya ng lolo ni Bathsheba na si Ahithophel:
Nang magkagayo’y sinabi ni Absalom kay Achitophel, Magbigay
payo kayo kung ano ang ating gagawin. At sinabi ni Achitophel
kay Absalom, Sipingan mo ang mga babae ng iyong ama, na
kaniyang iniwan na magsipagingat ng bahay; at mababalitaan
ng buong Israel na ikaw ay makayayamot sa iyong ama: kung
magkagayo’y lalakas ang mga kamay ng lahat na nasa iyo.
—2 Samuel 16:20–21
Si Ahithophel ay isa sa mga punong tagapayo ni David. Nang kinuha ni David
ang kanyang apo sa pangangalunya, naghasik ito ng mga binhi ng paghihiganti
sa puso ni Ahithophel. Halos magtagumpay siya upang sirain si David. Tulad ng
pagpatay ni David kay Urias sa pamamagitan ni Joab, sinubukan ni Ahithophel
na patayin si David sa pamamagitan ni Absalom. Magtatagumpay sana siya
kung sinunod ni Absalom ang lahat ng payo ni Ahithophel.
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At ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong panginoon, at ang mga
asawa ng iyong panginoon sa iyong sinapupunan, at ibinigay ko
sa iyo ang sangbahayan ng Israel at ng Juda; at kung totoong
kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Bakit
nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon,
na iyong ginawa ang masama sa kaniyang paningin? iyong
sinugatan ng tabak si Uria na Hetheo, at iyong kinuha ang
kaniyang asawa upang maging iyong asawa, at iyong
pinatay siya ng tabak ng mga anak ni Ammon. Ngayon
nga’y ang tabak ay hindi hihiwalay kailan man sa iyong
sangbahayan; sapagka’t iyong niwalan ng kabuluhan ako,
at iyong kinuha ang asawa ni Uria na Hetheo upang
maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon,
Narito, ako’y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo na
mula sa iyong sariling sangbahayan, at aking kukunin ang
iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata, at aking
ipagbibigay sa iyong kapuwa, at kaniyang sisipingan ang
iyong mga asawa sa sikat ng araw na ito. Sapagka’t iyong
ginawa na lihim: nguni’t aking gagawin ang bagay na ito sa
harap ng buong Israel, at sa harap ng araw. At sinabi ni David
kay Nathan, Ako’y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni
Nathan kay David, Inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan;
hindi ka mamamatay. Gayon ma’y sapagka’t sa gawang ito’y
iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng
Panginoon upang magsipanungayaw, ang bata naman na
ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay.
—2 Samuel 12:8-14
Sa halip, iniligtas ng Panginoon si David sa Kanyang dakilang kaawaan.
Sa pamamagitan ng isang gawa ng pagsinta, nagdala si David ng
pagdurusa at kamatayan sa libu-libong tao. Ang kuwentong ito ay naitala
bilang isang babala sa atin. Kung nakita nina David at Bathsheba kung ano
ang darating, hindi nila kailanman gagawin ang kanilang ginawa. Inalala
sana ni David ang mga salita ng Banal na Kasulatan at hinanap ang
kaginhawaan sa panalangin. Mag-apela sana si Bathsheba kay David, tulad
ng ginawa ni Abigail na ang gawaing ito ay makapinsala sa kanyang trono
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at ito ay isang kasalanan laban sa Diyos. Ang Bibliya ay hindi nagtala ng
anumang apela mula sa kanya.
Ang Awit na isinulat ni David upang maitala ang kanyang
pakikipagbuno sa Diyos ay labis na nakakaantig. Kapag iniisip ko ang isang
tao na may bigat na labis na pagkakasala at kalungkutan habang iniisip ko
si David at iniisip ko ang pananampalataya na kakailanganin niya upang
mapatawad, binibigyan ako ng napakagandang pag-asa at pasasalamat sa
Diyos dahil sa Kanyang di-mabilang na awa at biyaya. Dapat itong
magbigay ng pag-asa sa bawat lalaki at babae na nahulog sa kasalanan at
naramdaman na nahuli sa siklo ng pagkondena.
Isang Awit ni David nang siya ay puntahan ni Natan na Propeta,
pagkatapos niyang pumasok kay Bathsheba:
Maawa ka sa akin, Oh Dios, ayon sa iyong kagandahang-loob:
ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay
pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong
lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan.
Sapagka’t kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang: at ang
aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo, sa iyo
lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong
paningin: upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka, at
maging malinis pag humahatol ka. Narito, ako’y inanyuan sa
kasamaan; at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina, Narito,
ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap; at
sa kubling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan.
Linisin mo ako ng hisopo, at ako’y magiging malinis: hugasan mo
ako at ako’y magiging lalong maputi kay sa nieve. Pagparinggan
mo ako ng kagalakan at kasayahan; upang ang mga buto na
iyong binali ay mangagalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking
mga kasalanan, at pawiin mo ang aking lahat na mga
kasamaan. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, Oh Dios; at
magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo
akong paalisin sa iyong harapan; at huwag mong bawiin ang
iyong santong Espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan
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ng iyong pagliligtas: at alalayan ako ng kusang espiritu.
—Salmo 51:1–12
Namangha ako sa pananampalataya ng taong ito. Pinili niyang
maniwala sa awa ng Diyos. Hindi niya itinago ang kanyang kasalanan.
Inamin niya ito at kumapit sa pagmamahal at kabaitan ng Diyos.
Napansin din natin na nang makipag-usap ang Diyos kay David sa
pamamagitan ni Natan - Sinabi niya sa kanya:
At sinabi ni David kay Nathan, Ako’y nagkasala laban sa
Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, Inalis din ng
Panginoon ang iyong kasalanan; hindi ka mamamatay.
—2 Samuel 12:13
Hindi ba ipinag-uutos ng Kautusan na ang mga nangangalunya ay
dapat batuhin hanggang mamatay?
Ang lalake na mangalunya sa asawa ng iba, sa makatuwid
baga’y yaong mangalunya sa asawa ng kaniyang kapuwa, ay
papatayin na walang pagsala ang nangangalunya at ang
napakalunya. —Levitico 20:10
Kung ang isang lalake ay masumpungan, na sumisiping sa isang
babaing may asawa, ay kapuwa nga sila papatayin, ang lalake
na sumiping sa babae, at ang babae: gayon mo aalisin ang
kasamaan sa Israel. —Deuteronomio 22:22
Ang layunin ng Batas ay magdala sa isang tao sa pagsisisi sa
pamamagitan ng pagkumbinsi ng kasalanan. Sa kaso ni David, nakikita natin
na hindi nais ng Diyos na mamatay ang mga tao, ngunit nais Niyang aminin
ang kanilang kasalanan. Ang mga tumanggi na magsisi ay magdurusa ng
kamatayan ayon sa mga alituntunin ng parusa na naintindihan ng mga tao.
Ang pagbato ay isang alituntunin na natutunan ng mga Israelita sa
Egypt.34 Nagawa ng Diyos na ilapat ang kanilang mga alituntunin ng parusa
sa Batas na may layunin na dalhin ang mga tao sa pagsisisi. Muli, nang
dumating si Jesus sa mundo ay hindi Niya ipinag-utos ang babae na
batuhin sa kamatayan. Binigyan niya siya ng awa, tulad ng awa na ibinigay
kay David nang siya ay nangangalunya. Alam natin na ang pangangalunya
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ay isang malubhang kasalanan dahil sa parusa na nakalakip dito. Kaya
tuturuan ng Diyos ang mga tao ng kabigatan nito sa pamamagitan ng pagakyat ng mga parusa na naintindihan ng mga tao na seryoso. Sasabihan
niya tayo sa ating wika.
Hiniling ni David sa Diyos na linisin ang kanyang puso. Hindi maalis ni
David sa kanyang sarili sa kahiya-hiyang ala-ala ng kanyang mga gawa.
Hindi niya maibabalik ang kanyang sarili sa isang tamang ugnayan sa Diyos.
Humiling si David ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan lamang ng
makapangyarihang lakas ng Banal na Espiritu na malalampasan natin ang
kasalanan. Araw-araw kailangan nating hilingin ang Banal na Espiritu.
Kailangan natin ng pang-araw-araw na binyag upang mapanatiling puro
ang ating mga puso at isipan. Kapag naramdaman natin ang ating
pangangailangan pagkatapos ay hihingi tayo ng biyaya tuwing umaga at
gabi. Nararamdaman natin ang ating pag-asa sa Diyos at tiwala na ibibigay
niya sa atin ang ating kahilingan.
Kapag naramdaman mo ang bigat ng pagkondena, angkinin ang Salita
ng Diyos at maniwala na gagawin ng Diyos ang hindi mo magagawa. Maging
mapagpasensya dahil nangangailangan ng oras upang lumago ang mga
buto. Kung inaasahan mo ang saglit na pagbabago pagkatapos ay mabibigo
ka at mawalan ng pag-asa nang maaga. Magpahinga sa mga pangako ng
Banal na Kasulatan. Habang nakakaramdam ka ng kasalanan at walang
kwenta, maniwala ka sa awa ng Diyos at angkinin mo ito para sa iyong sarili.
Hindi ka Niya hinatulan at lagi Siyang handa upang tanggapin ka.
Ang ilan sa inyo ay maaaring nakakita ng ilang mga kakila-kilabot na mga
bagay at napailalim sa mga kakila-kilabot na sekswal na karanasan. Ang
isang maruming pakiramdam ay tila nananatili sa iyo. Ipagdasal ang
panalangin ni David at maniwala na ang Diyos ay maawain sa iyo. Ang Banal
na Espiritu ay magpapanibago sa iyong puso at gagawin kang bago ulit.
Habang mapagpakumbaba kang nagpahinga sa dibdib ni Cristo at
tinatanggap ang Kanyang kaginhawaan, ikaw ay mababago at ang iyong
puso ay malilinis. Alalahanin na mayroong isang kahanga-hangang bukal
kung saan makakakuha ka ng labis na lakas upang labanan ang tukso; ang
Sabat na Bukal ng Espiritu ng Diyos.
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Ang Banal na
Disenyo ng Dibdib
Sinasabi sa atin ng Bibliya na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay
sa pamamagitan ni Jesucristo (Mga Taga-Efeso 3:9). Sa maikling panahon
ng anim na literal na araw na ginawa ng Anak ng Diyos ang buong mundo
sa lahat ng ito. Pagkatapos ay sinabihan tayo:
At nang ikapitong araw ay nayari ng Dios ang kaniyang gawang
ginawa; at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa
niyang ginawa. —Genesis 2:2
Ang Diyos at ang Kanyang Anak ay nagpahinga mula sa gawain ng
paglikha. Saan kaya nakatira si Jesus na may kaugnayan sa Ama?
Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na
Anak, na nasa sinapupunan [G2859] ng Ama, siya ang
nagpakilala sa kanya. —Juan 1:18
Matapos ang lahat ng nilikha ng Anak ng Diyos para sa Ama ay
nagpahinga siya sa mga bisig ng Kanyang Ama. Nagpahinga siya sa dibdib
ng Ama. Ang salitang dibdib sa Griyego dito ay nangangahulugang ang
harap ng katawan sa pagitan ng mga bisig. Maaari rin itong mangahulugan
ng look, tulad ng look ng dagat.
Sa Silangan ang mga bagay ay dala sa dibdib na dala ng mga
Europeo sa bulsa. Ang pagkakaroon sa isa sa dibdib ay
nagpapahiwatig ng kabaitan, lihim, o lapit (Gen 16:5; 2 Sam
12:8). Sinasabing si Cristo ay nasa “dibdib ng Ama,” i.e., siya ang
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may pinaka sakdal na kaalaman tungkol sa Ama, may
pinakamalapit na pakikipag-ugnay sa kanya (Juan 1:18). Si
Juan (Juan 13:23) ay “nakasandal sa dibdib ni Jesus” sa huling
hapunan. Dinadala ng ating Panginoon ang kanyang mga
tupa sa kanyang dibdib, i.e., ay may malambot, maingat na
pangangalaga sa kanila (Isa 40:11). —Easton’s Bible Dictionary
Ang barko na kung saan si Paul ay sinakyan ng barko ay hinimok sa isang
look o dibdib.
At nang magumaga na, ay hindi nila makilala ang lupain;
datapuwa’t nababanaagan nila ang isang look ng dagat
[G2859] na may baybayin, at sila’y nangagsangusapan kung
kanilang maisasadsad ang daong doon. —Mga Gawa 27:39
Si Paul ay ligtas sa dibdib ni Kristo tulad ng makikita sa barko na
tumatakbo sa look o sa kailaliman. Ang pisikal na look ay isang salamin ng
espirituwal na katotohanan ng proteksyon ni Kristo sa kanyang anak at ni
apostol Pablo. Ang kwento ng pagkawasak ni Paul ay may mas malalim na
kahulugan upang isaalang-alang. Ito ay tulad ng isang palaisipan.
Mangangailangan ng kaunting oras upang pagsamahin ang mga piraso
ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagsisikap.
Sa King James Bible ang salita para sa look ay talagang sapa. Ang lugar
kung saan sila nagpatakbo ng nakasadsad ay siya ding pasukan sa isang
maliit na pasilyo. Ito ang sinasabi ng isang komentaryo:
… nahuhulog sa isang lugar kung saan nakatagpo ang
dalawang dagat — iniisip ni Smith na tumutukoy ito sa dagatlagusan, hindi hihigit sa isang daang yarda ang lawak, na
naghihiwalay sa maliit na isla ng Salmone mula sa Malta, na
bumubuo ng isang komunikasyon sa pagitan ng dagat sa loob
ng look at sa labas. —Jamieson-Fausset-Brown Bible
Commentary
Kaya pinlano nilang itulak ang barko sa makitid na dagat-lagusan sa loob
ng look.
At nang umaga na, hindi nila batid ang lupain: ngunit
natuklasan nila ang isang sapa na may baybayin, na kung saan
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ay iniisip nila, kung maaari, na itulak sa barko. —Mga Gawa
27:39 (KJV)
Upang makapasok sa sapa na ito o batis kinailangan nilang tanggalin
ang lahat ng mga sagwan at dagdag na kagamitan sa bangka.
At inihulog ang mga sinepete, at kanilang pinabayaan sa dagat,
samantalang kinakalag ang mga tali ng mga ugit; at nang
maitaas na nila sa hangin ang layag sa unahan, ay
nagsipatungo sila sa baybayin. —Mga Gawa 27:40
Si Pablo at ang lahat ay mahimalang nakaligtas tulad ng sinabi ni Paul at
ito ay nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Mayroong isang koneksyon dito
sa isang sipi sa Isaias.
Tumingin ka sa Sion, ang bayan ng ating mga takdang
kapistahan: makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem na
tahimik na tahanan, isang tabernakulo na hindi makikilos, ang
mga tulos niyao’y hindi mangabubunot kailan man, o
mapapatid man ang alin man sa mga tali niyaon. Kundi doon
ay sasa atin ang Panginoon sa kamahalan, na dako ng mga
maluwang na ilog at batis; na hindi daraanan ng mga
daong na may mga gaod, o daraanan man ng magilas na
sasakyang dagat. Sapagka’t ang Panginoon ay ating hukom,
ang Panginoon ay ating tagapaglagda ng kautusan, ang
Panginoon ay ating hari; kaniyang ililigtas tayo. Ang iyong
mga tali ay nangakalag: hindi nila mapatibay ang kanilang
palo, hindi nila mailadlad ang layag: ang huli nga na
malaking samsam ay binahagi; ang pilay ay kumuha ng huli.
—Isaiah 33:20–23
Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa Sion ang lugar ng ating
itinalagang Pista. Sa lugar na ito ay ang ating marangal o maluwalhating
Panginoon na tulad ng isang malawak na ilog o sapa. Ang mga mararangal
na barko ay hindi maaaring pumasok sa sapa na ito. Ang mga barko ay
dapat maluwag ang pansing; hindi nila maikalat ang layag o gumamit ng
mga sagwan ngunit ililigtas sila ng Panginoon. Ito ay tulad ng nangyari sa
kwento ni Paul sa pagkawasak ng barko.
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Si Paul ay dadalhin sa Roma upang sagutin ang mga paratang laban sa
kanya sa Jerusalem. Gumawa siya ng apela kay Cesar at ngayon siya ay nasa
isang barko na pinangunahan ng Roman Centurion na si Julius. Habang
naglalakbay sila ay nakatagpo sila ng isang malakas na hangin na kilala
bilang Euroclydon. Sa panahon ng bagyo ay kinailangan nilang mapagaan
ang barko sa pamamagitan ng pagtapon ng kasangkapan ng daong at iba
pang mga bagay, ngunit ang bagyo ay nagpatuloy na hindi natapos at
makalipas ang ilang araw ay isinuko nila ang lahat ng pag-asa na maligtas.
At sapagka’t lubhang nakikipaglaban kami sa bagyo, nang
sumunod na araw ay nangagsimula silang magtapon ng lulan
sa dagat; At nang ikatlong araw ay kanilang ipinagtatapon ng
kanilang sariling mga kamay ang mga kasangkapan ng
daong. At nang hindi sumisikat sa amin ang araw ni ang
mga bituin man nang maraming mga araw, at sumasa
ibabaw namin ang isang hindi munting bagyo, ay nawala
ang buong pagasa na kami’y makaliligtas. —Mga Gawa
27:18–20
Sinabi ng Diyos kay Pablo na maliligtas sila at ang kanilang kaligtasan ay
dumating sa pamamagitan ng pananatili sa barko at tumakbo sa sapa o
kanal na nasa look o kailaliman. Ang kuwentong ito ay isinulat para sa
sariling payo kung kanino dumating ang katapusan ng mundo (1 Mga
Taga-Corinto 10:11). Ang sapa o ilog na lumalabas sa Jerusalem ay
inilarawan sa Ezekiel 47.
At ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay; at, narito, ang tubig ay
lumalabas sa ilalim ng pasukan sa bahay sa dakong silanganan
(sapagka’t ang harapan ng bahay ay sa dakong silanganan); at
ang tubig ay umaagos sa ilalim, mula sa dakong kanan ng
bahay, sa timugan ng dambana. Nang magkagayo’y inilabas
niya ako sa daan ng pintuang-daang hilagaan, at pinatnubayan
niya ako sa palibot ng daan sa labas, sa lalong labas ng
pintuang-daan, sa daan ng pintuang-daan na nakaharap sa
dakong silanganan; at, narito, doo’y lumalabas ang tubig sa
dakong kanan.
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Nang ang lalake ay lumabas sa dakong silanganan na may
pising panukat sa kaniyang kamay, siya’y sumukat ng isang
libong siko, at pinaraan niya ako sa tubig, sa tubig na hanggang
bukongbukong. Muling sumukat siya ng isang libo, at pinaraan
niya ako sa tubig, sa tubig na hanggang mga tuhod. Muli
siyang sumukat ng isang libo, at pinaraan niya ako sa tubig,
sa tubig na hanggang sa mga balakang. Pagkatapos ay
sumukat siya ng isang libo; at isang ilog na hindi ko
naraanan; sapagka’t ang tubig ay sumasampa, tubig upang
languyan, ilog na hindi mararaanan. At sinabi niya sa akin, Anak
ng tao, nakita mo baga ito? Nang magkagayo’y dinala niya ako,
at pinabalik niya ako sa pangpang ng ilog. Nang ako nga’y
makabalik, narito, sa pangpang ng ilog, ay may totoong
maraming puno ng kahoy sa magkabilang dako. Nang
magkagayo’y sinabi niya sa akin, Ang tubig na ito ay
lumalabas sa dakong silanganang lupain, at bababa sa
Araba; at huhugos sa dagat; sa dagat ay huhugos ang tubig
na pinalabas; at ang tubig ay mapagagaling. At
mangyayari, na bawa’t likhang may buhay na dumadami,
saan mang dako umaagos ang tubig, ay mabubuhay; at
magkakaroon ng totoong napakaraming isda; sapagka’t ang
tubig na ito ay dumarating diyan at ang tubig ng dagat ay
mapagagaling, at bawa’t may buhay ay mabubuhay saan man
dumating ang ilog. —Ezekiel 47:1–9
Ang ilog na lumalabas sa templo ay lumalim nang lalo pang lumayo sa
templo. Kahit saan dumaloy ang tubig ito’y nagbigay buhay. Ano ang ibig
sabihin ng lahat? Bakit nagsasalita si Ezekiel ng tubig na lumalabas mula sa
templo at lumalalim? Ang Nagbibigay ng Buhay ay si Jesus at Siya ang
nagbibigay sa atin ng tubig ng buhay na maiinom:
…datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa
kaniya’y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan
man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay magiging
isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang
hanggan. —Juan 4:14
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Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus
ay tumayo at sumigaw, na nagsasabi, Kung ang sinomang tao’y
nauuhaw, ay pumarito siya sa akin, at uminom. Ang
sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay
mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay.
(Nguni’t ito’y sinalita niya tungkol sa Espiritu, na tatanggapin ng
mga magsisisampalataya sa kaniya: sapagka’t hindi pa
ipinagkakaloob ang Espiritu; sapagka’t si Jesus ay hindi pa
niluluwalhati.) —Juan 7:37–39
Napansin naitn na ang sipi sa Isaias ay nagsasalita tungkol sa Jerusalem
o Sion bilang lugar ng ating itinalagang Kapistahan, at pagkatapos ay
binabanggit nito na ang Panginoon ay isang lugar ng mga ilog at sapa kung
saan ipinahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos ay pinag-uusapan
ang tungkol sa mga barko na hindi makakapasok sa daloy na ito. Ang barko
ay nabaklas at ang Panginoon na siyang Hukom, ang Tagapagbigay ng
Batas at Hari ang nagligtas sa kanila.
Kaya paano nakakonekta ang Pista sa palaisipang ito? Nang umalis ang
Israel sa Egypt ay natakot sila na mamatay sila sa uhaw. Matiyagang nagtitiis
ang Diyos sa kanilang pagbulong at sinabi kay Moises na hampasin ang
isang tiyak na bato na kung saan ang tubig ay ilalabas upang masugpo ang
kanilang pagkauhaw:
At sinabi ng Panginoon kay Moises, Dumaan ka sa harap ng
bayan, at ipagsama mo ang mga matanda sa Israel; at ang iyong
tungkod na iyong ipinalo sa ilog, ay tangnan mo sa iyong kamay,
at yumaon ka. Narito, ako’y tatayo sa harap mo roon sa
ibabaw ng bato sa Horeb; at iyong papaluin ang bato, at
lalabasan ng tubig, upang ang bayan ay makainom. At
gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel.
—Exodo 17:5-6
Ang bato ay isang simbolo ni Jesus. Ang paghagupit ng bato ay isang
simbolo ng pagkamatay ni Kristo sa atin para mabigyan tayo ng katiyakan
ng kapatawaran ng Diyos, upang maibalik ang ating kaugnayan sa Kanya.
…At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu;
sapagka’t nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa
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kanila: at ang batong yaon ay si Cristo. —1 Mga TagaCorinto 10:4
Nang magkagayo’y sinabi sa kanila ni Jesus, Kayong lahat ay
mangagdaramdam sa akin sa gabing ito: sapagka’t nasusulat,
Sasaktan ko ang pastor, at mangangalat ang mga tupa ng
kawan. Datapuwa’t pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa
inyo sa Galilea. —Mateo 26:31–32
Ang paghampas ng bato ay isang simbolo ng pagkamatay ni Kristo para
sa atin; pinakawalan nito ang bukal ng buhay sa atin. Ngayon sa mga piraso
ng palaisipan na ito ay bumaling tayo sa isa pang simbolo ng pagkamatay
ni Kristo - ang pagpatay sa kordero.
At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay,
at sa gitna ng matatanda, ang isang Cordero na nakatayo, na
wari ay pinatay, na may pitong sungay, at pitong mata, na siyang
pitong Espiritu ng Dios, na sinugo sa buong lupa.
—Pahayag 5:6
Nakikita mo ba ang koneksyon ng napatay na tupa sa pitong Espiritu na
lumabas sa buong mundo? Ang pitong Espiritu ay isang simbolo ng
kumpletong Espiritu ng Diyos. Sa sistema ng sakripisyo ng Lumang Tipan
may mga tiyak na oras kung kailan sinaktan at napatay ang kordero.
Nang magkagayo’y naghandog si Salomon sa Panginoon ng
mga handog na susunugin, sa dambana ng Panginoon, na
kaniyang itinayo sa harap ng portico. Sa makatuwid baga’y ayon
sa kailangan sa bawa’t araw, na naghahandog ayon sa utos ni
Moises, sa mga sabbath, at sa mga bagong buwan, at sa mga
takdang kapistahan, na makaitlo sa isang taon, sa kapistahan ng
tinapay na walang lebadura, at sa kapistahan ng mga
sanglinggo, at sa kapistahan ng mga balag. —2 Cronica 8:12-13
Sa bawat oras na ang kordero ay sinaktan at pinatay ito ay nagbibigay
ng isang simbolo ng buhay na ibubuhos mula sa Bato na si Hesu-Kristo. Ang
tubig ay isang simbolo ng buhay na matatagpuan kay Cristo. Ang isa pang
simbolo na konektado sa Pista ay ang tinapay na walang lebadura na
nagbigay din ng buhay.
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Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang
sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng
tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay
sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagka’t ang
tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at
nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kaniya nga’y kanilang
sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito.
Sa kanila’y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan:
ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang
sumasampalataya sa akin kailan ma’y hindi mauuhaw.
—Juan 6:32–35
Sa tuwing may handog na inialay ay mayroon ding alay ng harina at
langis na naging tinapay na walang lebadura bilang simbolo ni Jesus. Ang
nakakaakit ay ang dami ng tinapay na konektado sa iba’t ibang mga
sakripisyo ay iba-iba. Narito ang isang talahanayan na naglalarawan ng dami
ng harina at langis na ibinigay sa bawat sakripisyo:
Sakripisyo
Araw-araw

Sabado

Bagong Buwan
Tinapay na Walang
Lebadura

Mga Pista ng
Ikapitong Buwan

Harina

Mantika

Ezekiel 47:1–9 Ilog

4,4 kgs

1,8 ltrs

(9.7 lbs)

(1 quart)

Mga tubig na lumalabas
sa Santuwaryo

8,8 kgs

3,6 ltrs

(19.4 lbs)

(3 quarts)

37,4 kgs

15,3 ltrs

(82.4 lbs)

(4 gal)

Sa 1000 siko ay
nakarating ito sa mga
bukung-bukong
Sa 2000 siko ay umabot
ito sa tuhod

266,2 kgs
(30 x Mga
Handong sa
Sabado)

108,9 ltrs
(28.7 gal)

Sa 3000 siko ay nakarating
ito sa baywang

869 kgs
(~100x Mga
Handong sa
Sabado)

359,2 ltrs
(94.9 gal)
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Araw-araw mayroong isang kordero na inaalay sa umaga at isang
kordero na ihahandog sa gabi. May isang maliit na dami ng harina at langis
na ibinigay sa bawat araw na konektado sa sakripisyo na ito. Ito ay isang
simbolo ni Jesus na nagpapadala ng Kanyang Espiritu upang mapanatili
tayong buhay sa parehong paraan na sinabi Niya na padadalhan tayo ng
tubig ng buhay.
Napansin natin na sa araw ng Sabado ang halaga ng harina at langis
upang gumawa ng tinapay na walang lebadura ay nadoble. Nagbibigay ito
sa atin ng isang simbolo ng katotohanang mayroong dalawang beses na
higit na ibinibigay sa Espiritu ni Cristo sa araw ng Sabado kaysa sa iba pang
anim na araw ng linggo.
Inilatag natin ang isang bilang ng mga piraso sa palaisipan. Iisipin ng ilan
sa inyo kung ano ang kabuluhan ng lahat ng ito? Mukhang nakakalito!
Hahanapin natin ngayon upang magkasama ang mga piraso. Nagbabalik
tayo sa pambungad na pag-iisip ni Jesus na nakapahinga sa dibdib ng Ama.
Si Jesus ay nagpapahinga sa pag-ibig ng Kanyang Ama; Siya ay napanariwa
at pinalakas sa pag-ibig ng Kanyang Ama. Sa pagsasalita tungkol sa araw ng
pamamahinga ay sinabi sa atin na ang ating Lumikha ay napanariwa sa araw
ng Sabado:
Ito’y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailan
man: sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang
langit at lupa, at sa ikapitong araw, ay nagpahinga at
naginhawahan. —Exodo 31:17
Ang Anak ng Diyos ang napanariwa sa dibdib ng Ama. Sa araw ng
Sabado na nadama ni Jesus ang labis na pagkakapresko mula sa Kanyang
Ama. Tumanggap siya ng dobleng bahagi ng Espiritu ng Ama. Ang
prinsipyong ito ay ipinahayag sa isa sa mga batas ng Israel:
Kundi kaniyang kikilalaning panganay, ang anak ng
kinapopootan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kaniya ng
dalawang bahagi sa buong kaniyang tinatangkilik;
sapagka’t siya ang pasimula ng kaniyang lakas; ang
karapatan nga ng pagkapanganay ay kaniya.
—Deuteronomio 21:17
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Si Jesus ang panganay ng Ama at tinatanggap mula sa Kanya ang
dobleng bahagi ng pagpapala ng Ama. Ang oras upang matanggap ang
basbas na ito ay kapag nagpapahinga. Ang oras kung saan nagpapahinga
ang Diyos at ang Kanyang Anak ay nasa araw ng Sabado.
At nang ikapitong araw ay nayari ng Dios ang kaniyang gawang
ginawa; at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa
niyang ginawa. —Genesis 2:2
Matapos magtrabaho sa buong linggo, si Jesus ay nakapagpahinga sa
Kanyang Ama. Habang nagpahinga Siya, nahiga Siya sa mga bisig ng
Kanyang Ama at mas malakas niyang naramdaman ang katotohanan ng
pagmamahal ng Kanyang Ama. Ito ang gumagawa kay Hesus na
Panginoon ng Sabado.
Sapagka’t ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath.
—Mateo 12:8
Nais ni Jesus na ibahagi ang kaaliwan ng pag-ibig ng Kanyang Ama sa
atin. Habang kumukuha ng lakas si Hesus mula sa dibdib ng Kanyang Ama,
ganon din tayo ay kumuha ng lakas mula sa dibdib ni Cristo. Habang
nagpapahinga tayo sa Kanyang mga bisig sa araw ng Sabado, binibigyan
Niya tayo ng Espiritu at pinapalakas Niya tayo at pinalakas tayo sa mga
katiyakan ng Kanyang pag-ibig. Ang simbolismo ng pagpapasuso ay
malalim na makabuluhan. Pansinin ang sumusunod na taludtod:
…at sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang
anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may
bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto…
—Pahayag 1:13
Ang salita para sa suso sa Griyego ay mastos na nangangahulugang mga
tetilya ng isang lalaki o ang mga suso ng isang babae. Si Jesus ang Salita ng
Diyos at sinabi sa atin ni Pedro:
…gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo
ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa
pamamagitan nito’y magsilago kayo sa ikaliligtas…
—1 Pedro 2:2
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Ang mga salitang binanggit ni Jesus ay “espiritu at buhay.” Ang gatas ng
Salita ay ang pagiging simple ng ebanghelyo at ang pag-ibig ng Diyos para
sa atin.
Sapagka’t nang kayo’y nangararapat nang maging mga guro
dahil sa kaluwatan, ay muling kayo’y nangangailangan na
kayo’y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng
Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at
hindi ng pagkaing matigas. —Mga Hebreo 5:12
Ang mga unang prinsipyo ng mga orakulo ng Diyos ay ang Kanyang
dakilang pag-ibig para sa Kanyang Anak at Kanyang dakilang pag-ibig para
sa atin. Ang gatas ng tao ay ang pinakamadaling pagkain na natutunaw
natin. Ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos ay ang pinaka-matamis at
pinaka-kahanga-hangang pagkain na matunaw ng ating isip.
Bumalik tayo muli sa prinsipyo ng kadakilaan sa Banal na Disenyo. Ang
dibdib ng isang babae ay isang kadakilaan ng dibdib ng lalaki. Nagdadala
ito ng gatas at sa gayon ay sumisimbolo sa mga unang prinsipyo ng mga
orakulo ng Diyos.
Ang dibdib ng ating Tagapagligtas ay ang hindi nakikitang
mapagkukunan ng ating pagpapakain. Bilang isang maliit na bata sa
pananampalataya kailangan natin ang malambot na pag-aalaga ng babae
na isang simbolo ng simbahan. Ngunit kapag lumabas tayo mula sa
pagkabata ay nalulutas tayo mula sa dibdib; ang ating pag-asa ay matatag
na naka-angkla ngayon kay Cristo upang sa gayon ay maibigay natin ang
pagpapakain sa mga bagong naniniwala na sumasampalataya. Sa gayon
mayroong isang Banal na Disenyo ng gatas mula sa dibdib. Ang gatas ni
Cristo ay mga salita ng pag-ibig na Kanyang sinasalita at ang kaloob ng
Kanyang Espiritu. Ang Simbahan ay nagbibigay ng isang pinagmulan para
sa pisikal na pag-ibig at kabaitan at sa gayon pinalalaki ang ginhawa ni
Cristo sa suso o dibdib ng simbahan.
Upang magpatuloy sa paghawak sa dibdib ng babae at nagnanais ng
kanyang gatas para sa labis na pinalawak na oras ay nagsasalita ng
espirituwal at emosyonal na kahilawan at pagkasira:
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Sapagka’t bawa’t tumatanggap ng gatas ay walang karanasan
sa salita ng katuwiran; sapagka’t siya’y isang sanggol. Nguni’t
ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay
doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay
ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at
ang masama. —Mga Hebreo 5:13–14
Kaya, ano ang pangunahing punto ng lahat ng ito? Kung natatanggap
natin ang ginhawa ng Espiritu ni Cristo sa araw ng Sabado, mas madali sa
isang lalaki na palayain ang katiwasayan at ginhawa na natagpuan niya sa
dibdib ng babae. Mas madali niyang mapaglabanan ang tukso na hawakan
ang kanyang suso para sa kanyang personal na pangangailangan ng
kaginhawaan, sapagkat natagpuan niya ito kay Cristo.
Para sa mga kababaihan sa gitna natin, bibigyan sila ng Espiritu ni Cristo
ng pakiramdam ng kapayapaan at pahinga na babawasan ang kanilang
pagkabalisa para sa atensyon na ipinapakita ang sarili sa senswal na damit /
pampaganda / alahas, binabawasan ang kanilang pagpayag na
ipanghinawa ang kanilang sarili sa mga pagnanasa ng mga kalalakihan at
sa mababawng pamantayan ng mundong ito.
At ako’y dadalangin sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng ibang
Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Sa
makatuwid baga’y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi
matatanggap ng sanglibutan; sapagka’t hindi nito siya nakikita,
ni nakikilala man siya: siya’y nakikilala ninyo; sapagka’t siya’y
tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Hindi ko kayo iiwang magisa:
ako’y paririto sa inyo. —Juan 14:16–18
Ang Sabado ay ang araw kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag
kay Cristo na may dalawang beses na mas maraming kapangyarihan. Sa
gayon ang mga pumapasok sa araw ng Sabado na may paniniwala na sila
ay maaaliw sa Espiritu ni Cristo ay maaaring gumamit ng higit na
kapangyarihan sa sekswal na tukso.
Ang ilang mga tao ay nagtanong sa akin, ok lang bang makipagtalik sa
araw ng Sabado? Ang Sabado ay ang araw upang magpahinga sa dibdib ni
Cristo at yakapin ng Kanyang Espiritu at alamin na mahal tayo ng Ama. Sa
araw ng Sabado nais nating samantalahin upang makakuha ng
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kaginhawaan nang direkta mula sa ating mapagkukunan. Ang paraan
nating gawin ito ay sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral, pag-awit, at
pagsamba kasama ang ibang mga mananampalataya. Ito ay kagiliw-giliw
na tandaan na kapag ang Israel ay natipon sa Bundok Sinai at naghahanda
upang matugunan ang Diyos sa bundok sila ay inutusan na iwasan ang
sekswal na unyon.
At kaniyang sinabi sa bayan, humanda kayo sa ikatlong araw;
huwag kayong sumiping sa babae. —Exodo 19:15
Ipinapahiwatig nito na ang sekswal na unyon ay maaaring magkaroon
ng negatibong epekto sa espirituwal na pang-unawa. Ang pagpapalabas
ng mga hormone at ang epekto sa sistema ng nerbiyos ay naglalagay ng
labis na pasanin sa katawan. Ito ay magiging katulad ng pagkain ng sobra
at paglalagay ng buwis sa katawan. Nais nating maging alerto at nakatuon
sa Sabado upang matanggap ang Espiritu ng Diyos at marinig ang Kanyang
tinig nang malinaw.
Ngayon marahil sa mga oras kung saan ang isang mag-asawa ay naghiwalay sa loob ng ilang panahon at nagkita lamang muli habang papasok
ang Sabado. Ang pangangailangan at pagnanais ng koneksyon ay madalas
na maging malakas at nauunawaan natin ito. Hindi tayo hinatulan ng ating
Ama sa mga bagay na ito, ngunit ang mga umiibig sa Diyos ay hahanapin
sa mga oras na ito upang itutok ang kanilang enerhiya at lakas patungo sa
pagsamba sa ating Ama at sa Kanyang Anak.
Tulad ng nabanggit natin kanina sa kabanatang ito, ang kamanghamanghang katotohanan na itinayo ng Diyos ay ang isang sistema sa
paglipas ng panahon upang masiguro tayo sa pananampalataya. Tulad ng
pagtingin natin sa iba pang mga oras kung saan inaalok ang mga sakripisyo,
mayroong isang pagtaas ng kaginhawaan na darating sa atin sa oras ng
Bagong Buwan at Pista.
Ang oras ng Bagong Buwan at Pista ay mga oras para sa mas malaking
pagtitipon - lalo na ang Pista. Sa mga oras na ito ang kaginhawahan ng
Espiritu ni Cristo ay pinalaki sa babae na kanyang Simbahan. Ito ang dahilan
kung bakit ang babae ay may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa upang
mabihisan ng ilaw ng Araw:
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At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na
nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng
kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong
na labingdalawang bituin. —Pahayag 12:1
Ang lingguhang Sabado ay inorasan sa pamamagitan ng araw. Ang
Bagong Buwan ay inorasan sa pamamagitan ng
buwan at ang mga Pista ay inorasan sa Ang Bagong
pamamagitan ng buwan na may kaugnayan sa Buwan ay nagaraw. Ang bawat hakbang ay kumakatawan sa aalok sa atin ng
isang paglaki ng kaginhawaan at pagpapala at ang apat na beses na
Sabado ay pinagmulan ng nakakaaliw na daluyan higit na kadakilaan
ng pagpapala
ng pagpapala.

kaysa sa Sabado,

Ang Bagong Buwan ay nag-aalok sa atin ng
at ng parehong uri
apat na beses na higit na kadakilaan ng pagpapala
ng kaginhawaan
kaysa sa Sabado, at ng parehong uri ng
sa Sabado.
kaginhawaan sa Sabado. Sa oras ng Bagong
Buwan, ang dibdib ni Kristo ay nagiging sagisag na tulad ng isang babae.
Nagdadala ito ng higit na kaaliwan at pagpapala para sa Kanyang mga anak.
Sa oras ng Pista ng Paskuwa ang dibdib ni Kristo ay katulad ng sa isang
babaeng bagong nagsilang. Napuno ito ng gatas ng Salita ng Diyos at mas
malaki kaysa sa nakasanayan. Ang kapistahan na ito ay ang oras ng mga
unang bunga; isang oras ng pagsilang at paglabas mula sa sinapupunan ng
lupa.2
Sa oras ng mga Tabernakulo ang Espiritu ay inaalok sa atin ng halos 100
beses na mas malaki ang halaga kaysa sa Sabado. Sa simbolo ng ilog sa
Ezekiel 47, ang isang tao ay hindi na naglalakad sa ilog ngunit ngayon ay
dinala ng ilog. Siya ay dumating sa pagkalalaki at ngayon ang simbolo ng
isang malawak at malalim na ilog pinapalitan ang simbolismo ng dibdib. Ito
ay sa mga Tabernakulo na ipinagdiriwang natin ang pag-aani. Ang lalaki at
babae ay dumating sa pagkalalaki at pagkalalaki kay Cristo at hindi na
nangangailangan ng gatas ng Salita; sila ay nasa tamang gulang na kumain
ng “solidong pagkain [na] kabilang sa mga may edad na”. Nalutas sila mula

2

Ang sangkatauhan ay ginawa mula sa mundo.
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sa dibdib at iinom ngayon ng tasa ng tubig ng buhay na diretso mula sa
mga kamay ni Kristo.
Paano ito nauugnay sa kwento ni Paul? May mga oras na naramdaman
ng isang lalaki na sumabog sa pamamagitan ng mga bagyo ng sekswal
na tukso. Ang mga bagyo ay maaaring magalit nang maraming araw at
naramdaman niya na wala ng pag-asa para sa kanya na makatakas sa
dragon ng kanyang masamang kalikasan. Ngunit kapag ang iyong barko
ay pumapasok sa dibdib o look ni Kristo ay may pag-asa sa buhay. Kapag
nakikita natin ang pag-agos ng pag-ibig ng Diyos sa araw ng Sabado at
mga Pista, maaari nating isuko ang lahat ng pagsisikap ng tao upang
mailigtas ang ating sarili. Maaari nating pawiin ang angkla ng ating
pagkondena sa sarili at pinahihintulutan nating dalhin ng Espiritu sa ilog
ng pag-ibig ng Diyos. Ang barko na nakasakay tayo ay nakalaan para sa
Romanong Patutot nasira sa proseso at tayo ay nakalaya. Mula sa puntong
ito kapag ang ahas ay naglalayong kumagat sa atin ng sekswal na tukso
wala na itong epekto.
Datapuwa’t pagkapagtipon ni Pablo ng isang bigkis na kahoy at
mailagay sa apoy, ay lumabas ang isang ulupong dahil sa
init, at kumapit sa kaniyang kamay. At nang makita ng mga
barbaro ang makamandag na hayop na nakabitin sa kaniyang
kamay, ay nagsabi ang isa sa iba, Walang salang mamamataytao ang taong ito, na, bagama’t siya’y nakatakas sa dagat, gayon
ma’y hindi siya pinabayaang mabuhay ng Katarungan. Gayon
ma’y ipinagpag niya ang hayop sa apoy, at siya’y hindi nasaktan.
Nguni’t kanilang hinihintay na siya’y mamaga, o biglang
mabuwal na patay: datapuwa’t nang maluwat na silang
makapaghintay, at makitang walang nangyari sa kaniyang
anoman, ay nangagbago sila ng akala, at nangagsabing siya’y
isang dios. —Mga Gawa 28:3–6
Nangako ang ating Ama sa langit na ihihiwalay ang mga tao ng Diyos sa
mga araw ng mga Sabado.
Bukod dito’y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga
sabbath, upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang
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kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal
sa kanila. —Ezekiel 20:12
Kasama sa mga Sabado ang mga Pista kasi mayroon ding mga Sabado
sa kanila. Kung nais mong pagtagumpayan ang dragon ng sekswal na
pagnanasa pagkatapos ay pumasok sa dibdib ni Cristo at tatanggapin ang
Aliw ng Kanyang Banal na Espiritu, ikaw ay maiiwas mula sa iyong pagnanais
na maaliw sa babae. Papasok ka sa pagkalalaki at magsisimulang aliwin siya,
bibigyan siya ng kanyang kailangan upang magkaroon ng kapayapaan sa
inyong bahay at isang pagpapala sa inyong mga anak.
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Maging Mabunga
At Magparami
Mula sa puntong ito tutugunan natin ang ilang mga lugar para sa mga
nag-iinuman mula sa bukal ng Sabado ng kaginhawahan at tinatamasa ang
regalo ng Espiritu sa Bagong Tipan. Aalisin natin ang gatas ng Salita sa
kabanatang ito at tatalakayin ang ilang mas malalim na aspeto kung paano
naiimpluwensyahan ng ating pag-unawa sa agape ng pag-ibig ng Ama ng
ating mga kaisipan sa sekswalidad.
Nang kausapin ng Diyos ang ating mga unang magulang sinabi Niya:
At sila’y binasbasan ng Dios, at sa kanila’y sinabi ng Dios,
Kayo’y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo
ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng
kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa
himpapawid, at sa bawa’t hayop na gumagalaw sa ibabaw ng
lupa. —Genesis 1:28
Ang pagpapala ng Diyos ay dumarating sa atin na kaloob ng Kanyang
Espiritu. Ang mahinahon, malambot at banayad na Espiritu ng Diyos ay
hininga kina Adan at Eva. Inatasan silang magdala ng iba pang mga nilalang
sa mapagmahal na kapaligiran. Ang pagpapasakop sa lupa ay
nangangahulugang ilagay ang iyong espiritu ng kapayapaan dito. Ang
ating mga unang magulang ay sinabihan na maging mabunga, na
nangangahulugang magbunga. Ito ay bunga ng kapwa laman at pagkatao.
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Bilang tao tayo ay kapwa espiritwal at pisikal na nilalang. Upang maging
mabunga kailangan natin ang ating mga espiritu na pagpalain ng Diyos. Sa
pagyakap ng Kanyang pag-ibig ang ating mga puso ay sisingilin sa
mayamang batis ng Kanyang espirituwal na gatas. Ang simula ng ating lahi
ay nasa isang espiritwal pati na rin sa pisikal na lupain ng gatas at pulot.
Upang makabuo ng bunga ng tao ayon sa nais ng Diyos, ang ugnayan
sa pagitan ng lalaki at asawang babae ay dapat na mayaman sa espirituwal.
Mayroong malalim na kabuluhan sa lalaki na alam na ang babae ay nagmula
sa isang tadyang sa kanyang dibdib. Siya ay makakasama niya na malapit sa
kanyang puso at lubos na napahalagahan. Ang isang makadiyos na lalaki ay
labis na magpapasalamat sa katulong na ibinigay sa kanya upang ibahagi
ang paglalakbay ng buhay sa kanya. Para sa lalaki sa lugar ng pagkaulo, ang
unang bahagi ng pagiging mabunga ay ang paghinga sa kanyang asawa
ng biyayang natanggap niya mula sa Diyos. Bilang ang mga salita ni Jesus
ay “espiritu at buhay”, ang lalaki ay dapat tubigan ang kaluluwa ng kanyang
asawa sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga salita ng ginhawa,
pagpapala at paghihikayat sa kanya. Sa agape na diwa ng espiritu ng Diyos
ang lalaki ay ginagawa niya ang lubos na pagmamahal para sa kanyang
asawa. Hindi niya ito ginagawa sa pag-asa ng anumang kapalit.
Ang babae ay ang tagapagmalaki ng lalaki. Kung nagtatanim siya ng
binhi ng mapagbiyaya, mapagmahal at nagsasakripisyong pag-ibig sa
kanya, palalawakin niya ito at palalakihin ito sa kanyang pagkatao kung
iginagalang niya siya at nagtitiwala sa Diyos na pamunuan siya. Kapag
mayroong isang malalim na pakiramdam ng pag-ibig at pagpapahalaga sa
pagitan ng mag-asawa, kung gayon may pagnanais sila para sa iba na
maranasan ang pag-ibig na ito. Hangad nila ang mga bata na gawin sa
kanilang imahe, hindi lamang kanilang pisikal na imahe ngunit sa
espirituwal na imahe na natanggap nila mula sa Diyos.
Ang pagpapala ng Diyos sa lalaki at babae na relasyon ay isa sa
pagkamabunga. Hindi sinabi ng Diyos kina Adan at Eva, gamitin ang inyong
mga katawan upang makakuha ng mas maraming kasiyahan hangga’t
maaari ninyong pisilin mula sa mga ito. Hindi niya sinabi, subukang
maghanap ng maraming iba-iba at kawili-wiling paraan upang magkaroon
ng pagtatalik upang masiyahan ang inyong sarili. Ang diin ay sa pagiging
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mabunga. Ito ay isang pagkamabunga ng pagkatao na nagpapakita ng sarili
sa mga bata.
Tulad ng natalakay natin nang mas maaga, ang mali-maling pananaw sa
Diyos ang nagtulak sa mga kalalakihan at kababaihan sa labis na sekswal na
aktibidad upang mapalitan ang kaginhawaan na nawawala sa kanila mula
sa ating mapagmahal na makalangit na Ama.
Hindi binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng patnubay sa pagpipigil sa
pagbubuntis. Hindi niya nilayon para sa kanila na maging mas nakatuon sa
pakikipagtalik na ang pagpipigil sa pagbubuntis ay dapat maging isang
isyu.
Kung ang mga tao ay sumunod sa mga utos at batas ng Diyos, sa gayon
ay pagpapalain silang pareho sa mga anak na mayroon sila at sa pagkain at
tirahan na kinakailangan upang magkaloob para sa gayong pamilya:
At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng
Panginoon mong Dios, upang isagawa ang lahat niyang utos na
aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon
mong Dios sa lahat ng mga bansa sa lupa: At ang lahat ng
pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo, kung iyong
didinggin ang tinig ng Panginoon mong Dios. Magiging
mapalad ka sa bayan, at magiging mapalad ka sa parang.
Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, at ang
bunga ng iyong lupa, at ang bunga ng iyong mga hayop, ang
karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong
kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong
palayok. —Deuteronomio 28:1–5
Pinapayuhan din tayo ng ating mapagmahal na Ama laban sa sekswal
na aktibidad sapanahon ng isang babae:
At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran
niya habang siya’y marumi sa kaniyang karumalan.
—Levitico 18:19
Ang mga baluktot na bansa sa paligid ng Israel ay gumagamit ng oras
ng panahon para sa sekswal na aktibidad dahil ang mga bata ay hindi
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maipanganak sa panahong ito. Kapag ang babaeng katawan ay naglilinis sa
kanyang panahon, ang paglihis ng enerhiya sa katawan sa sekswal na
aktibidad ay maaaring makapinsala sa kanyang kalusugan. Sinasabi rin ng
Bibliya na ang babae ay magpahinga sa panahong ito. Ngunit ang mas
malalim na isyu ay ang sekswal na aktibidad sa oras na ito ay hinihikayat ang
isang kultura ng pagiging baog at pagiging walang bunga.
Ang mga kalalakihan sa panahong ito ay naghahanap upang
makahanap ng maraming mga paraan hangga’t maaari upang maiwasan
ang kanilang sarili na maging mabunga. Dahil sa tumaas na sekswal na
pagbabagsak ng mga kalalakihan, ang kababaihan ay naghahangad na
protektahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagiging hindi
mabunga hangga’t maaari. Napagtanto ng babae na ang lalaki ay hindi
mangako sa pagpapalaki ng isang anak, kaya’t dapat na bantayan ng babae
ang kanyang sarili dahil dapat na siya ang magdala ng responsibilidad kung
buntis siya.
Ang lugar kung saan dapat simulan ang buhay ng tao ay ngayon ang
pinaka-baog at nakamamatay na lugar sa mundo. Tulad ng nabanggit
namin nang mas maaga, bawat taon ay mayroong 40-50 milyong
pagpapalaglag sa isang taon. Iyon ay sa pamantayan na 125,000
pagpapalaglag sa isang araw. Mayroon sa kasalukuyang humigit-kumulang
na 130 milyong mga kapanganakan bawat taon.35 Nangangahulugan ito na
ang lahi ng tao ay pumatay sa pagitan ng 25 at 28% ng ani ng tao. Walang
magsasaka ang gagawa nito sa kanyang agrikultura o hayop. Ito ay ganap
na pagkabaliw. Ito ay kumpleto na paghihimagsik laban sa hangarin ng
Diyos na ang sangkatauhan ay maging mabunga.
Ang sama-samang kapaligiran na nagpapahamak sa lupa ay isang
pakiramdam ng pagputol ng pagiging mabunga ng katawan ng tao.
Lumilikha ito ng isang espirituwal na kapaligiran ng kawalang-halaga at
kamatayan. Ito ang nakatagong presyo ng ating kakila-kilabot na
pagpapasiya na magkaroon ng pagtatalik sa labas ng pag-aasawa, at isang
pagpapakita sa tao ng pangunahing mekanismo sa ideyang nilikha upang
maalis ang Diyos sa lipunang Kanluran - natural na pagpili.
Upang matupad ang hangarin ng Diyos ang ating pagtuon sa
sekswalidad ay ang kapaligiran na nilikha para sa pagtatanim ng isang binhi.
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Tulad ng nabanggit natin nang mas maaga, nais natin na ang binhi ay
mapapaloob sa isang kapaligiran ng pag-ibig patungo sa binhi at mga
saloobin ng kaunlaran ng binhi. Kung ang binhi ay nakatanim sa isang
kapaligiran na nagsasabing— “Natutuwa ako sa aking sarili” o “Gusto ko
lamang ng higit na pakiramdam na ito”, kung gayon ito ang espirituwal na
lupa na ating itatanim ang anumang potensyal na bata. Hindi namin pinilit
na tatakan ang pighati ng pagiging makasarili sa kanilang mga pagkatao.
Sa mga bansang Kanluran naninirahan kami sa isang mundo ng
pagpipigil sa pagbubuntis. Isa sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan
ng binuo at pagbuo ng mga bansa ay ang kakayahang maantala ang
kapanganakan ng mga bata. Kapag ang mga kabataan na hindi nakumpleto
ang kanilang edukasyon ay may mga anak, ang kanilang panganib sa
kahirapan sa pananalapi ay tataas ng malaki.36 Dahil sa sekswal na
pagkahumaling ng sangkatauhan hindi ko itinataguyod ang pagtanggal o
paghihigpit ng pagpipigil sa pagbubuntis. Ang mga nagpapatakbo sa labas
ng kaginhawaan ng ating Ama at Tagapagligtas at hindi nakikibahagi sa
pagpapala ng Sabado sa sinapupunan ni Kristo ay magtatapos lamang sa
paglikha ng hindi mabuting paghihirap para sa kanilang sarili sa
pamamagitan ng pagkakaroon ng hindi protektadong pagtatalik.
Ang iba pang kadahilanan na hindi ko pinipigilan ang pagpipigil sa
pagbubuntis ay ang ating mundo ay hindi umaayon sa kalikasan. Ang
paggamit lamang ng mga natural na pamamaraan ay maaaring
mangahulugan ng sobrang trabaho at tumuon para malaman ng isang
babae kapag hindi siya mayabong. Hindi alam ng ilang kababaihan ang
prosesong ito ngunit kung ang bagay ay ang pagkakaroon ng sekswal na
unyon nang walang pagnanais para sa mga bata, kung gayon ang
pagpipigil sa pagbubuntis ay hindi isang masamang bagay hangga’t ang
isang mag-asawa ay nakikipagtalik sa parehong regularidad na parang hindi
sila gumagamit ng pagpipigil sa pagbubuntis, o sa ibang salita ay hindi
ginagamit ang pagpipigil sa pagbubuntis upang madagdagan ang sekswal
na aktibidad sa itaas ng ating byolohiko na disenyo.
Kung isasaalang-alang natin ang lahat ng sekswal na pagkasuko sa
mundong ito at ang katotohanan na ang sangkatauhan ay pumapatay
sa higit sa isang-kapat ng mga anak nito, sinasabi nito sa atin na ang
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mga tao ay labis na nakikipagtalik. Ang sangkatauhan ay nag-abuso sa
pagtatalik upang masiyahan ang kanilang pagkagutom sa kaluluwa at ito
ay isang ehersisyo sa kawalang-saysay.
Sa isang mundo kung saan ang mga kalalakihan at kababaihan ay
nagpapahinga sa pag-ibig ng Diyos sa araw ng Sabado at mga Pista; sa
isang mundo kung saan tinatrato ng mga lalaki ang kanilang mga asawa ng
pagmamahal at pagpapahalaga at ang mga
asawang babae ay pinarangalan at iginagalang ang Upang maghanda
kanilang mga asawang lalaki, mas kaunti ang para sa pagdating
kakailanganin na pagtatalik. Ang pokus ng ng isang bata ay
pagtatalik ay sa pagiging mabunga ng susunod na mayroong bigkis
henerasyon at hindi sa kasiyahan sa sarili. Ang ng lalaki at babae,
kadahilanan na higit sa lahat ay ang dahilan para sa na dapat
pagiging makasarili ng sangkatauhan.
mangyari kapwa

sa espirituwal at

Sa paglipas ng panahon ang katawan ng tao ay
hindi maaaring magpatuloy upang mapanatili ang pisikal.
mga pangangailangan ng enerhiya at nutrisyon upang suportahan ang
isang sekswal na gana sa maraming beses sa isang linggo. Kailangang
magkaroon ng oras ng pag-iwas sa panahon ng regla ng isang babae.

Sa natural na mundo mayroong isang maikling tagal sa panahon ng ikot
ng babae kung saan halos imposible na mabuntis. Nangangahulugan ito
na sa isang buwan mayroong isang panahon ng isa o dalawang beses sa
isang buwan kung saan ang pagtatalik ay maaaring maganap nang walang
pagbubuntis na magaganap. Hindi ko iminumungkahi na dapat itong
maging pansin nang walang pagpipigil sa pagbubuntis. Nagsasalita ako sa
prinsipyo ng pagiging mabunga at kung ano ang dinisenyo ng Diyos. Ang
punto ko ay kung balak mong makipagtalik nang walang pagnanais ng
mga bata, ang dalas ayon sa disenyo ng tao ay minsan o posibleng
dalawang beses sa isang buwan.
Ang mas malaking isyu na dapat isaalang-alang ay ang hiniling sa atin
ng Diyos: maging mabunga at dumami. Sa loob ng bintana kung saan ang
isang babae ay maaaring manganak ng mga bata, ihambing kung ilang
porsyento ng oras ang iniisip ng mag-asawa tungkol sa pagiging mabunga
kumpara sa porsyento ng oras kung saan iniisip nilang maiwasan ang
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pagkakaroon ng mga anak? Ang ating mga saloobin ay nakakaapekto sa
ating mga pagkatao.
Kaya’t iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at
makikipisan sa kaniyang asawa: at sila’y magiging isang laman.
—Genesis 2:24
Para sa mga bagong kasal ay may isang mahalagang panahon ng pagbibigkis sa isang proseso ng laman. Upang maghanda para sa pagdating
ng isang bata ay mayroong bigkis ng lalaki at babae, na dapat mangyari
kapwa sa espiritwal at pang-pisikal. Sa panahon ng pakikipagtalik ang
katawan ay naglalabas ng oxytocin, at vasopressin. Ito ang mga
nagbubuklod na mga hormone na nagpapadali sa proseso ng
pagbubuklod ng isang-laman. Para sa isang bagong kasal na bago sa
sekswal na aktibidad, kakailanganin ng ilang panahon upang makayanan
ang proseso at mag-isip tungkol sa susunod na henerasyon. Binibigyan tayo
ng Bibliya ng ilang patnubay hinggil sa iba pang prutas:
At pagka kayo’y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng
sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga
niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong
parang hindi sa tuli; hindi kakanin. Datapuwa’t sa ikaapat na
taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka
papuri sa Panginoon. — Levitico 19:23-24
Ito ay isang prinsipyo na ang bunga na ginawa sa mga unang ilang taon
ay hindi magiging pinakamahusay. Naniniwala ako na ang parehong
prinsipyo ay maaaring mailapat sa kasal. Lalo na para sa mga batang
kapareha sa unang ilang taon ay isang panahon na magkakasamang
mabigkis at magalak sa muling pagkalinga na ibinigay ng Diyos. Nagaambag ito sa pagiging mabunga ng hinaharap na henerasyon. Kailangan
ng panahon para lumago ang isang relasyon at maging makagapos.
Ang payo ko ay ang pag-isipan kung paano gumagana ang katawan
tulad ng dinisenyo ng Diyos. Maraming mga batang mag-asawa ang
gumagamit ng kasal bilang isang lisensya para sa labis na sekswal. Hindi ito
lumilikha ng isang kapaligiran ng pagiging mabunga. Kung nakatanggap
ka ng ginhawa mula sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng Kanyang
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Anak pagkatapos ang iyong pagnanais para sa sekswal na aktibidad ay mas
maayos na maregula. Sa susunod na kabanata ay pag-uusapan natin kung
paano nakakaapekto ang diyeta sa sekswal na pagnanasa at kung paano
mapanatili itong higit na antas at balanse upang magkasya sa isang kaisipan
ng pagiging mabunga.
May isang tukso para sa marami na simpleng malaman - gaano kadalas
tayo makikipagtalik? Ang tanong na ito ay wala sa isip ng pagiging
mabunga. Sa halip, ang tanong ay kung paano isusulong ng pagtatalik ang
mga alituntunin ng pagiging mzbunga na nais ng ating Ama na pagpalain
tayo. Sinasabi sa atin ng Bibliya:
Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang
iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. —Kawikaan 31:3
Sa pamamagitan ng regalo ng Espiritu ang isang tao ay matututong
maging mapagmahal sa kanyang asawa nang hindi nangangailangan ng
pagtatalik. Para sa maraming lalaki ang anumang tanda ng pagmamahal ay
nangangahulugang pumasok sa silidtulugan. Nagpapakita ito ng isang Kung ang isang magseryosong kawalan ng emosyonal na asawa ay nasa isang
kapanahunan. Ang mga kababaihan malusog na relasyon, ang
ay kailangang magkaroon ng pagkakaroon ng
pagmamahal na ipinahayag sa kanila koneksyon sa sekswalidad
nang hindi pagtatalik ang tanging
paminsan-minsan ay
resulta ng pagtatapos. Kung ito ay
maaaring maging kapakipalaging tumungo sa landas na ito,
pakinabang, ngunit ang
kung gayon ito ay nagpapatakbo
diin dito ay sa pagiging
laban sa mga alituntunin ng pagiging
mabunga at hindi sa
mabunga sapagkat binibigyang diin
pagkamakasarili o sa
nito ang lalaki at pinagpawalang
pagnanais na matugunan
halaga ang babae.

ang sariling mga

Matapos ang isang mag-asawang pangangailangan.
nagpalaki ng mga anak at ang
menopos ay nangyayari sa isang babae, ano nga ba ang lugar para sa
pagtatalik sa relasyon kung wala nang nakatuon sa pagiging mabunga sa
kahulugan ng pagkakaroon ng mga anak? Paano nakatuon ang isang mag– 109 –
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asawa sa isang karanasan sa agape sa sekswalidad? Tulad ng isang tao na
umiinom sa bukal ng Sabado at naaliw ng kanyang Tagapagligtas, ang
kanyang espiritu ay kumpleto sa pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos ay maaaliw
niya ang kanyang asawa at maipakita sa kanya ang mas matalik na
pagmamahal nang walang masidhing pagnanasa sa pakikipagtalik.
Matapos lumaki ang mga bata, ang mga pagnanasa ng isang babae ay
maaaring may posibilidad na magtuon ng pansin sa pokus na pag-uusap,
banayad na haplos, mga salita ng pagpapahalaga, at maalalahanin na mga
regalo.
Hindi ito nangangahulugang dapat na tumigil ang sekswal na
karanasan. Tulad ng nabanggit natin kanina, ang mga pep-tide hormone
ng Oxytocin at Vasopressin ay pinakawalan habang nakikipagtalik at
pinapanatili nitong pisikal na magkakasama ang mga mag-asawa. Ang mga
mahabang panahon ng pag-iwas ay maaaring potensyal na magpahina ng
bigkis ngunit nag-iiba ito sa iba’t ibang mga mag-asawa. Kung ang isang
mag-asawa ay nasa isang malusog na relasyon, ang pagkakaroon ng
koneksyon sa sekswalidad paminsan-minsan ay maaaring maging kapakipakinabang, ngunit ang diin dito ay sa pagiging mabunga at hindi sa
pagkamakasarili o sa pagnanais na matugunan ang sariling mga
pangangailangan. Kung ang isang tao ay nakakaramdam ng inis tungkol sa
hindi pagkakasundo ng kapareha, nagmumungkahi ito ng higit na
pangangailangan para sa pagpapalagayang-loob kay Kristo. Kung ang
isang kapareha ay pinuputol ang anumang posibilidad ng sekswal na
karanasan, nagmumungkahi ito ng isang emosyonal na peklat na hindi
malusog. Hindi mabunga sa relasyon na kumuha ng ganoong posisyon.
Tulad ng sinabi ko sa simula ng kabanatang ito, hindi ito gatas kundi sa
mga nakatagpuan ng maraming kagalakan at ginhawa kay Cristo.
Nabubuhay sa mundo na ginagawa natin, marami ang mga nasirang tao na
nagnanais ng damdamin ng seguridad, pagmamahal at pagpapalagayang
loob. Karamihan sa mga hindi naka-angkla kay Kristo ay madarama ang
pasanin ng sekswal na pagnanasa na napataas. Si Pablo, na nakikipag-usap
sa gayong mga tao sa isang espiritu ng pakikiramay ay naghandog sa
sumusunod na payo:
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At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa
lalake ay huwag humipo sa babae. Datapuwa’t, dahil sa mga
pakikiapid, ang bawa’t lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling
asawa, at bawa’t babae ay magkaroon ng kaniyang sariling
asawa. Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya’y nararapat: at
gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang
kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa:
at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa
kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil
ang isa’t isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang
panahon, upang kayo’y mamalagi sa pananalangin, at
muling kayo’y magsama, baka kayo’y tuksuhin ni Satanas
dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Nguni’t ito’y
sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Kaya’t ibig ko sana,
na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Nguni’t ang bawa’t tao’y
mayroong kanikaniyang kaloob na mula sa Dios, ang isa’y ayon
sa paraang ito, at ang iba’y ayon sa paraan yaon. —1 Mga TagaCorinto 7:1-7
Hindi sinabi ni Pablo ang mga bagay na ito bilang isang utos. Sinabi niya
na mas mahusay na mag-asawa kaysa gumawa ng pakikiapid. Ito ay mas
mahusay na magkaroon ng Kristo bilang iyong Mang-aaliw kaysa sa
masunog sa iyong pagnanais para sa pakikipagtalik. Ngunit si Paul ay
kumuha ng isang maawaing landas para sa mga taong tinutukso nang
malaki. Ito ay hangal na bigyang kahulugan ang mga salita na ang isang
babae ay walang awtoridad sa kanyang katawan upang mangahulugan na
ang isang lalaki ay maaaring humiling ng pagtatalik sa anumang oras na
nais niya. Ito ay magkamakasarili, hindi mabunga. Kung ang asawa ay may
awtoridad sa katawan ng lalaki at sinabi niya na “Gusto ko lang ng yakap at
halik”, dapat bang tanggapin ito ng lalaki kung ang babae ay may ganyang
awtoridad?
Siyempre maaaring magamit ng mga tao ang mga talatang ito upang
kumilos tulad ng mga maliliit na bata. Ang puntong ginagawa ni Pablo ay
maglingkod sa isa’t isa at pumili ng pinakamahusay na kabutihan. Sa
pagtatapos sinabi ni Pablo na nais niya na ang lahat ay maaaring maging
katulad ng kanyang sarili at iyon ay upang maging pisikal na walang asawa.
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Sinasabi sa iyo ang direksyong iniisip ni Pablo. Ito ay para sa mga makakatiis
nito. Ngunit ang regalong ito ay hindi ibinibigay sa lahat.
Sa langit tayo ay magiging tulad ng mga anghel na hindi nag-aasawa o
hindi din ikakasal. Nangangahulugan ito na matitigil ang sekswal na
karanasan:
Sapagka’t sa pagkabuhay na maguli ay hindi na
mangagaasawa, ni mga papagaasawahin pa, kundi gaya ng
mga anghel sa langit. —Mateo 22:30
Marami akong naririnig na mga tao, pangunahin ang mga kalalakihan,
na naghahanap upang kumbinsihin ang mga tao na magkaroon ng kasal at
kasarian sa langit. Kapag nalaman mo ang pag-ibig ng Diyos at natutong
umasa sa dibdib ni Cristo, kung gayon may proseso ng pag-iwas mula sa
mga bagay na ito. Sa kasalukuyang panahon ang sekswal na pagnanasa ay
nag-papahiwalay higit pa sa nagpapasama-sama. Ang mga kalalakihan at
kababaihan ay kailangang lumikha ng lahat ng mga uri ng mga hadlang
upang maiwasan ang pagpapadala ng mga maling senyas ng takot na
magising ang dragon ng sekswal na pagnanasa. Talagang pinipigilan nito
ang pagiging malapit sa isang komunidad kung iisipin nang labis.
Maging mabunga tayo at paramihin ang biyaya ng Diyos sa ating mga
pagkatao. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng karunungan tungkol sa
kung paano pinakamahusay na gamitin ang mga regalong Kanyang
ibinigay sa atin, alam na sa susunod na buhay ay maiihiwalay tayo mula sa
regalo ng pakikipagtalik para sa pagiging mabunga.
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Ang marunong na tao ay tuwirang pantay pagdating sa paksa ng gana.
Pagka ikaw ay nauupong kumain na kasalo ng isang pangulo,
kilanlin mong maigi siya na nasa harap mo; At maglagay ka ng
sundang sa iyong lalamunan, kung ikaw ay taong bigay sa
pagkain. Huwag kang mapagnais ng kaniyang mga masarap
na
pagkain;
yamang
mga
marayang
pagkain.
—Kawikaan 23:1–3
Hindi lamang ang mga tao ay naghahanap ng kaginhawahan sa
pakikipagtalik o pornograpiya, hinahanap din nila ito sa pagkain at iba pang
nakakahumaling na sangkap na nagbibigay sa isang tao ng pag-angat o
pakiramdam ng kaguluhan. Ang pagsabog ng matinding palakasan na
nagbibigay ng mga tagakuha ng peligro ng isang adrenaline rush ay isa
pang anyo ng gana sa pag-ibig para sa isang pinataas na pakiramdam ng
isang bagay na nagpapasaya sa atin kahit sa isang sandali. Tulad ng sinasabi
na “kung ano ang umakyat ay dapat bumaba.” Ang mas artipisyal na taas ay
mas malaki ang paglagpak pababa.
Marami ang pamilyar sa salitang “kumportableng pagkain”. Mayroong
isang normal na antas ng kasiyahan sa pagkain, lalo na sa mga sitwasyong
panlipunan. Ang mga taong nagdurusa sa pagkapagod at kawalang-halaga
ay madalas na naghahanap upang gantimpalaan ang kanilang mga sarili sa
pagkain, lalo na ang pagkain na naglalaman ng asukal. Kapag naghahanap
tayo para sa isang mag-aaliw sa labas ng mapagkukunan ng lahat ng
ginhawa, hahantong ito sa pagkagumon. Ang pagkain at pakikipagtalik ay
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isang pagpapala sa kanilang tamang konteksto ngunit maaari silang
maging isang pagkagumon kung ikaw ay hindi nakakabit mula sa
mapagkukunan ng kaginhawaan, na matatagpuan sa ating Ama sa
pamamagitan ni Kristo.
Marami sa atin ay pamilyar sa mga labis na pananabik na nauugnay sa
pagkain ng labis sa isang tiyak na uri ng pagkain. Nag-aalok sa atin si Paul
ng ilang mahalagang payo tungkol dito:
Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot: datapuwa’t isang
bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa
likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap,
Nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting-pala ng
dakilang pagtawag ng Dios na kay Cristo Jesus. Kaya nga,
kung ilan tayong mga sakdal, ay magisip ng gayon: at kung
sa anoma’y nangagkakaiba kayo ng iniisip ay ipahahayag
naman ito sa inyo ng Dios: Lamang, ay magsilakad tayo ayon sa
gayon ding ayos na ating inabot na. Mga kapatid, kayo’y
mangagkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga
nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa
akin. Sapagka’t marami ang mga nagsisilakad, na siyang
madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayo’y sinasabi ko sa
inyo na may pagiyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni
Cristo: Na ang kanilang kahihinatnan ay ang
kapahamakan, na ang kanilang dios ay ang tiyan, at ang
kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na
nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Sapagka’t ang ating
pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay
naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na
siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang
maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon
sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa
kaniya. —Mga Filipos 3:13–21
Ang nakakalungkot na katotohanan ay maraming tao ang gumagawa
ng kanilang tiyan na kanilang diyos at sa nakalipas na 40 taon ay lumala ang
takbo na ito. Mula noong 1975 ang bilang ng mga sobra sa timbang na tao
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ay tatlong beses. Noong 2016 isang kabuuan ng 1.9 bilyong tao ang sobra
sa timbang na may 650 milyon sa mga ito ay napakataba.37
Ang disiplina na mayroon tayo tungkol sa pagkain ay ang daan upang
disiplinahin ang karamihan sa iba pang mga lugar ng buhay. Ito ang
kahulugan ng kawikaan ng marunong na tao. Ito ay tulad ng paglalagay ng
kutsilyo sa iyong lalamunan. Sa pamamagitan ng daluyan ng ganang
kumain sina Adan at Eva ay nahulog sa
kasalanan, at sa pamamagitan ng parehong Walang
daluyan ng gana sa pagkain ay sinubukan pangmatagalang aliw
muna ni Satanas si Cristo sa ilang.
sa paninigarilyo. Ito ay

Upang matulungan ang sangkatauhan sa isang mabagal na anyo
pagsugpo sa pagkaalipin ng gana sa pagkain, ng pagpapakamatay.
si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw sa simula ng Hindi kinondena ng
Kanyang ministeryo. Siya ay ginawang ating Ama sa langit ang
perpekto sa pamamagitan ng pagdurusa sinumang tao sa
(Hebreo 2:10) para sa ating kaligtasan. Tulad paninigarilyo. Mahal
ng nakikita natin na nalabanan ni Jesus ang niya ang lahat ng
gana sa ating makataong laman maaari Kanyang mga anak.
tayong magkaroon ng buong pagtitiwala na
mabibigyan tayo ng kapangyarihan na gawin ang pareho kapag humihingi
tayo ng Kanyang biyaya. Kung nakikipagbuno ka sa anumang pagkagumon
sa isang tiyak na uri ng pagkain o inumin, ililigtas ka ng Panginoong Jesus.
Humingi ng ginhawa mula sa Kanya at hindi mula sa pagkain. Maniwala na
ikaw ay mahalaga sa Kanya at sa Kanyang Ama at kunin ang mga pangako
ng Bibliya na binigkas nang diretso sa iyo. Sa kabanata 7 ay nakalista ako ng
ilan sa aking mga paboritong talata upang maangkin.
Bukod sa pagkain, ang mga tao ay naghahanap ng aliw sa alkohol,
sigarilyo at gamot. Kahit na alam ng karamihan sa mga tao na ang
paninigarilyo at pag-inom ng alkohol ay nagdudulot ng mga problema sa
kalusugan, ang mundo ay puno ng mga naninigarilyo at inuming
nakalalasing.
Sa buong mundo bawat araw 15 bilyong sigarilyo ang pinapausok.38
Ang pagtaas sa ating lipunan mula sa ugali ng pagsira sa katawan na ito ay
hindi maaaring ganap na kalkulahin. Ang nikotina ay isa sa mga pinaka
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nakakahumaling na gamot na nauubos ngayon. Ang dahilan kung bakit
ligal ito sa karamihan ng mga bansa ay dahil pinapatay ka nito ng
napakabagal. Tuwing 6 segundo ang isang tao ay namatay dahil sa kanser
na may kaugnayan sa paninigarilyo. Ito ay isinasalin sa higit na 50 milyong
mga tao sa isang taon. Gaano karaming paghihirap ang ibinibigay nito ng
ating Ama sa langit; 50 milyon ng Kanyang minamahal na mga anak na
hindi kinakailangang mamamatay at sa parehong oras ay pinipinsala ang
kanilang mga proseso ng pag-iisip na mas madaling kapitan sa ibang mga
pagkagumon. Ang paninigarilyo ay nagiging sanhi ng pag-urong ng utak
na malinaw na gumagawa ng tumpak na paghihirap sa pagpapasya.39
Walang pangmatagalang aliw sa paninigarilyo. Ito ay isang mabagal na
anyo ng pagpapakamatay. Hindi kinondena ng ating Ama sa langit ang
sinumang tao sa paninigarilyo. Mahal niya ang lahat ng Kanyang mga anak.
Kung nakikipagpunyagi ka sa paninigarilyo, maaari kang mapalaya mula
dito. Mayroong isang lumalagong bilang ng mga programa na magagamit
upang matulungan kang mahinto ito. Ang pinakadakilang isyu na
mapagtagumpayan ay ang paniwala na ikaw ay mahalaga. Mangyaring
isaalang-alang ang librong Identity Wars, na sadyang idinisenyo upang
harapin ang espirituwal na isyung ito.40
Ang Bibliya ay nagsasalita tungkol sa alkohol at binabalaan ang mga tao
ng mga panganib nito.
Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo;
at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas.
—Kawikaan 20:1
Pinipigilan ng alcohol ang kakayahang mangatuwiran at gumawa ng
wastong paghuhusga, at nakakasagabal sa ating koneksyon sa Diyos:
Hindi sa mga hari, Oh Lemuel, hindi sa mga hari ang paginom
ng alak; ni sa mga pangulo man, na magsabi, saan
nandoon ang matapang na alak? Baka sila’y uminom, at
makalimotan ang kautusan, at humamak ng kahatulan sa
sinomang nagdadalamhati. —Kawikaan 31:4–5
Mayroong isang napaka sikat na tatak ng alkohol na tinatawag na
‘Southern Comfort’.41 Ngunit walang nakakaaliw tungkol sa alkohol sa
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pangmatagalang panahon. Sa sumusunod na kanta ay makikita natin ang
mang-aawit na ito ay pinalitan ang babae ng isang bote ng whisky upang
maaliw siya. Ang kanta ay tinatawag na Like a Coat from the Cold.

Nakatagpo ako ng ginhawa at tapang sa mga bote ng whisky
Sumusumpa ako sa iyo kaibigan na ang taas ng matandang
buhay
siguradong magbibigay sa akin ng takot
Ngayon lumakad ako ng malungkot mula sa mga naisip kong
susunog sa akin
Pinigilan ko ang aking mga tainga upang walang dapat
makaalam sa akin
Ngunit ang babaeng nasa tabi ko ang, napili ko
Upang maglakad sa buhay kasama ko, tulad ng isang amerikana
mula sa lamig
Ako ay lumipad na parang ibon mula sa bawat hawla na
kumulong sa akin
At sinira ang bawat isa sa mga tali na nagbuklod sa akin
At sinayaw ako sa paligid,
lahat ng mga nakalulungkot, nakalulungkot na sitwasyon
At kinuha ko ang aking bahagi sa mga magagandang
imbitasyon
Ngunit ang babaeng nasa tabi ko ang, napili ko
Upang maglakad sa buhay kasama ko, tulad ng isang amerikana
mula sa lamig
Ngunit ang babaeng nasa tabi ko ay ang pinili ko
Ngayon lumakad sa buhay kasama niya, tulad ng isang
amerikana mula sa lamig.
Kaya maraming mga taong naghahanap ng kaginhawaan sa ibang tao
at nakakaranas ng pagtanggi at kalungkutan ay madalas na lumingon sa
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mga sangkap upang mahanap ang kanilang kaginhawaan. Sa isang
kamakailang ulat, sinabi ng World Health Organization na:
Ang alkohol ay isang sangkap na psychoactive na may mga
katangian ng paggawa ng dependensya na malawakang
ginagamit sa maraming kultura sa loob ng maraming siglo.
Ang nakakapinsalang paggamit ng alkohol ay nagdudulot ng
isang malaking sakit, panlipunan at pangkabuhayan na pasanin
sa mga lipunan.42
Nagpapatuloy ang ulat na sa 2012 ay mayroong 3.3 milyong
pagkamatay na direktang nauugnay sa alkohol, o 5.9% ng kabuuang
pagkamatay sa buong mundo sa taong iyon. Ang mga mahihirap na
kaluluwa na naghahanap ng aliw sa bote ay natagpuan ang kamatayan sa
halip. Mayroong ilan na maaaring magkaroon ng paminsan-minsang paginom ng panlipunan at hindi sila nagkakaroon ng maliwanag na pinsala,
ngunit ang regular na pagkonsumo ng alkohol ay isang matibay na
tagapagpahiwatig ng kawalang-halaga na nagmumula sa hindi pagkuha
ng aliw ng Diyos tulad ng ipinahayag sa Kanyang Anak.
Ang mga bansa na may pinakamataas na pagkonsumo ng alkohol per
capita ay ang mga sumusunod:
1.

Moldova (17.4 liters bawat capita higit sa 15+ taon)

2.

Belarus (17.1)

3.

Lithuania (16.2)

4.

Russia (14.5)

5.

Czech Republic (14.1)

6.

Romania (12.9)

7.

Serbia (12.9)

8.

Australia (12.6)

9.

Portugal (12.5)

10. Slovakia (12.5)43
– 118 –

Gana
Hindi hinatulan ng ating Ama ang sinumang umiinom; Inaasahan
niyang palayain ang Kanyang mga anak mula sa pagdurusa na
kinasasangkutan nila. Nais niyang bigyan ng biyaya ang lahat na humihiling,
at palayain sila mula sa lason na ito na nagwasak ng maraming buhay.
Maraming iba pang mga pampasigla na kinukuha ng mga tao na may
epekto sa sistema ng nerbiyos. Ang tsaa, kape, Coca Cola, ang enerhiyang
inumin ng caffeine ay ilan lamang. Ang lahat ng mga bagay na ito ay may
epekto sa isip sa ilang antas na umuulap sa pag-iisip. Nakakaapekto ito sa
mga pagpapasya na ginagawa natin. Ang lahat ng ito ay kumokonekta
pabalik sa isyu ng kapag ang isang lalaki ay tumingin sa isang babae. Kapag
naubos ang mga pampasigla na ito, ang kakayahan ng isang tao na
tanggihan ang kanyang likas na salakay na mag-isip ng mga sekswal na
pantasya na na-trigger ng imahe ng isang babae ay nagiging mas mahirap
pigilan. Para sa mga kababaihan, ang desisyon na magsuot ng sangkap na
nakakaganyak sa mata ay nagiging mas mahirap pigilan.

Ang utak ng tao ay isang hindi kapani-paniwalang kamangha-manghang
bahagi na sinusubukan pa rin nating maunawaan ang pagiging kumplikado.
Ang tuktok na harap ng utak, na kung tawagin ay frontal lobe, ay humahawak
ng mas mataas na antas ng paggawa ng desisyon at mga elemento ng
pangangatwiran ng pag-iisip. Ang mas mababang bahagi ng utak ay
nakatuon sa mas mababang mga elemento ng hayop ng katawan na
nakikitungo sa emosyon, takot, gutom, pakikipagtalik at kaligtasan ng buhay.
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Ang pagkuha ng mga nakapagpapasiglang pagkain at inuming
nakakapinsala sa paggana ng frontal lobe ay nagpapahintulot sa mas
mababang bahagi ng utak na maging mas nangingibabaw. Ang mga
pangangatwiran na kapangyarihan ng isip ay idinisenyo upang magpasya
at kontrolin ang mga mas mababang bahagi ng pag-iisip. Kapag ang
bahaging ito ng pag-iisip ay natigil, ang mga likas na simbuyo tungkol sa
pagkagutom, takot, pagnanasa at pakikipagtalik ay hindi napigilan at
disiplina, at pinapayagan ang mga adiksyon na mangibabaw.
Si apostol Pablo ay nagsasalita tungkol sa pagpapanatili ng katawan sa
ilalim ng disiplina tulad ng sumusunod:
Nguni’t hinahampas ko ang aking katawan, at aking sinusupil:
baka sakaling sa anomang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay
ako rin ay itakuwil. —1 Mga Taga-Corinto 9:27
Ang utak ng tao ay nagpapatakbo sa isang Banal na Disenyo kung saan
ang frontal lobe ay ang mapagkukunan / ulo at ang ibabang bahagi ng utak
ng hayop ay ang maging masunurin na pinagmulan. Kaya’t dapat nating
maging maingat na kumain ng mga pagkain at inumin na magbibigaysustansya sa gumaganang bahagi ng utak upang mapanatili ang kontrol sa
ating mga gana at pagnanasa. Ang lahat ng mga pampasigla na nakalista
sa nakaraang pahina ay binabawasan ang kakayahan ng isang tao upang
makontrol ang kanilang mas mababang mga hilig.
Sa isang kamakailan-lamang na pag-aaral natagpuan na ang mga
kumakain ng karne ay malamang na makipagtalik nang mas madalas kaysa
sa mga vegetarian.44 Ang pagkain ng karne ay nagpapalakas sa mas
mababang mga hilig ng isang tao; samakatuwid, ginagawang kumpleto
ang kahulugan na madaragdagan ang pagnanais para sa pakikipagtalik.
Ang orihinal na diyeta na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan ay hindi
kasama ang karne. Kung ang isang tao ay naninirahan sa mga lugar na kung
saan ang mga prutas, gulay, mani, butil at buto ay madaling makuha, mas
madali para sa kakayahan ng isang tao na disiplinahin ang kanilang mas
mababang mga katutubo bilang isang vegetarian o isang vegan.
Ang buong talakayan na ito ay nasa konteksto ng hangarin ng Diyos na
tayo ay maging mabunga at magparami at magbigay para sa mga susunod
– 120 –

Gana
na henerasyon ng mga alituntunin ng pag-ibig, kabaitan, pagiging hindi
makasarili at kagalakan. Ang pagdaragdag ng hayop na pagnanasa para sa
pakikipagtalik ay nagbabawas ng pagnanais ng pagbubuntis at pinatataas
ang pagnanais sa pagiging baog, pagpapalaglag, pornograpiya at lahat ng
iba pang mga elemento ng kasalukuyang krisis sa mundo.
Totoo na ang mga taong naninirahan sa ilang mga lugar sa mundo ay
hindi mabubuhay nang walang ilang karne sa diyeta, ngunit para sa
karamihan ng ibang mga bansa hindi ito isang isyu. Ang mga naghahangad
na pumasok sa isipan ng pagiging mabunga ay makakakita ng karunungan
sa pagpapasya na kumain ng isang simpleng diyeta na vegan nang hindi
gumagamit ng tabako, alkohol, tsaa, kape at karne. Marami pa ang masasabi
tungkol sa karne at ang pagdurusa ng mga hayop sa mga masa ng pasilidad
sa paggawa, ang epekto nito sa kapaligiran at kung gaano ang lupa ay
dapat na linisin upang palaguin ang mga baka, ngunit nakakakuha ito ng
lampas sa saklaw ng aklat na ito.
Maraming mga Kristiyano ang pakiramdam na ang pagtagumpayan ang
libog ay imposible. Nabigo sila at nabigo at nasira ang kanilang
pananampalataya habang iniisip nila na ang Diyos ay hindi o ayaw
tumulong sa kanila na malampasan ito. Mahal na mambabasa, kung ito ay
ikaw, tunay kong iminumungkahi na subukan ang mga rekomendasyong
iminungkahi sa kabanatang ito. Para sa marami, ang hakbang na ito ay
naging mahalaga sa paglipat ng pasulong sa tagumpay.
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Ang Kaluwalhatian
ng Diyos
Ilang beses sa librong ito ay gumawa tayo ng sanggunian sa
pagkakasunud-sunod na ibinigay ni apostol Pablo sa Roma Isa. Ang
pangunahing elemento na naging dahilan upang masimulan ang lahi ng
tao sa imoralidad, karahasan at kamatayan ay nauugnay sa kaluwalhatian
ng Diyos.
Sapagka’t ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang
lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa
pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya,
maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka
Dios; upang sila’y walang madahilan: Sapagka’t kahit kilala
nila ang Dios, siya’y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios,
ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa
kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso
ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging
mga mangmang, At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng
Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao
na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na
paa, at ng mga nagsisigapang. —Mga Romano 1:20-23
Ang unang tao na sumulat ng mga libro para sa Bibliya ay si Moises, at
minsan niyang hiniling sa Diyos na ipakita sa kanya kung ano ang Kanyang
kaluwalhatian:
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At sinabi ng Panginoon kay Moises, Akin ding gagawin ang
bagay na ito na iyong sinalita: sapagka’t ikaw ay nakasumpong
ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa
pangalan. At sinabi ni Moises, Ipakita mo sa akin, idinadalangin
ko sa iyo, ang iyong kaluwalhatian. —Exodo 33:17-18
Tumugon ang Panginoon tulad ng sumusunod:
At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayong kasama niya
roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang
Panginoo’y nagdaan sa harap niya, na itinanyag, Ang
Panginoon, ang Panginoong Dios na puspos ng kahabagan at
mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa
kaawaan at katotohanan; Na gumagamit ng kaawaan sa
libolibo, na nagpapatawad ng kasamaan, at ng
pagsalangsang, at ng kasalanan: at sa anomang paraan ay
hindi aariing walang sala ang salarin; na dinadalaw ang
kasamaan ng mga ama sa mga anak, at sa mga anak ng
mga anak, hanggang sa ikatlo at ika apat na salin.
—Exodo 34:5-7
Ang kaluwalhatian na ipinahayag ng Diyos ay ang Kanyang pagkatao.
Ang paghahayag na ibinigay kay Moises ay isang maawain, mabait,
mapagpasensya, mabuti, mapagpatawad na Diyos. Talagang kamanghamanghang ito! Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagbisita sa mga kasamaan
ng ama sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon? Ang
isang puna na naririnig ko minsan sa mga tao ay “bakit ginagawa ng Diyos
na ang mga anak ang magbayad ng mga kasalanan ng kanilang mga
magulang? Hindi ito patas.”
Kung ihahambing natin ang pahayag na ito sa paglalarawan na ibinigay
sa 10 mga utos natuklasan natin ang isang mahalagang pahiwatig:
Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng
kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng
nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag
mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong
Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking
dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga
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anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga
napopoot sa akin; At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang
libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.
—Exodo 20:4-6
Ito ang mga anak na napopoot sa Diyos tulad ng kanilang mga
magulang, na samakatuwid ay patuloy na gumagawa ng mga kasalanan ng
kanilang mga magulang at dinalaw ng mga kasalanan ng kanilang mga
magulang. Kaya paano bisitahin ng Diyos ang mga kasamaan ng mga ama
sa mga anak? Ano ang ibig sabihin ng pagbisita sa kasong ito? Isinalin ng
King James Bible ang salitang ito sa sumusunod na paraan:
numero (119 ×), pagbisita (59 ×), parusahan (31 ×), magtalaga (14 ×),
gumawa (6 ×), miss (6 ×), itakda (6 ×), singil (5 ×), gobernador ( 5 ×),
kakulangan (4 ×), pangangasiwa (4 ×), mga opisyal (4 ×), bilang (3 ×),
walang laman (3 ×), pinuno (3 ×), tagapangasiwa (3 ×), paghatol ( 2 ×),
samut-sari(28 ×).
Ang pinakakaraniwang pagsasalin ng salitang Hebreo na ito ay ang
bilang, kasunod ng pagbisita. Ang Hebreong syntax ng salitang pagbisita
na ito sa Exodo 20:5 ay nasa anyo ng Qual. Nabanggit ko lamang ito upang
paliitin ang saklaw ng kahulugan para sa salita. Ang kahulugan ng Brown
Driver at Briggs para sa salitang Hebreo na ito sa anyo na Qual ay ito:
1. upang bigyang-pansin, obserbahan
2. upang dumalo sa
3. upang maghanap, tingnan ang
4. upang maghanap nang walang kabuluhan, pangangailangan, miss,
kakulangan
5. upang bisitahin
6. upang bisitahin, parusahan
7. upang makapasa sa pagsusuri, magtipid, bilang
8. upang magtalaga, magtakda, ilatag bilang isang singil, magdeposito
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Ang unang limang baryante sa salitang ito ay nagsasabi sa atin ng isang
bagay na kawili-wili. Ang Diyos ay nagbibigay pansin sa mga kasalanan na
nagagawa ng mga ama. Binibilang niya ang mga luha, sakit at kalungkutan
ng Kanyang dukhang makasalana na mga anak. Siya ay dumadalo at
hinahanap ang mga gumagawa ng mga kasalanan na ito. Siya ay bumibisita
sa mga ito sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at Kanyang mga sugo
upang hanapin at balaan sila mula sa kanilang masasamang paraan.
Sa pagmamasid at pagdalo sa mga nagkakasala laban sa Kanya,
pinahihintulutan niya ang kalalakihan sa kalayaan na manakit at sirain ang
bawat isa. Hindi Siya nakikialam sa mga napopoot sa Kanya. Hinahayaan
niya silang magkaroon ng mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. Ang
iba pang mga bahagi ng Bibliya ay nagpapatunay nito:
Ang Panginoon ay napakilala, siya’y naglapat ng kahatulan: ang
masama ay nasilo sa mga gawa ng kaniyang sariling mga
kamay. Selah. —Mga Awit 9:16
Kaya’t aking ibinuhos ang aking galit sa kanila; aking sinupok sila
ng apoy ng aking poot: ang kanilang sariling lakad ay aking
pinarating sa kanilang mga ulo, sabi ng Panginoong Dios.
—Ezekiel 22:31
Habang pinagmamasdan at pinangangasiwaan ng Diyos ang ginagawa
ng mga tao, habang ang mga tao ay tumanggi na makinig sa Kanya at
piniling gawin ang nais nila, pinapayagan ng Diyos ang kanilang sariling
kasamaan na parusahan ang kanilang sarili. Ito ang katangian ng galit at
poot ng Diyos. Hindi ito tulad ng ating pagkagalit at poot ng tao sapagkat
Siya ay maawain at mapagbiyaya at napaka matiyaga sa atin. Kaya ang
parusa ng Diyos ay hindi upang ihinto ang mga tao sa pagnanakaw,
pagpatay, paggahasa at pagsira sa isa’t isa. Tulad ng sinabi sa atin ni Paul:
Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka’t
ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya.
—Galacia 6:7
Kapag ang mga kapahamakan ay bumagsak sa mga tao dahil sa kanilang
pagkakasala, mayroon silang ideya na aktibong pinarurusahan sila ng Diyos
sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa pinsala na dumating sa kanila.
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Sumisigaw sila sa Diyos na nagsasabing, “Bakit mo ito ginawa sa akin?”
Hinahangad nilang ibalhin ang responsibilidad para sa kanilang mga
kahihinatnan ng kanilang mga aksyon sa Diyos. Binago nito ang
kaluwalhatian ng Diyos sa isang kasinungalingan at ginagawa ang Diyos na
katulad nila, bilang mga masasamang tao.
Karamihan sa mga relihiyon ay nagpapakita ng Diyos bilang isang tao na
mapagpasensya sa isang tiyak na punto kung saan Siya ay may sapat na at
sa wakas ay magpapahamak ng
Ang Diyos ay hindi kamatayan at pagkawasak sa mga
nagpahamak o nagpipilit tumanggi na gawin ang sinabi Niya.

ng kamatayan sa mga
tumanggi sa Kanya;
Bumisita siya,
binabantayan at
nangangasiwa ng mga
kasalanan na ginagawa
ng mga tao, at
pinapayagan ang mga
kasalanan na iyon na
parusahan ang mga
nakagawa sa kanila.

Sa puntong ito ang linya ng
katotohanan at pagkakamali sa una ay tila
malapit na magkasama. Ang tanging
pagkakaiba ay ang Diyos ay hindi
nagpahamak o nagpipilit ng kamatayan
sa mga tumanggi sa Kanya; Bumisita siya,
binabantayan at nangangasiwa ng mga
kasalanan na ginagawa ng mga tao, at
pinapayagan ang mga kasalanan na iyon
na parusahan ang mga nakagawa sa
kanila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng
pagpahamak at pagpapahintulot ay napakalaki. Ang pag-iimpluwensya sa
halip na payagan ay ginawa ang Diyos na isang marahas na tagataguyod
ng lakas at ganap na binabago ang kaluwalhatian o katangian ng Diyos na
maging katulad ng mga masasamang tao.
Kapag naniniwala ang mga tao na ang Diyos ay handang magparusa sa
kanila bunga ng kanilang mga kasalanan, pinalalaki nito ang pagnanais na
maghimagsik laban sa Diyos at labanan Siya. Nagdudulot ito ng pagdududa
sa mga tao na mahal sila ng Diyos. Pinahihiwalay nito ang mga tao mula sa
pagnanais ng isang relasyon sa Diyos. Ito rin ang humahantong sa ilang
mga tao sa paniniwala na wala ang Diyos. Nagdudulot ito sa mga tao ng
pagnanais na maghimagsik laban sa Kanyang batas at hinahangad na sirain
ang batas sa paghihimagsik at galit dahil sa palagay nila ang Diyos ay
mapang-api, nanghahawak at labis na kumokontrol.
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Ngunit kung titingnan natin ang pagtanggi ng tao sa batas ng Diyos,
ang nakikita natin ay hindi direktang parusa mula sa Diyos, ngunit sa halip
ang tao ay pinipigilan ang kanyang sarili mula sa pagpapala ng Diyos, at
pinapayagan ng Diyos ang mga kahihinatnan ng kanyang pagpapasya na
mahulog sa kanya:
Ø Ginawa ng Diyos ang lalaki at babae na maging mabunga at
magparami. Ang tao ay nagpasya na magkaroon ng sekswal na
ugnayan sa pagitan ng lalaki at tao, na itinatapon ang puwersa ng
buhay para sa walang bunga na pakikipagtalik.
Ø Sinabi ng Diyos, Alalahanin mo ang aking Sabado upang
maipagpala kita ng doble. Nagpasiya ang tao na sumamba sa
Linggo o Biyernes o walang araw, at tumatanggap ng kaunti o
walang basbas.
Ø Ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak upang ipakita sa atin
kung ano talaga Siya. Kinuha ng tao ang Kanyang Anak at ibinitin
Siya sa isang mahirap na krus at pinapatay Siya.
Ø Sinasabi ng Diyos sa mga kalalakihan na huwag mangalunya.
Ang mga kalalakihan sa paghihimagsik ay nakikipagtalik araw-araw
sa kanilang mga mata at marami sa kanilang mga gawa.
Ø Sinasabi ng Diyos sa tao na magpasakup o maglagay ng diwa
ng kapayapaan sa mundo. Sinisira ng tao ang mundo at kinukuha
ang kanyang makakaya upang masiyahan ang kanyang sarili.
Ito ang mga bagay na nangyayari kapag mayroon kang maling pagunawa sa kaluwalhatian ng Diyos. Nag-uudyok ito sa isang tao sa
kumpletong paghihimagsik. Maaari itong maging banayad o lantaran,
ngunit anuman, hindi mo marahil mamahalin ang isang Diyos nang walang
takot kung naniniwala ka na nagbabanta siyang papatayin ka kung
sumuway ka sa Kanya.
Si Jesus ay naparito sa mundong ito upang ipakita sa atin kung ano ang
katulad ng Ama. Itinala ni apostol Juan ang dalangin ni Jesus noong gabi
bago Siya namatay.
Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na
ipinagawa mo sa akin.—Juan 17:4
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Ang mga tao ay inikot ang kanilang pag-unawa sa katangian ng Diyos
sa mga siglo. Kailangang linawin ng Anak ng Diyos ang mga maling akala
ng mga tao tungkol sa Kanyang Ama. Sinabi niya kay Felipe, isa sa Kanyang
mga alagad:
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako’y inyong
kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? ang nakakita sa
akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa
amin ang Ama? —Juan 14:9
Ang buhay ni Hesus ay isang walang pagod na paglilingkod sa
sangkatauhan. Ito ay buhay ng awa, pag-ibig, pasensya, at kabaitan; hindi
lamang para sa Kanyang mga kaibigan kundi para sa Kanyang mga kaaway.
Ito ang katulad ng ating Ama sa langit. Kapag napagtanto mo ito, kung
gayon ang iyong takot sa Diyos ay malapit nang magsimulang mawala. Ang
iyong pagkatao ay magsisimulang magbago upang maging katulad Niya
habang nilalapitan mo Siya sa buhay na inihayag ni Jesus sa mundo.
Nakalulungkot, ang karamihan sa mga relihiyon sa mundo ay
nagpapakita ng Diyos bilang isa na susunugin ang Kanyang mga kaaway
pagkatapos ng oras ng paghihintay. Sa esensya ang Kristiyanong iglesya ay
nagsasabi sa mundo: “Sinasabi sa iyo ng Diyos ‘tanggapin mo man ang
aking Anak o susunugin kita sa pinaka-kakila-kilabot na kamatayan.” Para sa
karamihan ng mga Kristiyano ito ay isang pagsunog na pinaniniwalaan nila
na tumatagal magpakailanman. Hindi nakakagulat na ang mga tao ay
naghihimagsik laban sa malupit at salungat na ideolohiyang ito.
Ang iglesyang Kristiyano ay binago ang kaluwalhatian ng Diyos na
maging katulad ng mga taong nabubulok na namamatay sa mga hindi
sumasang-ayon sa kanila. Ito ay pareho para sa Hudaismo at Islam. Ayon sa
kanila, lahat ng mga makasalanan ay masusunog sa impiyerno.
Ang ilang mga simbahan ay nagpapalambot ng tindig at nagsasabing
ang Diyos ay sinusunog lamang ang mga tao sa maikling panahon. Ilan sa
atin ang susunugin ang ating mga anak pagkatapos pinahintulutan sila ng
isang tiyak na tagal ng kalayaan? Para sa ilang oras na susunugin mo sila?
Isang oras? Sasabihin mo ba sa iyong mga anak na kung hindi ka nila
sinusunod kakailanganin mong sunugin sila hanggang sa mamatay?
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Magagawa ba nitong mahalin ka ng iyong mga anak? Mayroon ba itong
anumang kahulugan? Ipinakita ba ni Jesus ang alinman dito nang Siya ay
narito sa mundo? Pinatay ba Niya ang sinumang tao? Nagbanta ba Siya na
papatayin ang sinumang tao?
Imposibleng makahanap ng anumang tunay na aliw sa mga bisig ng
isang Diyos na handang magpahamak, pagpahirap at pumatay sa Kanyang
nilikha, maliban kung ang mga gawa na ito ay kung ano ang nais ng
makasariling puso. Ito ang pinakamalaking kadahilanan na ang ating lahi ay
naghahanap ng aliw sa ibang mga bagay na hindi masisiyahan ang
kanilang sarili:
Sapagka’t ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan;
kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig, at nagsigawa
sa ganang kanila ng mga balon na mga sirang balon na hindi
malalamnan ng tubig.—Jeremiah 2:13
Hindi nakakagulat na ang mga tao ay nahuhumaling sa pagkain, droga,
pampasigla, pakikipagtalik, pornograpiya, laro at isang milyong iba pang
mga libangan upang makahanap ng kaunting kaginhawaan upang
makarating sa buhay! Mayroon silang maling ideya kung ano ang katulad
ng Diyos; naiisip nila ang isang Diyos na naghihiganti, walang malay at
handang pumatay at sumira sa Kanyang mga anak.
Inaanyayahan kita na pag-aralan pa ang paksang ito sa dalawang mga
libro na inihanda namin. Ang una ay ang Gawa ng ating Magiliw na Diyos at
ang pangalawa ay ang Agape — Isang Pahayag ng Katangian ng Pag-ibig ng
Ama. Maaari mong i-download ang mga ito mula sa fatheroflove.info sa
format na PDF o mga format ng audiobook.
Naniniwala ka ba na tunay na inihayag ni Jesus ang katangian ng tunay
na Diyos? Inaasahan kong gagawin mo, upang makatagpo ka ng ginhawa,
tunay na aliw mula sa mapagkukunan ng lahat ng kaginhawaan; mula sa
isang Diyos na maawain, mapagbiyaya, mahinahon at masagana sa
kabutihan at katotohanan.
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Mga Kasanayan
sa Panliligaw
May tatlong bagay na totoong kagilagilalas sa akin, Oo, apat na
hindi ko nalalaman: Ang lipad ng aguila sa hangin; ang usad ng
ahas sa ibabaw ng mga bato; ang lutang ng sasakyan sa gitna
ng dagat; at ang lakad ng lalake na kasama ng isang dalaga.
—Kawikaan 30:18-19
Isang mabait na babae sinong makakasumpong? Sapagka’t ang
kaniyang halaga ay higit na makapupo kay sa mga rubi.
—Kawikaan 31:10
Para sa mga naghahanda sa pag-aasawa, kung nais nila ang pagiging
mabunga sa kanilang buhay at nais na ibahagi ang pagiging mabunga sa
susunod na henerasyon, pagkatapos ay taimtim silang manalangin para sa
Panginoon na gabayan sila sa tamang kasama sa buhay. Ang matalinong
lalaki ay nagpapahiwatig na ang isang mabuting babae ay mahirap
hanapin. Ang pangunahing dahilan para dito ay ang mga ama at ina ng
karamihan sa mga kababaihan ay hindi banal. Pangunahin ang diin sa ama,
sapagkat sinasabi sa atin ng Bibliya na:
Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang
tao; at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga
magulang. —Kawikaan 17:6
Para sa isang kabataang babae upang maging banal kailangan niya
lumaki sa presensya ng isang banal na ama o figura ng ama. Kailangan
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niyang malaman na siya ay mahalaga sa kanya at tumanggap mula sa kanya
ng mga salita ng panghihikayat, suporta, at pagpapala. Ang kakayahan ng
isang batang babae na mahalin at matanggap ang mga salita ng kanyang
ama ay nakasalalay sa kanyang ina. Tinutukoy ng ina kung gaano ang
paggalang na ibinigay sa ulo ng bahay sa pamamagitan ng kung paano
niya tinatrato ang kanyang mga salita. Ang mga alituntunin na ito ay
nasasaklaw sa higit na lalim sa aklat na Life Matters na matatagpuan sa
fatheroflove.info.
Maaaring malaman ng isang kabataang babae ang malambot na
kabaitan ng isang lalaki tulad ng ipinakita ng kanyang ama. Mayroong isang
malakas na pagkahilig para sa isang anak na babae na maghanap ng isang
lalaki tulad ng kanyang ama. Ito ay dahil, nabuhay sya sa kapaligiran ng
kanyang ama, siya ay walang malay na na-program upang maghanap ng
isang katulad niya. Ito ay nakasulat sa mga hibla ng kanyang pagkatao.
Napakaganda kung ang isang batang babae ay may mabuting ama. Ngunit
kung siya ay may masamang ama kung gayon mas kailangan niya ang
suporta ng mas malawak na pamayanan. Maaaring kabilang dito ang isang
lolo, pastor o guro. Siyempre ang pinakadakilang halimbawa upang
makahanap ng isang mabait at mapagmahal na tao ay si Jesucristo. Sa
pagbabasa tungkol sa Kanyang buhay at pagmumuni-muni sa Kanya at ng
Kanyang dakilang pag-ibig para sa atin, ang kapaligiran sa paligid niya ay
maaaring magsimulang magbago at ang huwaran para sa taong
hahanapin niya, ay magiging katulad ng isang tao na naghahanap at
sumusunod kay Kristo.
Ang isang ama ay tinawag na isang tagapag-alaga at tagapagtanggol
ng kanyang anak na babae. Ang sinumang kabataang lalaki na hahanapin
ang kanyang kamay sa pag-aasawa ay dapat humingi ng pahintulot mula
sa kanyang ama na gawin ang hakbang mula sa normal na pagkakaibigan
hanggang sa panliligaw. Ang batang ito ay hindi dapat magpakita ng
pagmamahal sa kanya hanggang sa makuha niya ang pahintulot mula sa
kanyang ama o tagapag-alaga.
Kapag hinahanap ng isang binata ang isang babae na maging asawa
niya, natural din na maghanap siya ng babaeng katulad ng kanyang ina.
Ang kaakit-akit na kapaligiran ng positibong impluwensya na nilikha niya sa
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tahanan ng pamilya ay ang pamilyar na kapaligiran na likas niyang kaakitan
sa isang kabataang babae pagdating sa buhay mag-asawa.
Kung ang isang lalaki ay walang ligtas na relasyon sa kanyang
Tagapagligtas at hindi nakakatagpo ng kaginhawahan sa Kanya, kung
gayon ang kahaliling pangunahing motibasyon sa paghahanap ng isang
babae ay mahahanap sa kanyang pangunahing kaginhawahan at lapit sa
kanya. Ang isang di-nabago na lalaki ay maaaring likas na sambahin ang
babae at gugustuhin siyang punan ang kawalan ng kaginhawaan na
nararamdaman niya.
Ang katotohanan nito ay nangangahulugan na hindi siya pangunahing
naghahanap upang maging isang pagpapala at isang aliw sa isang babae,
ngunit sa halip, ang kanyang mga unang kaisipan ay sa kanyang sariling
makasariling kaaliwan. Pinaalalahanan tayo sa talatang nagsasabing:
… at sa kaniya kayo’y napuspus na siyang pangulo ng lahat na
pamunuan at kapangyarihan. —Colosas 2:10
Ang espirituwal at emosyonal na kalubusan ng tao ay matatagpuan kay
Cristo. Gininhawa ni Kristo sa mga tao ang kaginhawaan na natatanggap
niya mula sa tirahan sa dibdib ng Ama. Ito ay mula sa pagkakumpleto ng
isang lalaki na natagpuan kay Cristo na dahilan upang nais niyang ibahagi
ang pagkakumpletong ito sa isang babae. Sa kontekstong ito, isaalangalang natin ang talatang ito:
At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay
magisa; siya’y ilalalang ko ng isang katulong niya. —Genesis 2:18
Ang talatang ito ay madalas na naiintindihan sa konteksto na si Adan ay
kulang sa ilang paraan. Gayunpaman walang personal na kakulangan kay
Adan. Ang problema ay ang malaking kagalakan na naramdaman niya na
kailangan ng pagpapahayag at pagpapalaki. Sa pagbabahagi ng kagalakan
ng Ama at Anak sa kanyang asawa, ang babae ay isang lingkod o tulong sa
kanya sa pagpapahayag ng kagalakan na ito. Sa pagkakaroon ng isang
maihahambing sa kanya, masasabi niya sa kanya kung gaano kamanghamangha ang ating Ama at masasabi sa kanya ang pag-ibig na natagpuan
niya sa Kanya. Pagkatapos ay mapapaunlad niya ang kanyang pagkatao sa
pagbubuhos sa kanya ng kagalakan at pagpapala na natanggap niya.
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Ang agape na pag-ibig ng Diyos ay kailangang maipakita at ibinahagi
upang lumago ito, at tinulungan ni Eva si Adan sa prosesong ito. Maraming
mga kalalakihan ang nakakaramdam ng bigat ng kalungkutan dahil hindi
sila kumpleto kay Kristo. Dahil dito kukunin nila ang kanilang mga prinsipyo
upang makakuha ng kasiyahan sa pamamagitan ng babae, ngunit ang
kasiya-siyang ginhawa ay matatagpuan lamang sa Diyos. Ang lalaki na may
aliw mula sa Diyos ay magnanais na ibahagi ito sa isang babae at
pagpapalain siya tulad ng pagpapala ni Kristo sa kanya. Sa kaginhawaan na
mayroon siya mula kay Cristo ay hindi niya mararamdaman ang
pangangailangan na ikompromiso ang kanyang mga pamantayan; hindi
niya papayagan ang panghihina ng loob na mamuno sa kanya kahit na
tinutukso siya ni Satanas sa pamamagitan ng mga kababaihan.
Ang lalaki at babae ay ginawa sa imahe ng Diyos at ng Kanyang Anak.
Hindi maganda para sa Ama na mag-isa, kung kaya’t ipinanganak niya ang
Kanyang Anak sa Kanyang imahe sa mga larangan ng kawalang-hanggan.
Para sa higit pa tungkol dito tingnan ang librong Ang Karunungan ng Diyos
sa fatheroflove.info. Ang Anak ng Diyos ay ang ningning o kadakilaan ng
kaluwalhatian ng katangian ng Ama. Ang Anak din ay kumukuha mula sa
Ama ng Kanyang pag-ibig, awa at biyaya sa Kanyang mga kahilingan at
pagsusumamo sa Kanya. Ang Anak ng Diyos ay hindi humihingi ng mga
kahilingan sa Ama na ayaw ibigay ng Ama. Gustung-gusto ng Ama na
magbigay, at kapag ang angkop na mga kahilingan ay ginawa sa Kanya ay
natutuwa siya sa pagbibigay ng mga kahilingan na ito.
Habang hinihingi ni Eva sa kanyang asawa ang mga bagay, natutuwa
siyang ibigay ang mga bagay sa kanya. Pinalakas nito ang pagkatao ni Adan
at tinulungan siya na maging mas katulad ng Diyos. Para kay Eva, na
ipinagkaloob ni Adan ay pinahintulutan siyang makaranas ng pag-ibig ng
Diyos sa mas nasasalat na paraan na naging dahilan ng labis na kasiyahan.
Ang babae ang ningning at kaluwalhatian ng lalaki.
Sapagka’t katotohanang ang lalake ay hindi dapat
maglambong sa kaniyang ulo, palibhasa’y larawan siya at
kaluwalhatian ng Dios: nguni’t ang babae ay siyang
kaluwalhatian ng lalake. —1 Mga Taga-Corinto 11:7
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Habang ang lalaki ay tumatanggap ng pagpapala at ginhawa kay Cristo
ipinapasa niya ang kaaliwan at pagpapala na ito sa kanyang asawa sa
napakalaking paraan at sa gayon ang babae ay nagiging ningning ng
kaluwalhatian ng lalaki. Ito ay isang magandang sistema na dinisenyo ng
ating Ama para sa ating pangangalaga at kaunlaran.
Ang pinakamagandang paraan para sa isang tao na tumanggap ng aliw
mula sa Diyos ay ang pagpalain ng kanyang ama sa lupa sa kanyang paglaki.
Ang isang ama ay nagsasalita ng pagkakakilanlan at pagpapala sa kanyang
anak. Isang ama ang gagaya sa kanyang sarili ayon sa ating makalangit na
Ama na sinabi ito sa Kanyang Anak:
At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi,
Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan.
—Mateo 3:17
Ang isang anak na natutong magtiwala at magpasakop sa isang
makadiyos na ama ay mas madali na magtiwala at magpasakop sa kanyang
makalangit na Ama. Para sa mga hindi magkaroon ng isang banal na ama o
walang ama, ang lugar na ito ay maaaring ibigay ng isang banal na modelo
na lalaki na tulad ng pastor o guro. Nakikita natin si Paul na kumikilos sa
ganitong kakayahan kasama si Timoteo:
Ang biling ito ay ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo na aking
anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa
pamamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting
pakikipagbaka. —1 Timoteo 1:18
Ang pagiging anak ni Timoteo kay Pablo ay batay sa pagtanggap ni
Timoteo ng pagtuturo at Espiritu na nasa kay Pablo. Ang malapit na
ugnayan sa pagitan nila ay isang lakas at panghihikayat kay Timoteo na
tulungan siyang labanan ang mga laban ng Panginoon.
Balikan ang mga alituntunin ng paghingi ng pahintulot na kumuha ng
kamay ng isang dalagita sa panliligaw ay ibabahagi ko ang ilan sa aking
karanasan.
Ang Panginoong Jesucristo ay dumating sa aking buhay sa isang
napakalakas na paraan noong ako ay 18 taong gulang. Ang kagalakan ng
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pagtitiwala at pananampalataya na ang aking mga kasalanan ay pinatawad
ay nagdala sa akin ng labis na kaginhawahan. Natagpuan ko ang gayong
kagalakan sa pagbabasa ng Bibliya at mga aklat na espiritwal na nagturo sa
akin kay Cristo. Natagpuan ko ang isang pagkakumpleto kay Kristo na
nagpasiya ng aking kaluluwa. Sa ilang oras ay isinantabi ko ang lahat ng
pag-iisip sa ikasal. Nais ko lang na ibahagi ang kagalakan na natagpuan ko
kay Cristo. Ang Panginoong Jesus ang namuno sa akin sa isang serye ng
mga pangyayari sa aking mahal na asawa.
Sa edad na 24, nakikibahagi ako sa isang programa sa pagsasanay sa
kalusugan dahil nais kong idagdag ang gawaing misyon sa kalusugan sa
aking gawain ng pag-eebanghelyo. Sa programang ito ng pagsasanay ang
isang nakatatandang babae sa pananampalataya ay nagtanong tanong sa
akin “wala bang batang babae sa paligid mo na interesado ka?” Sinabi ko na
lubusang nasiyahan ako sa aking kaugnayan kay Kristo. Kinulit niya ako ng
kaunti. Wala bang batang babae na nasisiyahan ka sa pagtalakay sa mga
paksa ng Bibliya? Nag-isip ako sandali at pumasok sa isip ko si Lorelle.
Ipinahiwatig ko na mayroong isa na nagpakita ng isang tunay na interes sa
mga Banal na Kasulatan at isang pagnanais na maghukay nang mas malalim
sa Salita ng Diyos. Hinimok niya ako na makipag-ugnay sa kanya at
anyayahan siya na mapalalim ang pagkakaibigan. Direkta ang kanyang
pamamaraan ngunit ito ay pangkaraniwan para sa mga kababaihang tagaEuropa, at ito ang kailangan kong mag-udyok sa akin na maghanap ng
kasama.
Tinawagan ko si Lorelle, na sa oras na iyon ay nagtatrabaho sa isang may
edad at may kapansanan sa timog na bahagi ng Brisbane. Tuwang-tuwa
siya sa tawag dahil matagal na siyang may interes sa akin. Nagsimula
kaming gumugol ng oras nang magkasama, ngunit naramdaman ko ang
paniniwala na hindi ko siya dapat hawakan sa pamamagitan ng paghawak
sa kanyang kamay, yakapin o hahalikan siya. Nasa ilalim ako ng paniniwala
na ang isang espiritwal na koneksyon kay Cristo ay dapat munang
paunlarin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagbibigay sa akin ng mga
pakiramdam na ito mula sa aking pag-aaral sa Salita ng Diyos. Kung ang
isang relasyon ay hindi makakasalig sa pagbabahagi ng mga espiritwal na
bagay lamang, kung gayon wala itong tunay na espirituwal na tagsibol
kung saan susuportahan ito.
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Si Lorelle ay lumaki sa isang bahay kung saan ang sekswal na kasuotan
at pampaganda ay ganap na iniiwasan. Nagbihis siya sa isang simple at
disente na pamamaraan. Hindi siya pasulong o malandi. Hindi siya kumilos
sa labis na kalokohan o mangmang na paraan. Hindi siya nanirahan sa
mga bagay na naliit o walang kabuluhan. Natagpuan ko ang mga
katangiang ito na talagang kaakit-akit. Sa gayon ang pangunahing bagay
na nakaakit sa akin sa kanya ay ang pag-ibig niya sa Diyos at sa Kanyang
Salita. Ito ay at ang batayan ng aming pagkakaibigan. Pag-ibig sa Diyos at
sa Kanyang Salita.
Mula sa mga alituntunin na natutunan namin sa salita ng Diyos ay hindi
namin hinahangad na gumugol ng oras nang magkasama lamang para
aliwin ang aming sarili; nais naming maging isang pagpapala sa aming
pamayanan sa paligid namin. Sumali kami sa mga programa ng outreach
ng simbahan at sabay-sabay kaming kumanta sa koro at gumawa ng ibaiba pang mga kaugnay na bagay.
Ang aming pagkakaibigan ay nagsisimula nang umunlad nang maayos,
nang sikapin ni Satanas ang kanyang impluwensya at sinubukang sirain ang
relasyon. Nakalulungkot, ang aking nakaraan ay kasangkot sa panonood ng
maraming mga pelikula tungkol sa mga kalalakihan at kababaihan na hindi
umiibig sa Diyos. Nabuo ko sa aking laman ang pagnanasa para sa isang
babae na likas na mapang-akit at nagbihis sa isang mahalay na paraan.
Sa buhay kong dalangin, ipinagdasal ko na alisin ang mga bagay na ito.
Tumigil ako sa panonood ng mga pelikula at telebisyon, ngunit ang mga
buto na nakatanim sa akin mula sa aking mga tinedyer na taon ay mayroon
pa ring impluwensya. Naipit ako sa mga saloobin ng panlabas na pisikal na
kagandahan tulad ng ipinahayag ng mundo. Dahil dito nagdududa ako sa
direksyon ng aming pagkakaibigan. Nakalulungkot, bumigay ako sa
panggigipit na inilalapat ni Satanas at tinawagan ko si Lorelle at sinabi sa
kanya na nais kong wakasan ang relasyon. Malinaw na nasaktan siya nito at
humihingi ako ng paumanhin sa pagiging pagka-makasarili na ipinakita ko.
Bilang tugon dito si Lorelle ay humingi ng aliw sa Salita ng Diyos, at
natagpuan ang talatang ito:
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Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng
nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon;
tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin.
—Mga Awit 37:4–5
Ang isa sa mga kahulugan ng salitang kasiyahan ay “maging banayad at
malambot.” Nagpasya siyang maging banayad at malambot na luad sa mga
kamay ng Magpapalayok at mahuhubog sa Kanya sa pamamagitan ng
prosesong ito.
Hindi siya nagalit, ngunit sa pamamagitan ng kanyang luha ay inaangkin
niya ang pangakong ito. Sa kadiliman ng sandaling ito, lumiwanag ang
kagandahan ng kanyang pagkatao. Bilang
sagot sa kanyang dalangin, ang Espiritu ni Maawain siyang
Jesus ay lumapit sa akin habang ako ay nagpatawad sa akin.
nananalangin at direktang nakausap sa akin: Walang mga galit
“Kung tumalikod ka sa ginang na ito, na salita; walang
mamamatay ka.” Nagulat ako. Ito ay isang paghihiganti sa
matibay na babala ngunit sa aking puso alam aking nagawa. Ito ay
kong
totoo
ito.
Alam
ko
na tunay na
naiimpluwensyahan ako ng mga likas na kagandahan ng
hangarin kaysa sa mga bagay na espiritwal at pagkatao at nakilala
nalaman ko ang katotohanan ng babalang ito. ko ito.
Inamin ko ang aking kasalanan at nakipag-ugnay muli kay Lorelle at
humingi ng tawad sa aking kamangmangan. Maawain siyang nagpatawad
sa akin. Walang mga galit na salita; walang paghihiganti sa aking nagawa.
Ito ay tunay na kagandahan ng pagkatao at nakilala ko ito.
Kami ni Lorelle ay kasali sa ebanghelismo sa aming lokal na simbahan.
Ako ay isang pinuno ng isang pangkat na gumawa ng mga pag-aaral sa
Bibliya. Nagluluto kami ni Lorelle ng pagkain, anyayahan ang iba na
pumunta sa kanyang bahay at pagkatapos ay pag-aralan ang Bibliya kasama
sila. Nagsimula din kaming umawit nang magkasama at nagtala kami ng
ilang mga awit sa Banal na Kasulatan na magkasama.45
Matapos ang paggugol ng panahon nang halos 3 buwan, nagpasya
kaming bisitahin ang mga magulang ni Lorelle. Nakatira sila sa ibang
lungsod mga 12 oras na biyahe mula sa amin. Nang dumalaw kami,
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nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin ang isang may kaugnayan sa
pag-aaral sa Bibliya na nakatira din sa Sydney. Siya ay isang tagapaglingkod
ng paglipad at nagpakita ng ilang interes sa kung ano ang aming ibinahagi
sa Bibliya. Nagpunta kami ni Lorelle upang salubungin siya sa bahay ng
kanyang mga magulang. Isa o dalawang beses akong dumalaw doon at
alam ko ang mga magulang ng binatang ito. Nang makarating kami ay wala
roon ang dalaga. Tinawagan ko siya at nasa kabilang lugar na siya. Tinanong
niya kung maaari ba akong pumunta doon ngunit mag-isa. Hindi ako
sigurado tungkol dito ngunit tila nabalisa siya. Nanatili si Lorelle sa kanyang
mga magulang habang pumunta ako upang tulungan siya. Pagdating ko
nakita ko siya sa isang emosyonal na gulo. Siya ay may isang kahila-hilakbot
na karanasan habang nasa Bali. Sinubukan kong aliwin siya ng Banal na
Kasulatan at panalangin.
Kasabay nito, si Lorelle ay bumalik sa bahay ng mga magulang ng
batang babae na tumatanggap ng banayad na mga pahiwatig na nais nila
na ang kanilang anak na babae ay magkaroon ng isang relasyon sa akin. Ito
ay malinaw na medyo nakababahala. Bumalik ako sandali, at habang
naglalakbay kami sa bahay ay sinabi niya sa akin ang nangyari. Masama ang
aking pakiramdam dito. Sinabi niya sa akin na mahirap itong pakinggan
habang wala ako, at iniisip na aliw ako sa ibang batang babae. Pagkatapos
ay nagsalita siya nang may pananalig: “Ngunit kung ito ay nakatulong sa
kanya na mapalapit sa Diyos, sulit ito.” Namangha ako. Karamihan sa mga
babaeng nakatagpo ko ay ipinakita ang ilang antas ng selos at pagkatapos
ay magsasalita ng mga salita ng pagsisisi sa isang sitwasyong tulad nito.
Nang kumilos siya sa ganitong paraan, alam ko agad na ito ang babaeng
dapat kong pakasalan. Ipinakita niya ang isang matatag na pagtitiwala sa
Panginoon tungkol sa akin, na labis akong humanga.
Sinabi ko sa kanya na inilaan kong makipag-usap sa kanyang ama at
hilingin ang kanyang pahintulot na gawin ang susunod na hakbang sa
aming relasyon. Ang paglilingkod sa kamatayan46 na natanggap niya ay
nagdala sa kanya ng mas malawak na biyaya.
Nabanggit ko dati na nasa ilalim ako ng paniniwala na hindi hawakan si
Lorelle hanggang sa magkaroon kami ng isang espiritwal na relasyon.
Bahagi ng aking batayan para sa pangangatwiran na ito ay si Lorelle ay nasa
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ilalim ng pangangalaga ng kanyang ama. Bilang siya ay kabilang sa kanya,
ang anumang pagtatangka ko na hawakan siya sa paraang magkaroon ng
isang relasyon nang walang pag-apruba ng kanyang ama ay pagnanakaw.
Kailangan ko ang pag-apruba ng kanyang ama na gawin ang susunod
na hakbang sa panliligaw bago ko mahawakan ang kanyang kamay.
Natutuwa akong sinunod ko ang payo na ito. Ang pisikal na ugnayan sa
pagitan ang isang handang mag-asawa ay nagdaragdag ng antas ng
dopamine sa katawan at nakakaramdam ng kamangha-manghang
kabutihan. Kailangang malaman ng isang ama na ang kanyang anak na
babae ay aalagaan bago ang seryosong pisikal at kemikal na pagsasama ay
maganap sa isang mag-asawa.
Mayroong ilan na nagtataguyod ng ideya na ang isang mag-asawa ay
hindi dapat hawakan bago sila magpakasal. Ang bawat mag-asawa ay
dapat sundin ang kanilang partikular na paniniwala. Sa aking pag-unawa sa
Banal na Disenyo, ang espirituwal ay nagsisimula na magpakita sa pisikal.
Kung ang isang mag-asawa ay may malakas na pakiramdam ng aliw sa
kanilang makalangit na Ama at sila ay kumakain at umiinom ng malusog at
sa isang disiplinadong paraan, magkakaroon sila ng isang espiritwal na
pundasyon at hindi na kailangang ipagpaliban ang pisikal na mga simbolo
ng pagmamahal hanggang sa kasal.
Ito ay malinaw na hindi kasama ang pakikipagtalik at pisikal na ugnayan
na nasa anyo ng pang-aakit na humahantong sa sekswal na relasyon. Hindi
rin kasama ang buong pangharap na pagyakap sa bawat isa kung saan ang
pelvis ay humahawak sa pelvis o sumali sa mga balakang tulad ng sinasabi
nila. Ang mga kilos na ito ay inilalagay ang mga tao sa mahina na posisyon
at hinahayaan nilang tuksuhin sila ni Satanas. Sa relasyon ng kasal tulad ng
pagyakap ay naramdaman ng mabuti sa pamamagitan ng pagpapalaya ng
dopamine at oxytocin, ngunit sa labas ng pag-aasawa ang mga
damdaming ito ay madaling humantong sa pakikiapid kung ang isang tao
ay hindi malakas na nakakonekta sa ating umaaliw na Diyos o bago pa sa
kanilang pag-unawa sa katotohanan.
Upang mapanatili ang mga bagay sa konteksto, higit sa lahat ng mga
bagay, ang mga lalaki ay dapat magkaroon ng pahintulot ng tagapag-alaga
ng babae. Ngayon kung ang isang tao ay nabuhay dati nang imoral na
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buhay at may malaking kahinaan sa lugar na ito, kung gayon ang hindi
paghawak ng anumang antas hanggang sa ikasal ay maaaring
pinakamahusay na payo. Ngunit kung ang isang tao ay nasa isip pa rin ito,
kailangan mong tanungin kung natagpuan ng tao ang kanilang
kaginhawaan sa Ama at sa Kanyang Anak. Habang nabubuhay tayo sa isang
makasalanang mundo, at tulad ng maraming mga tao na nabuhay ng
makasalanang buhay, kung ang isang tao ay nakikibaka pa rin na mapukaw
sa pamamagitan lamang ng paghawak, pagkatapos ay maging matalino at
huwag ka nang humawak hanggang sa mabuklod mo ang relasyon sa kasal.
Nagsasalita lamang ako nito sa pamamagitan ng pahintulot, ngunit hindi
sa utos.
Bumalik sa kwento ng panliligaw namin, medyo kinabahan ako sa paguusap na ito kasama ang ama ni Lorelle. Siya ay isang tahimik, banayad na
tao at nanalangin ako ng karunungan kung ano ang sasabihin sa kanya.
Sinabi ko sa kanya na lubos kong pinahahalagahan ang kanyang anak na
babae at na siya ay isang kredito sa kanya at sa kanyang asawa. Sinabi ko sa
kanya ang lahat ng mga bagay na tulad nito sa oras na iyon, nais kong
pakasalan ang kanyang anak na babae na may pahintulot. Ipinangako ko sa
kanya na aalagaan ko siya ng pinakamahusay na pag-aalaga para sa kanya.
Lumingon ako ngayon at nagtaka sa biyaya ng Diyos na inilagay ang mga
salitang ito sa aking mga labi. Kahit na sa pagsulat ko, pinukaw nito ang
malalim na damdamin ng pasasalamat sa Diyos sa pagsasabi sa akin kung
ano ang sasabihin at gagawin.
Walang sinabi ang ama ni Lorelle para sa kung ano ang naramdaman ng
kawalang-hanggan. Nagsimula akong maging medyo natatakot sa kanyang
tugon. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya na may luha sa kanyang mga
mata, sinabi na tiyak na mayroon akong pahintulot niya at nais niya ang
maayos sa akin. Nakipagtipan ako sa kanya para sa proteksyon at kaligtasan
ng kanyang anak na babae. Ang kasunduan ay sa pagitan namin. Madalas
kong naisip ang tungkol sa kasunduang ito na ginawa ko sa kanya at ang
aking responsibilidad sa kanyang anak na babae. Natukoy ko na sa
makalangit na lungsod ay ihaharap ko sa aking biyenan ang kanyang anak
na babae at sasabihin sa kanya na sa biyaya ng Diyos ay tinupad ko ang
pangako kong pangalagaan siya.
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Hindi ko maintindihan ang buong implikasyon ng kilos na ito sa oras na
iyon ngunit napagtanto ko ngayon na kung paano ipinapasa ang pagiging
mabunga mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod; isang tipan sa
pagitan ng isang ama at inaasahang anak, isang tipan na pangalagaan ang
kanyang mahalagang anak na babae. Umiyak ako sa kasiyahan habang
iniisip ko ang mga boses ng tipan na ginawa ng Diyos sa Kanyang Anak na
alagaan ang kanyang anak na babae, ang simbahan, at pagpapasiya ni
Kristo na ipakita ang anak ng Ama sa Kanya at sabihin sa Kanya “Inalagaan
ko ang iyong anak na babae, iniharap ko siya sa iyo ng may galak.”
Kaya, sinasabi ko sa inyo mga kalalakihan na naghahanap ng asawa:
kailangan mong gumawa ng isang pakikipagtipan sa ama o tagapag-alaga
ng isang babae na aalagaan mo siya. Sa mga kababaihan sinasabi ko sa inyo
na dapat mong perpektong magkaroon ng isang tatay o lalaki na tagapagalaga sa iyong buhay, alam mo na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo
at nagnanais ng iyong ikabubuti. Kung wala kang isang ama o lalaki na
kamag-anak, ang iyong pastor o isang matanda sa simbahan ay maaaring
kumilos sa ganitong kakayahan. Magkaroon ng isang tipan na ginawa sa
pagitan ng ama at anak para sa kaligtasan ng ikakasal. Ito ay pagpapala sayo
ng maraming beses kung gagawin mo ito.
Ang isa pang bagay na dapat tandaan sa panliligaw ay ang hindi
paggugol ng maraming oras na kayo lamang, lalo na sa gabi. Gumugol ng
oras sa pamayanan at sa iba o sa iba pa sa paligid. Kung mananatili kang
gising lamang sa gabi na nag-iisa ito ay mas mahirap para sa frontal lobe na
gumana nang tama, at ang paggawa ng desisyon ay maaaring mapinsala
at makagawa ng maling mga pagpipilian. Ang mga mas bagong magasawa ay mananatiling nag-iisa sa isang silid na nag-uusap hanggang 2 ng
umaga. Ito ay hindi mabuting gawin. Ang mga mabubuting ugnayan ay
hindi kailangang magmadali. Hindi mo kailangang ilagay ang iyong sarili sa
mga mahinang sitwasyon upang lumago sa iyong pagkakaibigan.
Walang kumpletong talakayan tungkol sa panliligaw nang hindi
nagsasabi sa kuwento ng paghahanap ni Abraham nang isang kasama para
kay Isaac. Si Isaac ay hindi umasa sa kanyang sariling pangangatuwiran at
paghimok upang makahanap ng asawa. May tiwala siya sa mga taon ng
karanasan ng kanyang ama upang makahanap ng asawa para sa kanya. Ang
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isang lalaki ay dapat kumunsulta sa kanyang ama at ina tungkol sa isang
inaasam na asawa. Makakakita sila ng mga bagay na hindi niya nakikita.
Karamihan sa mga kabataang lalaki sa kanilang karanasan ay madalas na
nakakakita lamang ng isang magagandang batang mukha at isang pormula
sa katawan na potensyal na gumulo sa kanya; ito ay tiyak na totoo sa bawat
lalaking hindi nababago. Mga kababaihan kapag hinahanap ng isang lalaki
ang iyong kamay, alamin kung mahal niya muna si Cristo una sa lahat.
Maaaring tulungan ka ng iyong ama o tagapag-alaga sa prosesong ito.
Ang unyon sa pagitan ng lalaki at babae ay dapat maging isang ligtas na
lugar kung saan ang iba ay maaaring makakita ng pagpapala sa relasyon na
iyon. Habang pinag-iisipan ko ang mga bagay na ito nang isasaalang-alang
namin ni Lorelle na magpakasal, sinabi ko kay Lorelle na dapat na gumastos
kami ng isang linggo upang manalangin at magnilay tungkol sa aming
kahandaang gagawin ang hakbang na ito. Ang pagkakaisa ba ng aming
buhay ay magdadala ng pagpapala sa ating Ama at Tagapagligtas?
Mapagpapala ba nito ang lahat sa aming paligid at maging nakatataas sa
mundo?
Pinilit kami upang isaalang-alang ang mga katanungang ito dahil
nakatanggap ng isang kahilingan si Lorelle na magsimula ng isang trabaho
sa Sydney, ang bayan kung saan nakatira ang kanyang mga magulang.
Kailangang magpasya kung magpapakasal kami at lumipat ng magkasama.
Itinatag ako sa aming lokal na simbahan at hindi sigurado kung dapat kong
iwanan ang aking trabaho doon para sa mga kaluluwang
pinangangalagaan ko. Kaya’t gumugol kami ng ilang oras. Matapos ang
tatlong araw na pagdarasal at pagmuni-muni sa Salita ng Diyos,
nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang kakilala sa Sydney na nagalok sa akin ng trabaho sa isang lugar na sinanay ako.
Alam ko kaagad na ito ay ang kamay ng Diyos na nagbibigay sa akin ng
kinakailangang tanda na dapat akong pumunta sa Sydney. Tinawagan ko si
Lorelle at sinabi, “Ilagay ang iyong pinakamahusay na damit; lalabas kami
para sa hapunan ngayong gabi.” Masaya siyang ginawa iyon. Kaya’t noong
gabing iyon ay ipinakita ko sa kanya ang aking panukala sa kasal sa isang
espirituwal na tipan. Tinanong ko siya:
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“Handa ka bang pagsamahin ang iyong mga regalo at talento sa akin
para sa pagpapahayag ng mensahe ng ikatlong anghel?”
Ang aming relasyon sa kasal ay batay sa pangangaral ng ebanghelyo sa
iba. Ito ang naging pundasyon ng aming kasal sa nakaraang 26 na taon. Ito
ay isang unyon na nakabase sa isang pangako na paglingkuran ang iba ng
mga pagpapala at ginhawa na natanggap namin sa ating Ama sa langit. Sa
pagpapala sa iba ay napakapalad naming pinagpala. Naglakbay kami sa
ilang mga mapaghamong landas nang magkasama ngunit si Lorelle ay
naging aking katulong bigay ng Diyos sa buong paraan. Ang aking gawain
sa ebanghelyo ay pinalaki at nakoronahan sa pamamagitan ng patotoo ng
kanyang banayad na pagkatao. Tulad ng sinasabi sa mga kawikaan, kaya
binanggit ko sa iyo:
Nagsisibangon ang kaniyang mga anak, at tinatawag siyang
mapalad; gayon din ang kaniyang asawa, at pinupuri siya niya.
—Kawikaan 31:28
Ipinagdarasal ko na nilipol mo ang ilang mga positibong alituntunin
mula sa isang relasyon na may pagpapala ng Diyos. Nakaharap namin ang
aming mga hamon tulad ng ginagawa ng lahat ng mag-asawa sa buhay na
ito ngunit sa biyaya ng Diyos nagawa naming harapin silang magkasama.
Lubos akong nagpapasalamat na pinili ng ating Ama sa langit ang aking
asawa para sa akin. Habang nagkagusto ako sa aking kagalakan at
pagkakumpleto kay Cristo, dinala niya sa akin ang babae upang samahan
ako sa pagpuri sa ating Ama at sa Kanyang bugtong na Anak.
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Mga Alituntunin para sa
Masayang Pagsasama
Ang kasal ay pang-habangbuhay. Ang mga pangako na inilaan para sa
habang buhay ay hindi maaaring maitayo sa mga kapritso, pang-aakit o
pagnanasa para sa aliw na natanggap sa labas ng ating minamahal na Ama.
Sa mga nakaraang kabanata inilalarawan natin ang ilang mahahalagang
alituntunin na naging mabuting ibuod sa puntong ito:
1. Ang ating Ama sa langit ay ang ating unang mapagkukunan ng
kaginhawaan at pagkakaibigan. Ito ay magagamit natin sa
pamamagitan ng Kanyang Anak.
2. Ang pag-aasawa ay inilarawan sa ugnayan ng Ama at Anak, sapagkat
ginawa tayo sa kanilang imahe. Ang kanilang relasyon ay
nagpapatakbo sa dominyo ng walang pag-iimbot, pagbibigay,
agapeng pag-ibig. Genesis 1:26.
3. Ang pag-aasawa ay pinapatakbo sa prinsipyo ng espirituwal pati na
rin sa pagiging mabungang pisikal. Ang paghanap ng kaginhawaan
sa pakikipagtalik o paghangad na gawin ang sarili na kaakit-akit
upang naisin ay humahantong sa isang kultura ng pagiging
makasarili, pagkagumon, pagkabagod, at sa huli ay kamatayan.
4. Ang bawat tao ay nagdadala ng isang kapaligiran sa paligid nila. Ang
kapaligiran na nilikha sa ugnayan ng mag-asawa ay minana ng
susunod na henerasyon. Ang isang kapaligiran ng pagiging
makasarili ay syempre magbubuo ng pagiging makasarili. Ang isang
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kapaligiran ng pag-ibig, biyaya at kapayapaan ay magbubuo ng mga
katangiang iyon sa susunod na henerasyon.
5. Dahil ang tao ay nahulog sa pamamagitan ng kasalanan, hindi
posible para sa isang lalaki o babae na maging hindi makasarili nang
walang Espiritu ni Cristo. Kailangan nating tumanggap ng Espiritu ni
Cristo araw-araw upang maging mapagmahal, maawain,
mapagbiyaya at mabait.
6. Ang Sabado ay isang espesyal na araw ng pamamahinga kung saan
ang isang dobleng pagpapala ng Espiritu ni Cristo ay malayang
ibinigay sa atin upang maging katulad ni Cristo. Ang pagpapala na
ito ng Sabado ay pinalakas sa oras ng Bagong Buwan at Pista. Kapag
lumilingon tayo sa Diyos sa mga oras na ito, na kinikilala ang ating
pangangailangan ng Kanyang Espiritu ay tatanggap tayo nang
naaayon sa ating pagnanais na magtanong sa mga oras na ito.
7. Isang tipan sa kasal ang ginawa sa pagitan ng ama o tagapag-alaga
ng isang babae na siya ay aalagaan ng inaasahang asawa
8. Ang tipan ng kasal sa pagitan ng lalaki at asawa ay maging isang
pagpapala sa bawat isa at sa mga nakapaligid sa kanila. Ang pagaasawa ay nagbibigay ng isang pagkakataon para sa iba na
makapasok at makibahagi sa pag-ibig, kagalakan at kapayapaan ng
bahay na iyon.
9. Tulad ng ginawa tayo sa imahe ng Diyos at ng Kanyang Anak, ang
babae ay likas na magmamana ng lahat ng pag-aari niya sa
pamamagitan ng lalaki. Kapag ang pamana na ito ay kinikilala ng
kapwa lalaki at asawa, kinikilala ng asawang lalaki ang kanyang
tungkulin na pangalagaan ang kanyang asawa at ang asawa ay magaakusa sa kanyang kaloob na pasasalamat at pagpapasakop sa
kanyang asawa sa katulad na paraan na ginagawa ni Kristo sa
Kanyang Ama (1 Mga Taga-Corinto 11:3). Para sa higit pa sa
prinsipyong ito tingnan ang buklet na Original Love at ang librong
Life Matters na makukuha sa fatheroflove.info
10. Kapag ang pag-ibig ay gumagana sa mga puso ng mag-asawa ay
walang puwersa, hinihingi, pagpilit, pagmamanipula, pagsigaw o
anumang anyo ng pang-aabuso. Lahat ito ay mga pagpapakita ng
pagiging makasarili.
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Sa nakalipas na 25 taon, tulad ng ipinayo ko sa mga mag-asawa sa
kahirapan sa pag-aasawa, ang labis na diin sa kanilang pagkabigo ay ang
hindi ginagawa ng ibang partido ng tamang bagay. Ang pagturo ng mga
pagkakamali ng iyong kapareha sa mga nabigong tono ay hindi mag-aayos
ang problema ngunit sa halip ay magpapalala sa isyu.
Kung mayroong isang alituntunin na maibabahagi ko sa mga asawang
lalaki, ito ay upang masukat ang kapangyarihan ng iyong mga salita:
Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila; at ang
nagsisiibig sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang bunga.
—Kawikaan 18:21
Kung nakakakita ka ng isang problema sa iyong asawang babae, dalhin
ito sa Panginoon at manalangin para sa kanya nang walang sinabi.
Magsalita ng mga salita ng pagpapatibay at pagpapala sa kanyang buhay.
Kailangan niyang malaman na lubos mong pinahahalagahan siya at
pinangalagaan siya. Ang mas maraming
Kung nagpahayag problema sa isang karanasan ng isang babae,
ka ng pagkabigo at nagkaroon ng higit na lambing at pasensya na
galit sa iyong kailangang ipakita. Ito ay madalas na
asawang lalaki nangangailangan ng pagsisikap na dalhin ang
tungkol dito, iyong krus at sumunod kay Jesus.
pinapalakas mo ang Nangangailangan ito ng pagtanggi sa sarili at
kanyang pag-uugali tanging si Jesus lamang ang maaaring
at bilang tugon sa magbigay nito sa iyo.

iyong sama ng loob
ay mabibigo ka ulit
at muli.

Sa bawat oras na nagsasalita tayo ng mga
mabibigat na salita sa ating mga asawang
babae, sinasumpa natin sila. Ang kapaligiran ng
pag-igting at pagkabigo ay gumagawa ng pakiramdam ng asawa na
walang silbi at nahatulan. Ito ay hahantong sa paghihiganti at mapanirang
pag-uugali.
Sa henerasyong pinalaki ako, ang mga kababaihan ay karaniwang mas
nakatuon sa isang malinis na bahay kaysa sa mga kalalakihan. Para sa mga
asawang babae inaalok ko sa inyo, huwag asahan na ang inyong asawang
lalaki ay pakusang maging malinis sa paligid ng bahay tulad mo. Maraming
– 146 –

Mga Alituntunin para sa Masayang Pagsasama
mga kalalakihan ang hindi sanay sa mga tungkulin sa tahanan. Tiyak hindi
rin ako. Kinakailangan ang oras at pagsasanay para sa akin na alalahanin na
ilagay ang aking tuwalya at gawin ang iba pang mga bagay sa banyo upang
mapanatili ang kaayusan. Kung nagpahayag ka ng pagkabigo at galit sa
iyong asawang lalaki tungkol dito, pinapalakas mo ang kanyang pag-uugali
at bilang tugon sa iyong sama ng loob ay mabibigo ka ulit at muli. Ang
pagbabago ay nangangailangan ng pagmamahal, pasensya, paniniwala, at
kabaitan.
Ang isa pang bagay na dapat isaalang-alang ay upang bantayan ang
inyong tahanan mula sa mga impluwensya na maaaring makaapekto sa
inyong komunikasyon sa bawat isa. Ang musika, pelikula, mga libro, at mga
laro na nagmula sa mundo ay nagdadala kasama nila ng isang kaukulang
kapaligiran. Kung mayroon ka ng mga bagay na ito sa inyong bahay ay
lumilikha ito ng isang paglabag na nagpapahintulot kay Satanas at ng
kanyang mga anghel na malito at inisin ang kapwa mag-asawa. Si Satanas
ay laging naghahangad na sirain ang isang maligayang pag-aasawa dahil
sa paggawa nito, nagdudulot ito ng kawalang-kasiyahan sa Diyos at sa
Kanyang Anak. Ang anumang pelikula na nagmumula sa Hollywood ay
magdadala ng maling impluwensya sa inyong tahanan. Ang anumang
programa sa TV na nagpapakita ng imoralidad, pagpatay, karahasan, at
masamang wika ay lilikha ng isang paglabag sa inyong tahanan. Ang mga
bagay na ito ay maaaring maging napaka banayad sa kanilang
impluwensya ngunit magdudulot sa iyo ng maraming mga problema.
Nababahala ka ba tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pera upang
mabuhay? Alalahanin ang mga salita ni Cristo:
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa
inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung
ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano
ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa
pagkain, at ang katawan kay sa pananamit? Masdan ninyo ang
mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas,
ni nangagtitipon man sa mga bangan; at sila’y pinakakain ng
inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga
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ninyo kay sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay
makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay?
At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin
ninyo ang mga lirio sa parang, kung paanong nagsisilaki; hindi
nangagpapagal, ni nangagsusulid man: Gayon ma’y sinasabi ko
sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay
hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Nguni’t kung
pinararamtan ng Dios ng ganito ang damo sa parang, na
ngayon ay buhay, at sa kinabukasa’y iginagatong sa kalan, hindi
baga lalonglalo na kayong pararamtan niya, Oh kayong mga
kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong
mangabalisa, na mangagsabi, Ano ang aming kakanin? o, Ano
ang aming iinumin? o, Ano ang aming daramtin? Sapagka’t ang
lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga
Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na
kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapuwa’t
hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang
katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang
idaragdag sa inyo.
Kaya’t huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka’t
ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa
kaarawan ang kaniyang kasamaan. —Mateo 6:25–34
Kailangan ng ilang pagsisikap na huwag mag-alala tungkol sa mga
ganitong bagay. Maraming beses na akong lumuhod at nagdasal
hanggang sa ang pagod na naramdaman ko ay aktwal na humupa. Ang
ating Ama sa langit ay palaging mag-aalaga sa atin kung hihingan natin
Siya. Minsan tayo ay aakayin sa mga mahirap na landas dahil sa ating
pagkabulag sa mga bagay na ginagawa natin na nagpapahintulot kay
Satanas na gulohin at saktan tayo. Kung alam mo na ang aming Ama ay
palaging maawain, alam mo na ang Kanyang tainga ay laging nakikinig sa
iyong mga panalangin. Maaaring tumagal ng mahabang panahon para
magbago ang mga bagay, ngunit ang pananampalataya ay lumalaki sa
paghihintay. Ang pangwakas na pag-iisip sa paksang ito na alam mo nang
mabuti:
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Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na
gaya ng sa Panginoon. Sapagka’t ang lalake ay pangulo ng
kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na
siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapuwa’t kung
paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman
ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng
mga bagay. Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa,
gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang
kaniyang sarili dahil sa kaniya; Upang kaniyang pakabanalin ito,
na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may
salita, Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na
maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong
bagay; kundi ito’y nararapat maging banal at walang
kapintasan. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake
ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling
mga katawan. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay
umiibig sa kaniyang sarili: —Mga Taga-Efeso 5:22–28
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Diborsyo at
Muling Pag-aasawa
Ang mataas na tulin ng diborsyo na nagaganap sa ating mga lipunan
ngayon ay isa pang katibayan ng pagkabulag sa kaluwalhatian ng katangian
ng pag-ibig ng Diyos. Sa Estados Unidos mayroong isang diborsyo tuwing 36
segundo o 876,000 na diborsiyo bawat taon. Sa parehong bansa, 42% ng
mga unang kasal ay nagtatapos sa diborsyo. Para sa mga naghahanap ng
mga mas mabuting pastulan sa isang ikalawang pag-aasawa, ang mga bagay
ay mas masahol: 60% ng pangalawang kasal ay nagtatapos sa diborsyo at
73% ng ikatlong pag-aasawa ay nagtatapos sa diborsyo.47 Nakalista sa ibaba
ang mga bansa na may pinakamataas na tulin ng diborsyo sa buong mundo:
1. Belarus 68%

11. Moldova52%

2. Russian Federation 65%

12. United States 49%

3. Sweden 64%

13. Hungary 46%

4. Latva 63%

14. Canada 45%

5. Ukraine 63%

15. Norway 43%

6. Czech Republic 61%

16. France 43%

7. Belgium 56%

17. Germany 41%

8. Finland 56%

18. Netherlands 41%

9. Lithuania 55%

19. Switzerland 40%

10. United Kingdom 53%

20. Iceland 39%48
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Ang diborsyo ay sapat na traumatiko para sa mga mag-asawa, ngunit
para sa mga bata na ipinanganak sa isang pamilya ng diborsyo ang mga
epekto ay nakawawasak. Tatalakayin ko pa ang tungkol sa epekto sa mga
bata sa librong Identity Wars na makukuha sa fatheroflove.info.
Kung ang pag-aasawa ay nakatuon sa pagnanasa ng Diyos para sa
pagiging mabunga, kung gayon ang ideya ng diborsyo ay
ginagarantiyahan ang isang pagbagsak ng susunod na henerasyon, lalo na
kung maganap ang diborsyo habang nasa bahay pa rin ang mga anak.
Malalaman ito ang isang mag-asawa ay masigasig na hinahangad ang
Panginoon upang maiwasan ang diborsyo.
Ang Bibliya ay nagsasalita tungkol sa paksang ito. Kagiliw-giliw na
ihambing ang mga salita ni Moises at ang mga salita ni Cristo.
Pagka ang isang lalake ay kumuha ng isang babae at
pinakasalan, ay mangyayari nga, na kung ang babae ay hindi
kalugdan ng kaniyang mga mata, sapagka’t kinasumpungan
niya ng isang kahiyahiyang bagay, ay lalagda siya ng isang
kasulatan ng paghihiwalay, at ibibigay niya sa kaniyang kamay,
at papagpapaalamin niya siya sa kaniyang bahay.
—Deuteronomio 24:1
Ang mga salita ni Moises ay tila napakatindi hanggang sa isinalin ni
Kristo para sa atin ang kanilang kahulugan:
Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay
ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae? Sinabi
niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya
sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa:
datapuwa’t buhat sa pasimula ay hindi gayon. —Mateo 19:7–8
Inihayag ni Jesus na ang diborsyo ay para sa mga puso na tumitigas.
Hindi isinulat ni Moises ang batas na ito bilang isang prinsipyo sa buhay;
isinulat niya ito sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos upang ipakita ang
katigasan ng puso ng mga tao. Ang Batas ni Moises ay naglalaman ng
maraming mga utos na, tulad ng isang salamin, ay sumasalamin sa
katigasan ng mga puso ng mga tao sapagkat ang Kautusan ay salamin
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upang ipakita sa tao ang kanyang pagiging makasalanan. Narito ang isa
pang halimbawa ng katigasan ng mga tao:
Kung masumpungan ng isang lalake ang isang dalagang
donselya na hindi pa naipangangako, at ihiga niya siya, at
sipingan niya siya, at sila’y masumpungan; Ang lalake nga na
sumiping sa kaniya ay magbibigay sa ama ng babae ng limang
pung siklong pilak, at siya’y magiging kaniyang asawa, sapagka’t
kaniyang pinangayupapa siya; hindi niya mapalalayas sa lahat
ng kaniyang kaarawan. —Deuteronomio 22:28–29
Ito ay isinulat dahil sa katigasan ng puso ng mga tao, ngunit mula sa
simula ay hindi ganoon. Dapat bang ikasal ang isang babae sa isang lalaki
na ginahasa siya? Ito ay magiging hindi maisip na kalupitan at bagsik para
sa babae. Ang utos na ito sa isang salamin ay nagsasalita sa mga kalalakihan
sa wika ng mga tao na magdulot sa kanilang makasalanang pag-iisip (Roma
5:20). Sinasabi din nito sa mga kalalakihan: Kung nanggagahasa ka ng isang
babae, kailangan mong maging responsable para sa kanya. Ito ay kilos
bilang isang pagpapaudlot sa mga kalalakihan ngunit ipinapakita din nito
ang katigasan ng mga kalalakihan at pag-iisip ng komunidad na sa
pamamagitan ng sekswal na puwersa ay makakamit niya ang babae.
Walang bagay tulad ng seguridad sa lipunan o kapakanan ng estado noong
mga panahong iyon, kaya kapag ang isang babae ay sinamantala sa
sekswalidad, walang ibang lalaki ang magnanais sa kanya. Sino ang magaalaga sa kanya? Para sa isang lalaki na nanggagahasa ng isang babae na
alam ang lahat ng mga bagay na ito, at makasarili na tumanggi sa mga
paalala na ito ay nagpapakita ng katigasan ng kanyang puso. Ito ay hindi
isang kaisipan ng pagiging mabunga ngunit ng kamatayan. Ang kapaligiran
ng isang bahay sa gayong relasyon ay humahantong lamang sa kamatayan
at kalungkutan para sa mga batang ipinanganak doon.
Malinaw ang Bibliya tungkol sa iniisip ng Diyos sa hiwalayan:
Sapagka’t aking kinapopootan ang paghihiwalay, sabi ng
Panginoon, ng Dios ng Israel, at siya na nagtatakip ng kaniyang
damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo:
kaya’t ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong
magsalita na may paglililo. —Malachi 2:16
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Ang mga iyon ay malalakas na salita at para sa mabuting dahilan. Ang
diborsyo ay hindi isang prinsipyo ng pagiging mabunga ngunit sa
kalungkutan, pagkabaog, sakit at kamatayan. Kapag pinipili ng isang lalaki o
babae na maghiwalay, ito ay dahil wala na silang namumuno na Espiritu ni
Jesus sa kanilang mga puso. Kapag si Jesus ay namamahala sa puso ng
isang tao ay hindi nila hahanapin ang diborsyo. Hindi nito maiiwasan ang
diborsyo, syempre, sapagkat kinakailangan ng kapwa tao sa relasyon na
magpasya upang tanggapin si Jesus na mamuno sa kanilang buhay. Kung
ang isang tao ay tumanggi na parangalan ang pag-aasawa at nais na umalis,
kung gayon mas madalas ang natitirang partido ay naiwan na walang
magawa upang maiwasan ito.
Ang diborsyo ay ang likas na resulta ng mga kalalakihan at kababaihan
na naghahanap ng kanilang pangunahing aliw sa ibang tao. Kapag ang
isang babae ay nakakaramdam na hindi pinahahalagahan at hindi kanaisnais, siya ay tinukso upang hilingin ang pansin ng ibang mga kalalakihan na
sasabihin sa kanya ang mga bagay na nais niyang marinig. Hinihikayat siya
ng mga kalalakihan ng mga regalo at sasabihin sa kanya na siya ay maganda
dahil naghahanap sila ng aliw sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ang tunay
na aliw ay mula lamang sa Diyos sa pamamagitan ng mga daluyan na
itinatag niya. Walang tunay na aliw sa pakikiapid at pangangalunya. Tulad
ng nabanggit natin sa huling kabanata:
Datapuwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang
kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay
pawang idaragdag sa inyo. —Mateo 6:33
Ano ang dapat gawin ng isang babae sa isang sitwasyon kung saan
naging marahas ang kanyang asawa? Una kailangan niyang manalangin
para sa karunungan tungkol sa kanyang sariling pag-uugali. Ang mga
kababaihan ay maaaring maging marahas sa kanilang mga dila. Kapag ang
isang babae ay sumigaw sa kanyang asawa sa isang mapahingi at
pagkokontrol na paraan, nagpupunla siya ng mga buto ng karahasan. Kung
minamaliit niya ang kanyang asawa at kinukutya siya sa publiko,
nagpupunla siya ng mga buto ng karahasan. Ang pinakamabilis na paraan
para sa isang babae na magdala ng karahasan sa kanyang sarili ay ang
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pagsalita at pang-emosyonal na pang-aabuso sa kanyang asawa. Ang mga
kalalakihan ay galit kung hindi iginagalang.
Ang isang lalaki na hindi nagkaroon ng magandang pagkabata o
nagmula sa isang diborsiyado na bahay ay malamang na makahanap ng
gayong kawalang-galang na labis na mahirap harapin. Ang nakalulungkot
na katotohanan ay kung ang kanyang ina ay naging pasalita sa pangaabuso sa kanyang ama, kung gayon siya ay walang-malay na napalapit sa
babaeng pasalita ang pang-aabuso. Kung bilang isang babae, hinahawakan
mo si Kristo at hinahangad na huwag suwayin ang iyong asawa at
masunurin ka sa espiritu tulad kay Cristo, at siya
Walang katwiran pa rin ay tumatama sa iyo, kailangan mong
sa ilalim ng tumalikod.

anumang mga
Walang katwiran sa ilalim ng anumang mga
kalagayan upang
tamaan ang isang kalagayan upang tamaan ang isang babae - Ito
babae - Ito ay ay paglabag sa panaad na ginawa mo upang
mahalin at alagaan ang iyong asawa. Ang isang
paglabag sa panaad
babae na sinaktan ng kanyang asawa, o kahit na
na ginawa mo
ang asawang lalaki na sinaktan ng asawang
upang mahalin at
babae, dapat, at inuulit ko ay dapat humingi ng
alagaan ang iyong lugar ng kanlungan upang magpadala ng isang
asawa.
mensahe na hindi maaaring magpatuloy ang mapang-abuso na pag-uugali
na ito. Kung pinahintulutan ng isang asawa ang pag-uugali na ito ay
pinapagana nila ang iba pa na magpatuloy sa kanilang pang-aabuso. Ang
kapaligiran sa isang bahay kung saan pinalo ng isang asawa ang kanilang
kapareha ay ganap na nakakalason sa mga bata at malinaw na nakakalason
sa kaparehong naghihirap.
Kung halimbawa, ang isang lalaki ay nagpapakita ng kaunti o walang
pagsisisi sa paghagupit sa kanyang asawa at hinahangad na sisihin siya sa
sitwasyon, kapag siya ay katulad ni Cristo at banayad sa kanyang mga salita,
dapat siyang maghanap ng kublihan. Ito ay isang napakahirap na sitwasyon.
Kailangang tumulong dito ang mga matatanda at pinuno ng komunidad.
Habang nangangahulugan ito ng potensyal na salungatan sa ibang mga
kalalakihan, dapat itong tugunan.
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Ang isang babae ay dapat na pisikal na humiwalay sa loob ng isang
panahon mula sa isang asawa na nagiging marahas. Kung minsan,
imposibleng imposible ngunit kapag mayroong isang suporta sa
komunidad kung gayon dapat niyang hanapin ang mga mapagkukunang
ito upang mapanatili ang pag-aasawa sa mahabang panahon. Ang manatili
sa isang mapang-abuso na relasyon ay dahan-dahang sumisira sa
espirituwal na buhay ng isang babae. Ang pagkapagod, takot at pisikal na
gulpi ay nagpapahina sa kaluluwa at sa isang mahina na koneksyon sa ating
Ama sa langit ang kakayahang makabawi ay imposible. Huwag maghintay
na matumbok sa pangalawang pagkakataon. Manalangin sa ating Ama na
tulungan kang makahanap ng kanlungan upang maisaayos mo ang iyong
mga iniisip.
Sa kasalukuyang panahon mayroong 137 kababaihan araw-araw na
pinapatay ng kanilang kasama o dating kasama sa karahasan sa tahanan.49
Ang estadistika na ito ay kakila-kilabot na hindi mailalarawan. Gaano
karaming pagdurusa ang inilabas nito sa mundo? Gaano karaming
paghihirap ang sanhi nito sa ating Tagapagligtas? Sa USA tatlong
kababaihan sa isang araw ang pinatay ng mga matalik na kasama.50 Sa
Africa, ang pigurang ito ay umakyat sa 50 kababaihan sa isang araw. Ang
parehong pigura ay nangyayari sa Asya. Sa Pransya ito ay isang babae
tuwing tatlong araw.51 Sa Australia ito ay isa o dalawang kababaihan sa
isang linggo.52 Ang mga pigurang ito ay katibayan ng isang mundo tungkol
sa pagsira sa sarili. Ang ating lipunan ay hindi maaaring magpatuloy upang
mapanatili ang mga istatistika na ito.
Ito ay para sa mga kadahilanang ito, mga kababaihan, na kung
nagmamalasakit ka sa iyong asawa, kailangan mong maghanap ng
kanlungan. Kung ayaw mo, maaari kang magaling sa ilalim ng pagkabagot
ng nerbiyos, at mapatunayan nito ang iyong pagkawasak. Ang galit na
humantong sa isang lalaki upang talunin ang isang babae ay puro sataniko.
Ang karahasan laban sa ibang kaluluwa ay katibayan ng kamalayan ng
walang kabuluhan ng nagkasala. Sa atin na mapagpalang mga Kristiyanong
tahanan ay kailangang manalangin para sa sanlibutan, at para kay Cristo na
naghihirap sa mga kakila-kilabot na pangyayaring ito araw-araw. Ang
mundo ay nangangailangan ng isang paghahayag ng totoong katangian
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ng Diyos. Inaanyayahan kita na basahin ang librong Agape, makukuha sa
fatheroflove.info upang galugarin ang mas malalim na katibayan sa bibliya
ng isang tunay na maawaing Diyos.
Kumusta naman ang isang relasyon na hindi masyadong marahas
ngunit kung saan walang galak? Inilahad ni Jesus ang payo na ito:
Sinabi rin naman, Ang sinomang lalake na ihiwalay na ang
kaniyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng
paghihiwalay: Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, na ang sinomang
lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa, liban na lamang kung sa
pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kaniya’y nagbibigay
kadahilanan ng pangangalunya: at ang sinomang magasawa
sa kaniya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng
pangangalunya. —Mateo 5:31–32
Sinasabi sa atin ni Jesus ang tanging kadahilanan na maisip ng isang
lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa ay dahil sa nangangalunya siya.
Karamihan sa mga kababaihan na minamahal at pinahahalagahan ng
kanilang mga asawa ay hindi malamang na gumawa ng pangangalunya,
ngunit ito ay laging posible.
Ang simbolo ng pangangalunya ay ginagamit upang ilarawan ang
paraan ng pagkilos ng mga tao ng Diyos sa Kanya kapag sumasamba sila sa
ibang mga diyos. Si Cristo ang espirituwal na asawa ng lahat ng mga bahagi
ng simbahan:
Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni
Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa
kaniya … — Mga Taga-Efeso 5:25
Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa’t sinasalita ko ang
tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. —Mga Taga-Efeso 5:32
Nang bumaling ang Israel sa ibang mga diyos, ang kanyang tunay na
asawa ay nag-apela sa kanya:
Tunay na kung paanong humihiwalay na may pagtataksil ang
babae sa kaniyang asawa, gayon kayo nagsigawang may
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kataksilan sa akin, Oh sangbahayan ni Israel, sabi ng Panginoon.
—Jeremiah 3:20
Isang babae na napakakalunya! na tumatanggap sa iba na
kahalili ng kaniyang asawa. —Ezekiel 16:32
Binalaan ng Diyos ang Israel sa wikang naiintindihan nila, na magdurusa
sila sa pag-iwan sa Kanya. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ito, hindi sila
sinukuan ng Diyos. Makinig sa kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa
Kanyang suwail na asawa — ang Simbahan:
Iyong isinagawa ang iyong kahalayan at ang iyong mga
kasuklamsuklam, sabi ng Panginoon. Sapagka’t ganito ang sabi
ng Panginoong Dios, Akin namang gagawin sa iyo na gaya ng
iyong ginawa, na iyong hinamak ang sumpa sa pagsira ng tipan.
Gayon ma’y aalalahanin ko ang aking tipan sa iyo nang
mga kaarawan ng iyong kabataan, at aking itatatag sa iyo
ang isang walang hanggang tipan. Kung magkagayo’y
aalalahanin mo ang iyong mga lakad, at mapapahiya ka, pagka
iyong tatanggapin ang iyong mga kapatid na babae, ang iyong
mga matandang kapatid at ang iyong batang kapatid: at aking
ibibigay sila sa iyo na mga pinakaanak na babae, nguni’t hindi sa
pamamagitan ng iyong tipan. At aking itatatag ang aking
tipan sa iyo; at iyong malalaman na ako ang Panginoon;
Upang iyong maalaala, at malito ka, at kailan pa man ay
hindi mo na bukahin ang iyong bibig, dahil sa iyong
kahihiyan, pagka aking pinatawad ka ng lahat na iyong
nagawa, sabi ng Panginoong Dios. —Ezekiel 16:58–63
Ganito ang pakikitungo ng Diyos sa mga gumawa ng espiritwal na
pangangalunya laban sa Kanya. Nakikita rin natin ang babaeng nahuli sa
pangangalunya sa panahon ni Cristo. Hindi siya hinatulan ni Jesus dahil sa
kanyang kasalanan. Malaya niyang pinatawad siya sa kanyang makakaya,
bilang isang gumawa sa kanya at lumikha sa kanya.
At umunat si Jesus, at sa kaniya’y sinabi, Babae, saan sila
nangaroroon? wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya,
Wala sinoman, Panginoon. At sinabi ni Jesus, Ako man ay hindi
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rin hahatol sa iyo: humayo ka ng iyong lakad; mula ngayo’y
huwag ka nang magkasala. —Juan 8:10–11
Kung ang iyong asawang lalaki o asawang babae ay nakakakita ng ibang
indibidwal, dapat mo bang hatulan sila? Hindi hinatulan ni Jesus ang babae
nang mahulog siya sa pangangalunya. Hindi kailanman hinatulan ng ating
Ama ang mga tao kahit kailan. Ngunit ang mga nagkakasala ay hahatulan
ang kanilang sarili at ang iba:
Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao,
kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol.
—Juan 5:22
Sapagka’t hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang
hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay
maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa
kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay
hinatulan na, sapagka’t hindi siya sumampalataya sa pangalan
ng bugtong na Anak ng Dios. —Juan 3:17–18
Kapag ang iyong kasama ay nakakita ng ibang tao kapag nagawa mo na
ang iyong makakaya upang maging matapat, nagdudulot ito ng matinding
sakit. Ang sakit na ito ay maaaring maging sanhi ng galit at kapaitan. Ang
pagpapahayag ng kapaitan ay hindi makakatulong upang magdala ng
pagkakasundo ngunit pinatindi lamang ang sakit. Ang ating Ama sa langit
ay lumalapit sa mga dumadaan sa madilim na libis na ito. Nais niyang
maging kaginhawaan at suporta mo. Nang hindi natatanggap ang Kanyang
kaginhawaan sa pamamagitan ni Cristo imposible para sa pagpapagaling
ang maganap sa relasyon. Sa mga oras na ito isaalang-alang ang mga
talatang ito:
Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at
nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin.
—Mateo 11:28
Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan,
sapagka’t kayo’y ipinagmamalasakit niya. —1 Pedro 5:7
At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan; ililigtas
kita, at iyong luluwalhatiin ako. —Mga Awit 50:15
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Sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Banal na Espiritu ang isang tao
ay maaaring dumaan sa isang pagsubok na tulad nito. Mahalagang tandaan
na ikaw ay mahalaga sa ating Ama at ating Tagapagligtas. Naghihirap sila
kasama ka kapag nagdurusa. Kapag napaluha ka, umiiyak sila sa iyo.
Nagdudulot ito sa kanila ng paghihirap na makita ka sa sakit.
Kung ginawa mo ang ating minamahal na Ama na mapagkukunan ng
iyong kaginhawaan, kung gayon mas mahirap para sa ibang mga tao na
gawin kang paramdamin na walang kabuluhan. Kung natagpuan mo ang
iyong kaginhawahan at halaga sa iyong kapareha ay tuluyan kang
mawawasak.
Alam ni Jesus kung ano ang kagaya ng tinanggihan. Alam niya kung ano
ang pakiramdam na tampalin. Siya ay karapat-dapat na aliwin ang mga
nakakaramdam ng magapi. Kung pinahintulutan mo ang pagtanggi ng
iyong kasama na magapi ka, kung gayon ikaw ay magiging ibang tao, isang
mas masamang tao.
Karamihan sa mga tao ay nagsisikap na patigasin ang kanilang sarili
upang matigil ang sakit. Ngunit kung pinapatigas mo ang iyong puso,
mawawala ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka: isang malambot
na puso. Huwag hayaang patigasin ang iyong puso ni Satanas; ibigay ito sa
Manlalaban, sa Panginoong Hesus na maaaring punan ka ng walang
hanggang lakas, ginhawa at pagpapala.
Paano kung ang iyong asawa ay nanonood ng pornograpiya? Ang mga
posibilidad na mangyari ito sa ating teknolohikal na lipunan ay napakataas
kung may mga problema sa relasyon. Ang isang lalaki na nanonood ng
porno ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan na ang kanyang
makalangit na Ama ay hindi ang kanyang unang aliw. Siya ay nasa isang
mahina na espirituwal na kalagayan. Si Satanas ay labis na tumutulig sa
kanya ng tukso. Ang pagsigaw sa kanya at pagsasabi sa kanya na masama
ito ay makadaragdag ng kanyang kasalanan kung mayroon siyang naiwang
budhi. Huwag makipag-usap sa iyong asawa nang may galit sa iyong puso.
Tandaan na ang mga kalalakihan ay hindi nag-iisip tulad ng mga
kababaihan. Magkaiba ang kanilang emosyonal na kalakip. Ito ay isang gana
at pagnanais para sa aliw sa pamamagitan ng pagtatalik sa isip. Kung
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ipinakita mo ang galit sa kanya, itutulak mo siya nang mas malalim sa
karamihan sa mga kasong ito.
Mag-apela sa iyong asawa upang tanungin kung ito ay kalooban ng
Diyos. Kahit na ang tanong ay parang hangal, ang proseso ng apela ay
dapat gawin. Itanong sa kanya sa isang banayad na espiritu kung nasa
kapayapaan siya rito. Maging katulad ni Hesus sa kanya hangga’t maaari at
dalhin ang krus sa pamamagitan ng panalangin. Sinasabi sa atin ni Jesus na
ang pagtingin sa isang babaeng may pagnanasa sa kanya aypaggawa ng
pangangalunya. Ang panonood ng porno ay paglabag sa panata ng kasal;
ito ay paglabag sa Sampung Utos.
Bumalik sa unang bahagi ng 2000s nang magsimula ang internet,
naghahangad akong mag-install ng isang salaan sa aking computer upang
maiwasan ang mga imoral na imahe. Sinubukan ko ang salaan sa aking
browser at may ilang mga imahe na lumitaw. Agad na pumasok ang
pagkamausisa at sinimulan kong tumingin sa ilang mga larawan. Makalipas
ang isang maikling panahon, nakaramdam ako ng isang malaking digmaan
sa aking isip at ang aking mga nerbiyos ay nakaramdam ng parang nagaapoy. Ang Espiritu ng Diyos ay nakiusap sa akin na huwag bumaba sa
landas na ito patungo sa impyerno. Ang digmaan ay malaki sa aking puso
at isipan. Alam kong nakakasakit ito sa aking Ama sa langit at nasugatan ang
aking Tagapagligtas. Sa unang 5 minuto ay nagbigay si Satanas ng dahilan
na ok lang ito dahil sinusubukan ko lang ang aking salaan. Nang umabot ng
15 minuto ay hindi ko na magagamit ang ganitong dahilan. Sa oras na
nakakuha ako ng kalahating oras hindi ko na maipagpapatuloy; ang
kaguluhan ay napakalaki at nagpasalamat ako sa Panginoon sa pagligtas sa
akin mula sa mapanirang landas na ito.
Sapagka’t ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang
Espiritu ay laban sa laman; sapagka’t ang mga ito ay
nagkakalaban; upang huwag ninyong gawin ang bagay na
inyong ibigin. Datapuwa’t kung kayo’y pinapatnubayan ng
Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. —Galacia 5:17–18
Matapos ang maikling engkwentro na iyon ay hindi ako nangahas na
manood ng kahit na anong bagay tulad nito. Nanalangin ako sa Diyos ng
biyaya na iwanan ang mga bagay na ito, at tinulungan niya ako ng
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kamangha-mangha. Si Jesus ang aking Mang-aaliw at tinatanggal nito ang
gana sa porno. Tulad ng sinabi ko kanina, ito ay palaging isang digmaan na
nangangailangan ng isang tao na isumite ang kanyang sarili sa Diyos arawaraw at humiling ng biyaya ng Espiritu na palakasin ang loob ng tao. Ang
kamangha-manghang katotohanan ng Banal na Kasulatan ay ang Espiritu
ni Cristo ay maaaring tumira sa iyo:
Na sa kanila’y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang
mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng
mga Gentil, na ito’y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa
kaluwalhatian. —Colosas 1:27
Sa pamamagitan ng Espiritu ay mayroon tayong isip ni Cristo:
Sapagka’t sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang
siya’y turuan niya? Datapuwa’t nasa atin ang pagiisip ni Cristo.
—1 Mga Taga-Corinto 2:16
Ang pag-iisip ni Cristo ay hindi nagnanasa sa mga kababaihan ni
nagnanais na manood ng porno o tumingin sa mga imahe ng mga
babaeng hubad o may suot na kakaunting damit. Ang kaisipang ito ay
maaaring tumira sa atin bilang mga kalalakihan. Kailangan lang nating
humiling ng Kanyang Espiritu at maniwala na matatanggap natin ito.
Manalangin nang walang tigil, sabi ng Bibliya. Kung nakakaramdam ka ng
sobra, suriin ang iyong diyeta, ang iyong musika, at ang mga bagay na
napapanood mo. Imposibleng ihinto ang mga larawang ito kung patuloy
kang nanonood at nakikinig sa mga bagay na nagpapahintulot sa mga
demonyong iyon na tuksuhin ka sa sekswal na kabuktutan at imoralidad.
Para sa bawat pornong video na pinapanood ng isang lalaki ay
kakailanganin siyang magbigay ng isang paliwanag nito sa araw ng
paghuhukom. Hindi na gagawin ng Diyos ang paghatol; ngunit kapag
nakita natin ang hindi makasariling pag-ibig ng Diyos at ni Cristo na
ipinahayag, at pagkatapos ay ihambing ito sa ating makasariling
masasamang hangarin sa loob, kung gayon ang mga larawang napanood
o ang imoral na mga gawaing sekswal na nakikibahagi, ay magbabalot sa
leeg tulad ng isang gilingang bato upang madurog ang buhay. Lumapit kay
Cristo at tanggapin ang Kanyang kapatawaran ngayon, upang makatakas
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ka sa iyong sariling paghatol sa iyong sarili. Sapagkat malinaw na sinabi sa
atin ni Jesus:
Sapagka’t sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa
panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. —Mateo 7:2
Ang lahat na dumudumi sa kanilang sarili sa laman ng iba ay
mapagtanto sa wakas na nilabag nila ang mga mahalagang anak na lalaki
at anak na babae ng Ama, na sila ring kanilang mga kapatid na espiritwal.
Kung ang gayong tao ay hindi naniniwala sa isang maawain na Diyos na
ngayon ay magpapatawad, hindi magkakaroon ng pag-asa sa wakas. Ang
paghatol sa sarili ay magiging labis.
Sino pagkatapos ang malayang magpakasal muli? Ito ang nasusunog na
tanong sa maraming isip. Paano kung ang iyong asawang lalaki o asawang
babae ay kasama ng ibang tao? Maraming mga tao na alam kung ano ang
sinasabi ng Bibliya ay lihim na umaasa na ang kanilang kasama ay tatakbo
sa ibang tao upang maaari silang malaya na magpakasal sa ibang tao. Hindi
ito agapeng pag-ibig; ito ay pagka-makasarili. Ang ilan ay mamanipulahin
ang kanilang mga kasama at banayad na gawing mahirap ang kanilang
buhay upang sila ay pumunta sa ibang tao. Ang nagmamanipula ay
pagkatapos nakikita na maging malaya sa pag-asawang muli dahil hindi sila
tumakbo. Tila sila ay tapat sa mga mata ng mga nanonood.
Kung iniwan ka ng iyong kasama para sa ibang tao, maghintay ka sa
Panginoon. Subukan ang bawat paraan na posible para sa kanila upang
matanto ang kanilang pagkakamali. Ang mga agad na naghahanap ng isa
pang makakasama pagkatapos umalis ang kanilang asawa ay hindi
kumikilos alinsunod sa Espiritu ni Cristo. Kung naghahanap ka ng
kaginhawaan kay Cristo, hindi mo na kailangang nasa mga bisig o dibdib
ng iba pa.
Kung hiwalayan ka ng iyong kasama at magpakasal sa iba, pagkatapos
magpatuloy na maghintay ng isang panahon. Ang isang puso na napinsala
ng tulad ng isang pagtanggi ay hindi handa na muling magpakasal. Ang
ganitong puso ay nangangailangan ng malambot na nakapagpapagaling
na pag-ibig ni Cristo upang makapaghanda muli sa kasal. Matatandaan
natin na ang mga pumiling magpakasal muli ay may mas mataas na peligro
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sa pagkabigo ng pangalawang kasal. Ang isang tao ay nangangailangan ng
ilang taon upang maproseso ang kaganapang tulad nito. Gawin si Kristo na
aliw at ang iyong tagapagpagaling kaysa sa ibang lalaki o babae.
Sa mga sitwasyong ito mas mahusay na maging mapagpasensya at
magpatuloy sa pagdarasal. Kung napagtanto ng iyong asawa ang
pagkakamali sa kanilang paraan, maaari mong ibalik ang mga ito. Ginawa
ito ng ating Tagapagligtas para sa simbahan. Naghintay Siya habang ang
Kanyang simbahan ay madalas na kumikilos tulad ng isang patutot. Kung
ikaw ay natitisod at nahulog sa mga bisig ng Ang mga agad na
ibang tao ngunit hindi mo hiniwalayan ang iyong naghahanap ng isa
unang asawang lalaki o asawang babae at nakilala
pang makakasama
mo ang iyong pagkakamali at ipinagtapat ito,
pagkatapos umalis
maaari mong ipabalik ang iyong kasal, lalo na
ang kanilang asawa
kung may mga bata na kasangkot.
Marami ang nag-iisip na kapag ang isang tao
ay kusang gumawa ng pangangalunya, ito ang
wakas para sa kanila. Ngunit hanggang ang iyong
dating tapat na kasama ay hiwalayan ka at muling
mag-asawa ay may pagkakataon para sa
pagkakasundo at pagpapagaling. Ang susi dito ay
hindi magmadali upang magsimula ng isang
bagong relasyon.

ay hindi kumikilos
alinsunod sa
Espiritu ni Cristo.
Kung naghahanap
ka ng kaginhawaan
kay Cristo, hindi
mo na kailangang
nasa mga bisig o
dibdib ng iba pa.

Kung ang isang lalaki o babae ay gumawa ng
pangangalunya at nakipaghiwalay sa kanilang unang asawa, wala silang
mga batayan para sa muling pag-aasawa sa ibang tao. Kung pinatawad sila
ng kanilang orihinal na asawa, maaari silang bumalik. Ngunit kung ang tapat
na partido ay ikakasal sa ibang tao ang nagkasalang partido ay mananatiling
nag-iisa sa ginhawa ni Cristo.
Siyempre ang karamihan sa mga tao ay hindi susunod sa payo na ito.
Ngunit kung matapat nating susundin ang payo na ito, kung gayon ang
mapagtaguyod na tao ay kailangang mapagtanto na kung mag-asawa ulit
sila, ipinagkaloob nila ang kanilang dating kasama sa isang buhay ng pagiisa.
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Tulad ng sinasabi ng Bibliya, kinamumuhian ng Diyos ang diborsyo. Sino
ang gustong gumawa ng mga bagay na kinamumuhian ng Diyos? Bakit
Niya kinapopootan ito ? Ito ay dahil sumasalungat ito sa pinakamagaling na
nais Niya para sa Kanyang nilikha. Ang pagtalikod sa Kanyang payo ay
nagdudulot ng hindi mabuting paghihirap at pagdurusa. Huwag patigasin
ang iyong mga puso sa pagsulat ng mga sertipiko ng diborsyo. Hindi ito
ang tulad ni Cristo na paraan ng paggawa ng mga bagay.
Kung dumaan ka sa isang diborsyo bago ka naging isang Kristiyano,
hindi ka hinatulan ng ating Ama. Hindi ka nagkasala sa ilaw ng katotohanan
sa Bibliya. Hindi ito nangangahulugang walang magiging paghihirap; ang
isang bahay na nahaharap sa diborsyo ay hindi matatag at puno ng
kawalang-katiyakan dahil sa patuloy na mga hamon sa relasyong
nangyayari.
Maraming mas tiyak na mga katanungan na nagaganap sa paksang ito.
Sinubukan kong maglagay ng ilang mga pangunahing patnubay, at
ipinagdarasal ko na ang Diyos ng lahat ng kaginhawaan ay bibigyan ka ng
karunungan habang pinag-isipan mo ang mga bagay na ito.
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Walang Asawa o
Solong Magulang
Nang tanungin ang tungkol sa paksa ng diborsyo si Jesus ay gumawa
ng isang nakawiwiling pahayag:
At sinasabi ko sa inyo, Sinomang ihiwalay ang kaniyang
asawang babae, liban na kung sa pakikiapid, at magasawa sa
iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa
babaing yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng
pangangalunya. Ang mga alagad ay nangagsasabi sa kaniya,
Kung ganyan ang kalagayan ng lalake sa kaniyang asawa, ay
hindi nararapat magasawa. Datapuwa’t sinabi niya sa kanila,
Hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito,
kundi niyaong mga pinagkalooban. Sapagka’t may mga
bating, na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang
mga ina: at may mga bating, na ginagawang bating ng
mga tao: at may mga bating, na nangagpapakabating sa
kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang
makakatanggap
nito,
ay
pabayaang
tumanggap.
—Mateo 19:9–12
Sa pagkomento sa siping ito sumulat si Juan Wesley:
Mayroong mga bating na ginawang mga eunuko ang kanilang
mga sarili para sa kaharian ng langit — Maligaya sila! na umiwas
sa kasal (kahit na walang pagkondena o hinahamak) na maaari
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silang lumakad nang mas malapit sa Diyos! Siya na may
kakayahang tumanggap, hayaan itong tanggapin ito - Ang
mabait na utos na ito (para sa mga ito ay walang alinlangan,
dahil sasabihin, na ang gayong tao ay maaaring mabuhay na
walang asawa, ay walang sinasabi. Sino ang nag-alinlangan
dito?) ay hindi idinisenyo para sa lahat ng mga tao.: ngunit para
lamang sa mga kakaunti ang maaaring makatanggap nito. O
hayaang matanggap ito ng maligaya!
Nakita natin na si Jesus mismo ang eksaktong ganito. Nabuhay
siya ng isang solong buhay na maaari Niyang italaga ang
kanyang sarili sa paglilingkod sa iba nang lubusan. Hindi
hinayaan ng ating Tagapagligtas ang halimbawang ito na
maglagay ng anumang negatibo sa institusyon ng pag-aasawa
dahil ang Kanyang unang himala ay isinagawa sa isang kasal.
Ang ugnayan na sinuportahan ni Jesus sa Ama ay nagsiwalat ng
kumpletong kaginhawaan na natanggap niya mula sa Kanyang Ama. Sa
isang panahon nagsalita Siya tungkol sa pagiging mag-isa:
Narito, ang oras ay dumarating, oo, dumating na, na kayo’y
mangangalat, ang bawa’t tao sa kanikaniyang sarili, at ako’y
iiwan ninyong magisa: at gayon ma’y hindi ako nagiisa,
sapagka’t ang Ama ay sumasa akin. —Juan 16:32
Matitiis ni Jesus na tinanggihan ng iba dahil ang Kanyang tiwala ay nasa
pagmamahal ng Kanyang Ama. Si apostol Pablo, na ipinangaral din ang
ebanghelyo bilang isang taong walang asawa,3 ay nagsabi ng mga
sumusunod:
Kaya’t ibig ko sana, na ang lahat ng tao ay maging gaya ko.
Nguni’t ang bawa’t tao’y mayroong kanikaniyang kaloob na
mula sa Dios, ang isa’y ayon sa paraang ito, at ang iba’y ayon sa
paraan yaon. —1 Mga Taga-Corinto 7:7
3

Maraming naniniwala na si Pablo ay dapat na may asawa na maging isang miyembro ng
Sanhedrin o pamunuan ng mga Hudyo. Ang kanyang pagbabalik-loob sa Kristiyanismo ay
maaaring humantong sa kanyang pagiging walang asawa sa pamamagitan ng paghihiwalay
sa kanyang asawa ngunit hindi ito napatunayan nang tiyak.
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Nakita natin na ang dalawang pinakadakilang mangangaral ng
ebanghelyo, na sina Cristo at Pablo, ay mga solong kalalakihan. Isang
napakagandang serbisyo sa sangkatauhan ang ibinigay sa kanila. Ang
pagiging solo ay isang espesyal na tawag mula sa Diyos para sa paglilingkod
sa sangkatauhan. Gayunpaman ang kaloob na ito ay batay sa isang
simpleng mapagmahal na pananampalataya sa Ama at pagtitiwala sa
Kanyang aliw. Hindi ito mahikang ipinagkaloob ngunit sa halip ang isang
tao ay tumugon sa magagandang katotohanan ng ating makalangit na
Ama at naglilingkod sa Diyos at tao na nasa posisyon ng pagiging solo.
Mayroong marami sa ngayon na nabubuhay ng solong buhay. Marami
ang nagdurusa sa kalungkutan at kawalan ng lapit. Bahagi ng dahilan nito
ay ang aming lipunan sa Kanluran ay naging higit na nakahiwalay sa isang
kamalayan ng komunidad. Ang internet ay nagiging sanhi ng mas
maraming mga tao na makipag-usap nang digital kaysa sa mga grupo. Sa
pamamagitan ng walang tulong ng iba. Ang iba ay dumaan sa isang kakilakilabot na karanasan sa pag-aasawa at natatakot na makasama sa ibang
relasyon ngunit nais pa rin nila ang pakikisama sa iba.
Ang pagiging solo ay tumaas ayon sa mga kamakailang ulat.53 Noong
2017 42% ng mga Amerikano ang naninirahan nang walang asawa o
kasama at ito ay umabot mula sa 39% bago ang isang dekada. Ang mga
solong magulang na pamilya ay bumubuo ng halos 8% ng populasyon.
Ang mga bilang na ito ay mas mataas sa mga bansa tulad ng Australia,
Canada, USA at Mexico; sa mga bansang ito ang bilang ay nasa paligid ng
10%. Ang mga bilang ay halos kalahati nito sa mga lugar tulad ng
Switzerland, Germany, at Bulgaria, sa paligid ng 5%.
Ang mga solong tao ay madalas na nakakaramdam ng isang stigma o
kahihiyan tungkol sa pagiging mag-isa. Ito ay madalas na nagdadala ng
kamalayan na ikaw ay nabigo sa buhay kahit papaano. Maraming mga
kababaihan na nakipaghiwalay sa kanilang mga kasama ang nahihirapan na
magkaroon ng isang matatag na kita habang pinalaki ang kanilang mga
anak. Marami ang napipilitan sa kapakanan bilang isang resulta.
Noong gabi ng sensus noong 2016, mayroong mga 959,000 na
mga pamilya ng solong-magulang sa Australia, 82% sa mga ito
ay nag-iisang ina. Ang karamihan ng mga nag-iisang magulang
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na may mga anak na wala pang apat na taong gulang ay hindi
binabayaran sa trabaho. Sa halip, tatlong beses silang mas
malamang na nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan. Ang
kanilang panggitna na kita na $ 974 sa isang linggo ay halos
kalahati ng lahat ng mga sambahayan. Ang lahat, halos isangkatlo ng nag-iisang magulang at kanilang mga anak ay
nabubuhay sa kahirapan, ayon sa Australian Council of Social
Service.54
Habang ang pagiging walang asawa ay ipinakita bilang isang positibo
sa Banal na Kasulatan, ang mga lipunan na nakatira ang karamihan sa atin
ay ginawang napakahirap mamuhay ang isang solong buhay. Ang mga
panggigipit sa ekonomiya ng mga demokratikong Kanluranin ay
nangangahulugang ang pamumuhay na mag-isa ay madalas na
nagsasangkot ng kahirapan sa pananalapi. Ito ay maaaring humantong sa
pagkalumbay at kawalang-halaga.
Maraming nag-iisang ina sa gayong mga sitwasyon ang maaaring
maging desperado upang makahanap ng makakasama upang mabuhay.
Ang antas ng kawalang-kasiyahan o pagkalumbay mula sa kanilang
kalagayan ay maaaring lumikha ng hindi kasiya-siyang epekto ng isang uri
ng pamanggit na ketong sa loob ng isang komunidad. Nanawagan ang
simbahan na bisitahin ang mga ulila at ang mga biyuda o walang asawa
(James 1:27), ngunit maraming mga mag-asawa na medyo kinakabahan na
magdala ng isang solong tao sa kanilang pamilya o payagan silang manatili
sa kanilang tahanan dahil ang kanilang pangangailangan ay maaaring
negatibong makakaapekto sa relasyon ng mag-asawa.
Para sa mga taong nahihirapan sa kanilang pag-aasawa, ang takot na
magdala ng isang taong walang pinsala o maaaring maging desperado na
tao sa kanilang tahanan ay naglalagay ng mga hadlang upang matulungan
ang mga taong ito. Ang mga solong tao ay madalas na nakakaramdam na
hindi kasama sa kapaligiran ng simbahan pati na rin ang pakiramdam ng
mga elemento ng kahihiyan sa pagiging solo kapag sila ay lampas sa
kanilang mga dalawampu o tatlumpu.
Ang mga pamayanan ng Simbahan ay may pananagutan sa mga solo
sa gitna nila. Mayroong mas malaking pangangailangan upang buksan ang
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kanilang mga tahanan upang anyayahan sila sa pagsasama. Kailangan din
ng mga ina na makatanggap ng tunay na lalaki na espirituwal na mamuno
at magpapala para sa kanilang mga anak. Nagbigay si Jesus ng
pinakamahusay na halimbawa nito:
At dinadala nila sa kaniya ang maliliit na bata, upang sila’y
kaniyang hipuin: at sinaway sila ng mga alagad. Datapuwa’t
nang ito’y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya, at sinabi sa
kanila, Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata;
huwag ninyo silang pagbawalan: sapagka’t sa mga ganito
nauukol ang kaharian ng Dios. Katotohanang sinasabi ko sa
inyo, Ang sinomang hindi tumanggap ng kaharian ng Dios na
tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa
anomang paraan. At kinalong niya sila, at sila’y pinagpala, na
ipinapatong ang kaniyang mga kamay sa kanila.
—Marcos 10:13–16
Ang pinakamagandang aliw na matatanggap ng isang bata ay ang
pagpalain ni Jesus. Maaaring dalhin ng mga ina ang kaginhawahan sa
kanilang mga anak sa kanilang mga dalangin at sa kanilang pagsasalita
tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ng Kanyang Anak. Maaari rin silang
pagpalain sa pagtuturo sa kanila ng ebanghelyo. Ngunit hindi ito sapat para
sa isang bata. Kailangan nila ang pagpapala ni Jesus na magpalaki sa kanila
sa pamamagitan ng gawain ng mga pastor at matatanda.
Ang kwento sa itaas ni Jesus ay naging batayan ng aking ministeryo. Ang
ating makalangit na Ama ay nagsasalita sa pamamagitan ng Kanyang mga
propeta ng Kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga ulila at mga
balo.
Ama ng mga ulila, at hukom ng mga babaing bao, ang Dios sa
kaniyang banal na tahanan. —Mga Awit 68:5
Iniingatan ng Panginoon ang mga taga ibang lupa; kaniyang
inaalalayan ang ulila at babaing bao; nguni’t ang lakad ng
masama ay kaniyang ibinabaligtad. —Mga Awit 146:9
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Mangatuto kayong magsigawa ng mabuti; inyong hanapin ang
kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan
ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaing bao. —Isaiah 1:17
Ang unang aliw na kailangan ng isang tao higit sa lahat ay ang malaman
na sila ay anak ng Diyos na minamahal ng kanilang Ama sa langit. Ito ay
isang bagay na basahin ngunit ito ay isa pang bagay na ito ay sinasalita sa
iyo at mapalad sa mga salita ng ating Ama sa langit sa pamamagitan ng
isang pinagmulan na tao.
Ito ay para sa layuning ito na nakapagsulat ako ng mga libro tulad ng
Identity Wars, Life Matters, Original Love at Divine Pattern of Life. Ito ay sa
kadahilanang hangarin nating magtipon-tipon sa araw ng Sabado, ang
Bagong Buwan at mga araw ng Piyesta na kung saan ang Espiritu ng ating
Ama ay dumadaloy nang sagana upang tawagan ang mga tao pasulong
upang makakuha ng isang pagpapala, isang pagpapala tulad ng ibinigay ni
Jesus para sa mga bata na dinadala sa Kanya.
Upang ang mga walang asawa o solo na magulang ay makaramdam ng
ginhawa at pagpapala dapat mayroong isang komunidad na isang
istraktura upang pagpalain sila. Hindi lamang ang mga mag-asawa ay dapat
isama ang mga walang asawa sa kanilang buhay.
Kailangang mayroong maraming pagpapala sa loob ng isang
pamilya para sa mga walang asawa na makibahagi sa pagpapala na
iyon, sa gayon makapasok sa pahinga at maaliw.
Upang maganap ito ay nangangailangan ng muling pagtatayo ng isang
lipunan na natapos ng mga dekada ng pag-atake sa yunit ng pamilya.
Balikan natin ang taong 2008 nagsasalita ako sa ilang mga kaibigan tungkol
sa aking pangitain para sa prosesong muling pagtatayo. Pinag-usapan ko
ang pagnanais na bumuo ng isang pamayanan kung saan ang mga
asawang lalaki at asawang babae ay magkakasuwato ng ugnayan na
magdadala ng malaking pagpapala sa tahanan. Mula sa basbas na ito, ang
mga ulila at ang mga biyuda o mga solo ay maaaring manirahan at
makahanap ng ginhawa.
Ang buong sistema ng komunidad na ito ay itinayo sa sumusunod na
talata ng Banal na Kasulatan na ibinigay kay Abraham:
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Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, Umalis ka sa iyong lupain,
at sa iyong mga kamaganak, at sa bahay ng iyong ama, na ikaw
ay pasa lupaing ituturo ko sa iyo: At gagawin kitang isang
malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at ko ang iyong
pangalan; at ikaw ay maging isang kapalaran: At pagpapalain
ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga
susumpa sa iyo: at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan
sa lupa. —Genesis 12:1–3
Ang tahanan ni Abraham ay malaki. Marami siyang mga lingkod sa loob
ng kanyang pamilya. Ang kanyang tahanan ay isang mapagpalang lugar
kung saan ang iba ay makakahanap ng aliw at pamayanan. Upang
makapasok sa sistemang ito, kailangang iwanan ni Abraham ang sistema
ng Babilonya. Kailangang pumasok siya sa ibang bansa upang maitatag ang
sistemang ito.
Ngayon tayo ay tinawag na gawin din ito. Dapat nating iwanan ang
sistema ng Babilonya kung paano isinasagawa ang mga ugnayan, at
pumasok sa daluyan ng pagpapala at ginhawa na dinisenyo para sa atin ng
ating Ama. Inilatag ko ang isang pangunahing bahagi ng aking pangitain
para dito sa aklat na Life Matters, na makukuha sa fatheroflove.info.
Sa mga huling araw na ito ang Panginoon ay nagpadala ng isang
mensahe ng pagpapanumbalik na magpapaliko sa mga puso ng mga anak
sa mga ama, at ang mga puso ng mga ama sa mga bata (Malakias 4:4-6).
Ang epekto ng gawaing ito ay ang mga sumusunod:
Ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig, at
wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw; akong
Panginoon ay sasagot sa kanila, akong Dios ng Israel ay hindi
magpapabaya sa kanila. Ako’y magbubukas ng mga ilog sa mga
luwal na kaitaasan, at mga bukal sa gitna ng mga libis: aking
gagawin ang ilang na lawa ng tubig, at ang tuyong lupain ay
mga bukal ng tubig. Aking itatanim sa ilang ang cedro, ang puno
ng acacia, at ang arayan, at ang olivo; aking ilalagay sa ilang ang
puno ng abeto, at ang pino, at ang boj na magkakasama: Upang
sila’y makakita at makaalam, at makagunita, at makatalos na
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magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon, at
nilikha ng Banal ng Israel. —Isaias 41:17-20
Ang sistema ng pagpapala na ito ay naka-angkla sa mga Sabado. Sa
pamamagitan ng mga Araw na Sabado na ang Mang-aaliw, ang Espiritu ni
Jesus ay lumapit sa atin at pinapagaling ang ating kalungkutan, kalumbayan
at kapighatian. Dapat itong maipakita sa pamamagitan ng mga pamilya
sapagkat tulad ng nabasa natin sa itaas, “lahat ng mga pamilya ng mundo”
ay pagpapalain sa pagpapala ni Abraham.
Bilang karagdagan dito, ang mga kwalipikasyon ng pamunuan sa
simbahan ng Diyos ay ipinagkatiwala sa kakayahan ng lalaki na magmahal
at mag-alaga sa kanyang asawa at mga anak.
Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng
isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip,
mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; Hindi magulo,
hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi
maibigin sa salapi; Namamahalang mabuti ng kaniyang
sariling sangbahayan, na sinusupil ang kaniyang mga anak na
may buong kahusayan; Nguni’t kung ang sinoman nga ay
hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling
sangbahayan paanong makapamamahala sa iglesia ng
Dios? —1 Timoteo 3:2-5
Kung maingat mong titingnan ang talatang ito, makikita mo na ang pagaalaga ng simbahan ay itinayo ng isang tao na matapat sa kanyang asawa
at nagmamahal nang buong pagmamahal para sa kanya at sa kanyang mga
anak. Sa bahay na ito ang mga bisita ay maaaring dumating at maaaring
magkaroon ng isang simbahan na mabuo sa paligid ng pamilyang ito. Ito
ay mapagmahal na mga pamilya na bumubuo ng mga bukal ng tagsibol
ng isang komunidad ng simbahan. Hindi ito degree mula sa isang
institusyon na gumagawa ng isang pastor; ang isang pastor ay
nagmamahal sa Ama at sa Kanyang Anak sa pamamagitan ng kanyang
malapit na pag-aaral sa Salita ng Diyos at sa pagpapala na umiiral sa
kanyang tahanan na ang iba ay maaaring dumating at makahanap ng lilim
mula sa init ng mundo.
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Samakatuwid nagsasalita ako sa mga mag-asawa. Ang iyong
pagmamahal sa isa’t isa ay hindi lamang na masisiyahan ang iyong sarili at
sa iyong mga anak. Ang lakas ng pag-ibig na iyon ay ibabahagi sa mga ulila
at walang pamilya. Hangarin nating
…nagsasalita ako sa
anyayahan ang mga malulungkot na kaluluwa
mga mag-asawa.
sa ating mga tahanan upang makasama tayo.
Ang iyong
Ang responsibilidad na ito ay hindi
pagmamahal sa isa't
makapagpapahinga sa isa o dalawang
isa ay hindi lamang
pamilya.

na masisiyahan ang

Sa mga walang asawa, sinasabi ko: Una, iyong sarili at sa
mahal ka ng aming Ama sa langit. Palagi iyong mga anak. Ang
siyang nag-iisip tungkol sa iyo at nais na aliwin lakas ng pag-ibig na
ka. Kung napuno ka ng kagalakan na iyon ay ibabahagi sa
dumadaloy mula sa Diyos sa pamamagitan ni mga ulila at walang
Kristo, kung gayon maaari kang maging isang
pamilya.
pagpapala. Kung masaya ka, mabait, at
mapagmahal, mas malamang na makahanap ka ng isang kaluluwa. Hayaan
ang kapaligiran sa paligid mo ay maging isang kagalakan, pasasalamat, at
kasigasigan, na naipit sa pagpipigil sa sarili at pagpapakumbaba.
Para sa isang solong tao na na-diborsyo sa kanilang kasama, ang mga
damdamin ng pagtanggi ay maaaring makapagpabagabag sa kanila. Ang
pagkabagabag ay maaaring humantong sa pagkalumbay, at lumilikha ito
ng isang kapaligiran sa paligid nila na isa sa pagtanggi. Ito ay tulad ng
paglalagay ng isang senyas sa kanilang noo na nagsasabing “tanggihan mo
ako” nang walang sinasabi. Hindi laging posible para sa isang tao na ilabas
ang kanilang sarili sa kadiliman na mag-isa at ang mga pamilya ay dapat
maghangad na makilala ito at tulungan sila sa pagsasama. Sa parehong
panahon lahat tayo ay dapat palaging gawing tiwala ang Panginoon. Kung
nakulangan tayo ng mga kasama, maaari tayong humungi at maniwala na
ibibigay ito ng Panginoon. Ang pagkadismaya sa pagiging mag-isa ay
magpapataas ng posibilidad na mag-isa. Tulad ng sinasabi ng Bibliya:
Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kaniyang sariling
kapahamakan: nguni’t may kaibigan na mahigit kay sa isang
kapatid. —Kawikaan 18:24
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Ang isang tao na nagrereklamo na walang kaibigan ay nagdaragdag ng
posibilidad na magkaroon ng wala. Upang magkaroon ng mga kaibigan
kailangan natin ang kasiyahan at kaibig-ibig na espiritu na magpapataas ng
posibilidad ng mga kaibigan.
Kaugnay ng nag-iisang ina na may mga anak, dalhin nila ang kanilang
mga anak sa mga matatanda upang mapagpala. Ang mga ina sa panahon
ni Jesus ay humiling sa Kanya na pagpalain ang kanilang mga anak. Mga
matatanda, maghanap ng mga pagkakataong pagpalain ang mga anak ng
nag-iisang ina. Kailangan nila ng positibong impluwensya ng lalaki sa
kanilang buhay upang sabihin sa kanila na mahal sila ng Diyos. Kailangang
madama nila ang mainit na kamay ng pag-aalaga sa kanilang balikat ng
mga nakapagpapatibay na salita, “Mahal ka ng ating Ama sa langit.” Ito ang
mga buto na nagbubunga sa buhay.
Para sa nag-iisang ama ng mga anak, maaari mong pagpalain ang iyong
mga anak araw-araw, ngunit ang iyong mga anak ay nangangailangan din
ng isang ina. Ang simbahan ay sinasagisag ng isang babae at dinisenyo para
sa pangangalaga ng mga bata. Ang mga ina sa simbahan ay maaaring
magbigay ng mga bata ng labis na pagmamahal at pagsuyo upang
malaman nila na mahalaga ito sa ating Ama at Tagapagligtas.
Higit sa lahat, tandaan natin ang katotohanan na nagsasabing “Ang
aking Diyos ay magkakaloob ng lahat ng iyong mga pangangailangan” at
“Humingi at makakatanggap ka.”
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Parehong Kasarian
Ang paksa ng pag-aasawa ng parehong kasarian ay isang katanungan
sa isipan ng milyun-milyon sa buong mundo. Sa maraming mga bansa,
legal ngayon para sa mga lalaki na magpakasal sa mga kalalakihan at
kababaihan na magpakasal sa mga kababaihan. Ang mga demograpiko ay
nag-iiba mula sa isang bansa patungo sa ibang bansa ngunit tila may iniulat
na humigit-kumulang na 3% hanggang 4% ng populasyon ang nasa
relasyon ng parehong kasarian.55 Ang argumento ay nauna pabor sa
homosexuality ang pangunahing nauugnay sa kalayaan ng pagpapahayag,
pagkakapantay-pantay sa ilalim ng batas, at ito ay isang katangian na
ipinanganak ka.
Ang relasyon sa parehong kasarian ay isang krimen sa maraming mga
bansa lamang mga dekada na ang nakalilipas. Marami ang nagbago sa loob
ng ating lipunan upang maging kasama ng mga nagnanais na mabuhay at
ipahayag ang kanilang sarili sa ganitong paraan.
Sa Australia ay nagkaroon ng malawakang kontrobersya sa tanong na
ito dahil sa isang katotohanan na ang isang mataas na anyo ng rugby player
na si Israel Folau, ay inihayag sa publiko na naghihintay ang impiyerno sa
mga homosexual maliban kung magsisi sila. Sa kanyang post online ang
homoseksuwalidad ay inilagay sa isang listahan kasama ang mga
magnanakaw, mga lasing, mga nangangalunya, mga nakikiapid at mga
sumasamba sa idolo. Nagdulot ito ng milyong dolyar na rugby player na
mawalan ng trabaho. Nahati rin nito ang bansa at lumikha ng maraming
galit sa magkabilang panig ng isyu. Ito ang teksto ng Bibliya na sinipi ni
Israel Folau:
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O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi
magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya:
kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa
diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga
nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake. Ni ang
mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga
manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga
manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios. At
ganyan ang mga ilan sa inyo: nguni’t nangahugasan na kayo,
nguni’t binanal na kayo, nguni’t inaring-ganap na kayo sa
pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Dios.
—1 Mga Taga-Corinto 6:9–11
Ang Bibliya ay nagtatanghal ng isang tuwirang direktang tugon sa
tanong ng homoseksuwalidad. Ang dahilan kung bakit maraming mga tao
ang hindi nais na ipakita ang malakas na mga pahayag ng Banal na
Kasulatan dahil ito ay lilitaw na napakatindi.
Itinuturo ng Mainstream na Kristiyanismo na susunugin ng Diyos ang
mga tao nang buhay para sa kanilang makasalanang buhay. Itinuturo nito
na ito ay isang walang hanggang pagdurusa sa mga siga ng impiyerno.
Kaya ang Kristiyanismo ay nagbibigay sa mundo ng impresyon na sinasabi
ng Diyos na “Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko sa iyo pagkatapos ay
susunugin kita nang buhay at hahayaan kang magdusa para sa kawalanghanggan.” Ang pag-iisip nito ay nakakapangingilabot na maraming mga
tao ang ayaw na magkaroon ng relasyon sa tulad ng isang Diyos. Sino ang
masisisi sa kanila?
Maaari ba nating sabihin na ang mga taong sumuko sa kanilang sarili sa
isang Diyos ay nakakaranas ng tunay na kalayaan ng pag-iisip? Ang tanging
kadahilanan na hindi sila mapasigaw sa matinding paghihirap sa apoy ng
impiyerno ay dahil sumuko sila sa mga kahilingan ng Diyos. Ang
nakalulungkot na katotohanan nito ay kung paano gumana ang lahat ng
mga despotikong diktadura: sundin ang pinuno o gagawin kang magdusa
nang labis.
Mayroon akong mga kaibigan na may parehong oryentasyon ng
kasarian at nakilala ko rin ang mas kamangha-manghang mga tao na
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bahagi ng komunidad ng Bakla. Aking pagmamasid na ang marami sa
kanila ay malikhain at likas na matalino sa sining. Marami ang lubos na
matalino at may malakas na pagkaunawa sa kasaysayan at agham. Ang pagiisip ng isang Diyos na maparusa, mapang-api, at sadistik ay salungat sa
kanilang mga pagkamapagdamdam. Ang pagiging sensitibo sa kalikasan
ay tinatanggihan nila ang Diyos ng Bibliya at sa gayon tinatanggihan nila
ang mga paalala na nilalaman nito.
Ito ay bumalik sa isinulat ni apostol Pablo tungkol sa Roma 1. Ano ang
humahantong sa mga tao sa direksyon ng pakikiapid at
homoseksuwalidad?
Sapagka’t ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang
lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa
pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya,
maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka
Dios; upang sila’y walang madahilan: Sapagka’t kahit kilala
nila ang Dios, siya’y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios,
ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa
kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso
ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga
mangmang, At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na
hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira,
at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga
nagsisigapang. —Mga Romano 1:20–23
Ang pagbabago ng pag-unawa sa Diyos na maging tulad ng tao ang
nagiging sanhi ng mga tao na maghimagsik at tanggihan ang inaakala nila
ay ang Diyos ng Bibliya at ang Kanyang mga patnubay. Kung ang mga tao
ay tinuruan ng katotohanan ng ebanghelyo na ang Diyos ay maawain,
mapagbiyaya at mapagmahal at hindi Siya kailanman gumagamit ng
puwersa at hindi kinondena ang sinuman, ang magkakaibang saloobin ay
magreresulta. Maraming taon na akong ginugol sa paghahangad na
itugma ang buhay ni Jesus kasama ang Diyos na ipinahayag sa Lumang
Tipan. Ang aking mga konklusyon mula sa pananaliksik na ito ay
matatagpuan sa librong isinulat ko na tinawag na Agape. Maaari mong i-
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download ito mula sa fatheroflove.info o manood ng serye ng video sa
parehong website.
Ang katotohanan ng bagay na ito ay hindi kailanman hinatulan ng Diyos
ang sinumang pumili ng pamumuhay sa parehong kasarian. Malinaw na
sinabi sa atin ni Jesus na hindi humatol ang Ama at hindi rin Siya.
Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao,
kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol ...
—Juan 5:22
Nagsisihatol kayo ayon sa laman; ako’y hindi humahatol sa
kanino mang tao. —Juan 8:15
Ang bawat tao na ipinanganak sa mundong ito ay anak ng Diyos. Mahal
na mahal niya ang lahat ng Kanyang mga anak. Hindi niya kinondena ang
sinuman.
Kapag itinuro ng mga tao na ang Diyos ay malupit tulad ng pagsunog
sa mga tao magpakailanman o kahit na masunog sila habang sila ay
sumisigaw sa paghihirap, hihingi sila ng aliw sa ibang lugar. Kung ang Diyos
ay hindi isang lugar ng kaginhawahan, kung gayon ang mga tao ay
maghahanap ng kaginhawahan sa isa sa mga pinaka kaaya-ayang
karanasan na ibinigay sa lahi ng tao.
Upang makalimutan ang trauma na itinuro na sinusunog at sinisira ng
Diyos ang mga makasalanan, humahanap sila ng aliw at lapit sa kanilang
sekswalidad. Ito ay lubos na maliwanag. Kung walang aliw sa Diyos na
itinuturo ng Kristiyanismo kung gayon ang kaginhawahan ay matatagpuan
sa ibang lugar. Totoo na maraming mga Kristiyano ang nagpakita na nilikha
ng Diyos ang homosekswalidad at ganap na maayos ito. Mauunawaan ang
reaksyon na ito, ngunit ito ay isang posisyon na hindi ipinaliwanag mula sa
Bibliya, at ang Bibliya ay binago upang mapaunlakan ang pangangailangan
ng sangkatauhan para sa kaginhawaan na ito.
Sa konteksto ng Banal na Kasulatan ang bawat tao ay anak ng Diyos; ito
ang pangunahin at mahalagang pagkakakilanlan ng bawat tao. Maaaring
magkaroon ng pangmatagalang trauma kapag ang mga anak ay hindi
sigurado na mahal sila ng kanilang mga magulang, o iniisip na hindi gusto
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ng kanilang mga magulang kung ano ang pinakamabuti para sa kanila - at
ang parehong prinsipyong ito ay totoo na may kaugnayan din sa ating
makalangit na Ama. Maraming tao ang hindi sigurado sa kanilang
pagkakakilanlan dahil sa isang pagkalito at hindi pagkakaunawaan sa
kanilang kaugnayan sa kanilang Lumikha; hinahanap nila ang
kaginhawahan at kalayaan mula sa isang napakalaking pananaw sa Diyos at
sa gayon tinanggihan ang Ama ni Jesucristo. Ang kawalang-halaga at
kawalan ng katiyakan na nagreresulta mula sa prosesong ito, na napagusapan natin nang labis, ay nagpapakita sa ating pakikipag-ugnayan sa
bawat isa.
Ang homoseksuwalidad ay gumagalaw sa labas ng mga linya ng
biolohikong pagpapadami. Ang sekswal na karanasan ng isang lalaki at
isang babae ay para sa pagpapalakas ng mga bono ng unyon upang
maipanganak ang mga anak at panatilihing
matatag ang mga bono upang mapalaki ang mga Nang piliin ni Adan
batang iyon. Ang homoseksuwalidad ay si Eva bilang
gumagalaw sa labas ng likas na kakayahang ito na pangunahing
maging mabunga at magparami.
mapagkukunan
Kapag ang isang mag-asawa ay nagpapatakbo ng aliw sa halip na
bilang isang anak na lalaki o anak na babae ng ang Diyos, ibinalik
Diyos sa kanilang pagkakakilanlan, ang kanilang niya ang lahi ng
sekswal na karanasan ay hindi ang kanilang tao tungo sa ideya
pagkakakilanlan. Ito ay isang pagpapahayag ng na gawing layunin
pagiging mabunga mula sa kanila. Ang kanilang ang unyon.
sekswal na karanasan ay hindi inilaan upang
masiyahan ang layunin ng isang mapagmahal na unyon, ngunit sa halip ng
isang ekspresyon ng unyon na may kaugnayan sa paglikha ng isa pang
pagkatao. Ito ay kung paano gumagana ang sekswalidad sa loob ng utos
na maging mabunga at magparami.
Nang piliin ni Adan si Eva bilang pangunahing mapagkukunan ng aliw
sa halip na ang Diyos, ibinalik niya ang lahi ng tao tungo sa ideya na gawing
layunin ang unyon. Para sa mga nagnanais ng mga bata, ang prinsipyong
ito ng pagtatalik bilang isang layunin sa pagtatapos ay naliit sa
pamamagitan ng pagpapalaki ng isang pamilya.
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Habang lumalaki ang mga lalaki sa kanilang pagnanais na makipagtalik,
binuo nila ang mga alituntunin ng prostitusyon at pornograpiya tungkol sa
kababaihan. Ang mga kalalakihan ay sumapit upang pakaibigan at hamakin
ang mga kababaihan nang sabay. Ang isang paglipat sa likas na katangian
ng tao ay naganap, at nagbibigay kasiyahan ng kanyang hilig ay naging
diyos ng ginhawa kaysa sa Lumikha. Ang mga kalalakihan ay tinukoy ng
pakikipagtalik dahil ito ang wakas na layunin ng kanilang pinaka-minamahal
na kaisipan.
Kapag nililipat ng mga lalaki ang kanilang pokus mula sa pagiging
mabunga at pagbubuhat sa pakikipagtalik ay magiging hindi nauugnay
kung ang psgtatalik ay nakasama ang isang lalaki o isang babae. Ang
Homoseksualidad ay ang selyo ng paglipat na ito mula sa pagiging
mabunga hanggang sa sekswalidad dahil walang posibleng natural na mga
hakbang ng paglalang mula sa mga katawan ng dalawang kalalakihan na
magkasama o dalawang babae na magkasama. Nangangahulugan ito na
ang paglikha ng bagong buhay na magkasama ay tumigil sa anumang
pagsasaalang-alang sa sekswal na karanasan.
Kapag ang tao ay may isang paniniil na pananaw sa Diyos ito ay lubos
na mauunawa para sa kanya na maghanap ng kasiyahan sa pakikipagtalik
sa lugar ng Diyos. Ngunit ang paglipat na ito ay nagpataas ng pakikipagtalik
sa isang balangkas kung saan hindi ito inilaan.
Sa Sydney, Australia, mayroong isang pagdiriwang na tinawag na ‘Mardi
Gras’. Ito ay isa sa mga pinakamalaking parada at pagdiriwang ng LGBT sa
buong mundo. Ang kaganapan ay isang eksibisyon ng laman sa
pamamagitan ng paglalantad ng katawan ng tao na nagsasangkot ng
walang kabuluhan na pag-uugali sa “karangalan” ng hindi gaanong
karaniwang tinatanggap na mga anyo ng sekswalidad ng tao. Ito ay isang
pagsamba sa karanasan sa sekswal at kalayaan sa pagpapahayag nito. Ang
lahat ng ito ay nagbibigay ng kumpletong kahulugan sa mga taong
naramdaman ang pagtanggi ng Diyos na hinihiling ipakita ng mga
Kristiyano sa kanila. Dahil sa pagtanggi na naramdaman nila sa Diyos na ito,
maghahanap sila ng aliw sa ibang lugar.
Ito ay mapagkunwari para sa mga kalalakihan at kababaihan na
ginawang pokus ang pakikipagtalik sa isang relasyon na nakikipag-usap
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laban sa homoseksuwalidad. Ang pagkahumaling sa pakikipagtalik sa mga
heteroseksuwal ay may likas na paglipat sa pagkahumaling sa pakikipagtalik
sa mga homoseksuwal. Ang mga apela sa mga kalalakihan na may ibang
lalaki ay pareho silang nais ng parehong bagay, mayroong parehong kilos
at hindi kailangang harapin ang mas mabagal na proseso ng pagpukaw ng
isang babae at lahat ng mga kaugnay na emosyonal na elemento.
Samakatuwid kung ang pakikipagtalik ay ang pokus, ang homoseksuwal na
kasarian ay maaaring maghatid ng isang mas mahusay na karanasan para
sa maraming mga kalalakihan. Ang isang katulad na prinsipyo ay maaaring
magamit para sa mga kababaihan; ito ay isang sekswal na karanasan sa
isang paraan na pahalagahan ng isang babae. Sa parehong mga kaso, ang
isang seksuwal na karanasan sa parehong kasarian ay nagbibigay ng
kasiyahan nang walang panganib ng pagbubuntis. Samakatuwid kung ang
kasiyahan nang walang pangako ay ang layunin, kung gayon ang isang
karanasan sa tomboy ay kumpleto ang kahulugan. Siyempre mayroong
mga tomboy na nakikipagtulungan sa isang walang kabuluhan na relasyon;
ngunit nagsasalita tayo dito sa lohika ng pakikipagtalik para lamang sa
kasiyahan at ginhawa.
Ang isang problema na karaniwang nangyayari sa ito ay ang ganitong
uri ng sekswal na karanasan ay hindi nagdadala ng kahulugan ng ninanais
na kapayapaan at katuparan sa pangmatagalang panahon. Ginagawa nito
ang sekswal na karanasan marahil isang maliit na nakatutok sa sarili
pagtatapos ng laro upang matanggap ang kahanga-hangang paglabas ng
dopamine, oxytocin, at vasopressin sa katawan na nagbibigay ng isang
pansamantalang kahulugan ng pagkalma sa isang magulong mundo.
Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang homoseksuwalidad ay laban sa
kalikasan.
Dahil dito’y ibinigay sila ng Dios sa mga mahahalay na pita:
sapagka’t pinalitan ng kanilang mga babae ang
katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo: At
gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang
katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa
kanilang karumihan ng pita ang isa’t isa, na gumagawa ng
kahalayan ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at
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tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang
pagkakamali. —Mga Romano 1:26–27
Ang magagandang kemikal na inilagay ng Diyos sa mga katawan ng
lalaki at babae sa panahon ng pakikipagtalik ay para sa panghabambuhay
na pakikipag-ugnay; ito ay inilaan upang matulungan ang pag-siguro ng
isang matatag na relasyon upang mapalaki ang mga bata. Ang mga kemikal
na ito ay hindi nagsisilbi sa hangaring ito sa isang relasyon sa
homoseksuwal. Wala itong kinalaman sa pagiging mabunga at magparami
dahil dinisenyo ito ng Diyos sa likas na katangian.
Tingnan kung ano ang nakalista sa klinika ng Mayo bilang mga
potensyal na problema na kinakaharap ng mga bakla.
Ang mga kalalakihan na nakikipagtalik sa mga kalalakihan ay
nasa mas mataas na peligro ng pagkontrata ng HIV, ang virus na
nagdudulot ng AIDS, pati na rin ang iba pang mga impeksyong
sekswal.
Ang mga bakla at kalalakihan na nakikipagtalik sa mga
kalalakihan ay maaaring mas mataas na peligro ng
pagkalungkot at pagkabalisa.
Ang mga bakla ay mas malamang na nakakaranas ng mga
problema sa imahe ng katawan at mga karamdaman sa
pagkain, tulad ng anorexia at bulimia nervosa, kaysa sa kanilang
tuwid na mga katapat.
Ang isang potensyal na paliwanag ay, bilang isang resulta ng
paglaki ng mga imahe ng payat at binabaeng mga bakla o
kalalakihan na may mga matipunong katawan, ang ilang mga
bakla at biseksuwal na lalaki ay labis na nag-aalala tungkol sa
kanilang timbang.
Sa Estados Unidos, ang mga bakla ay mas malamang na
manigarilyo kaysa sa mga heteroseksuwal na lalaki at ang
baklang lalaki ay mas malamang na makitungo sa alkoholismo
kaysa sa pangkalahatang populasyon.56
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Ang mga puntong itinaas sa itaas ng klinika ng Mayo ay nagpapahiwatig
na ang homoseksuwalidad ay hindi nakakatulong upang matugunan ang
mga pangunahing isyu sa pagkakakilanlan na kinakaharap ng bawat tao.
Ang isa pang kamakailang pag-aaral ay nagpapakita na ang kalahati ng
lahat ng mga batang lalaki na transgender ay nagtangkang
magpakamatay.57
Ang mga estadistika na ito ay hindi kapani-paniwalang mapakalungkot.
Kitang-kita na ang pamayanan ng LGBTQ ay lubos na marupok sa emosyon.
Nakikita ko na ang bahagi ng magkamarupok na ito ay nilikha ng
Kristiyanismo sa pananaw nito sa Diyos. Alam ko na si Israel Folau ay may
balak na mailigtas ang mga tao, ngunit ang pagsasabi sa mga marupok na
tao na susunugin sila sa impiyerno ay magiging sanhi ng marami sa kanila
na nais na wakasan ang kanilang buhay. Hindi makakatulong na subukang
iligtas ang mga tao sa ganitong paraan.
Sa maikling termino, maaaring ang tanging kaaliwan sa kasuklamsuklam na mundong ito ay mahahanap ng isang tao sa isang relasyon ng
parehong kasarian. Hindi kinondena ng Diyos ang sinuman sa kanilang
ginagawa kahit na ang espirituwal na katotohanan ay ang bawat isa ay
haharap sa kanilang sariling paghuhusga at ang paghatol na ipinapasa nila
sa iba ay ang paghatol na ipapasa nila sa kanilang sarili sa dulo, kapag nakita
nila ang kadalisayan ng ang buhay ni Cristo tulad ng ipinahayag niya rito.
Ang mga nasa loob ng pamayanan ng LGBTQ ay may label sa sinumang
tao na hindi sumusuporta sa kanilang ginagawa bilang homophobic. Ang
galit na umiiral sa loob ng pamayanan ng LGBTQ laban sa sinumang hindi
sumusuporta sa kanilang pamumuhay ay isang mapaghiganting anyo ng
baliktad na paghatol. Tumutugon ito nang pantay sa malakas na pagsupil
sa kalooban ng iba. Sa gayon, kumokontrol ito sa kalikasan at kinondena
ang sinumang may tinig na anumang mga alalahanin.
Sa kabilang banda, ang Kristiyanismo, pati na rin ang iba pang mga
relihiyon, ay labis na paghusga sa mga bakla. Ang mga bakla ay labis na
nagdusa sa kamay at pulpito ng ating mga relihiyong pamayanan; ang mga
bagay ay nagawa nang mali sa pangalan ni Jesus, ngunit ang mga pagkilos
na ito ay hindi mula sa Kanyang Espiritu, sapagkat sinabi sa atin ni Jesus na
huwag husgahan ang sinuman:
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Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan.
Sapagka’t sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa
panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. —Mateo 7:1-2
Kung titingnan natin ang buhay ni Hesus, napakahabagin, mabait, at
mahaba ang pagdurusa, at inihahambing natin ito kung paano ang bawat
tao sa magkabilang panig ng tanong na ito ay hinuhusgahan at hinatulan
ang isa’t isa ito ay tulad ng gabi at araw.
Nang si Kristo ay naparito sa lupa ay minamahal niya ang lahat ng tao.
Hindi niya tinanggihan ang sinumang tao batay sa kanilang lahi, kredo o
sekswalidad. Kung kapwa ang mga para sa at laban sa parehong kasarian
na pamumuhay ay ihahambing ang kanilang mga pagkatao kay Kristo ay
mapapahiya sila at marahil ay nanghinayang din sa kanilang mga saloobin
sa paghuhusga. Halos lahat ay may pagkakataon na basahin ang Bibliya
para sa kanilang sarili. Alam ng sangkatauhan na hindi kinondena ni Jesus
ang mga tao at minamahal Niya ang mga tao na kinamumuhian Siya. Ito
ang haharapin ng bawat tao sa paghuhusga.
At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita,
at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi
ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas
ang sanglibutan. Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi
tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang
hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa
kaniya’y hahatol sa huling araw. —Juan 12:47–48
Ito ang mga salitang sinabi ni Jesus:
Narinig ninyong sinabi, Iibigin mo ang iyong kapuwa, at
kapopootan mo ang iyong kaaway: Datapuwa’t sinasabi ko sa
inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo
ang sa inyo’y nagsisiusig; Upang kayo’y maging mga anak ng
inyong Ama na nasa langit: sapagka’t pinasisikat niya ang
kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa
mga ganap at sa mga hindi ganap. —Mateo 5:43–45
Gaano karaming mga Kristiyano ang maaaring sabihin na mahal nila ang
mga sumasalungat sa kanila sa tanong ng parehong kasarian? Para sa
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sinumang Kristiyanong nagpapasya na ang parehong kasarian ay
parurusahan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at pagkatapos ay
kinondena sila dahil sa kanilang mga aksyon ay mahahanap na ito ang
paghatol na kanilang matatanggap para sa kanilang sarili.
Matapos idetalye ang mga gawa ng mga taong namuhay ng
makasalanang pamumuhay, sinabi ni Pablo ang mga sumusunod na salita:
Dahil dito’y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na
humahatol: sapagka’t sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong
sarili ang hinahatulan mo; sapagka’t ikaw na humahatol ay
gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin na
ang hatol ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na
mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo baga ito,
Oh tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga
bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan
sa hatol ng Dios? —Mga Romano 2:1–3
Para sa sinumang taong pinahirapan na nagbabasa ng Bibliya, makikita
nila na sinabi ni Jesus na kailangan nating mahalin ang mga nag-papahirap
sa atin. Kung ang isang pinahirapan na tao ay maaaring mahalin ang mga
sumasalungat sa kanila at hindi nababahala tungkol sa mga umaatake sa
kanila, mas maaasahan para sa kanya sa paghuhukom kaysa sa isang
Kristiyano na naghatol sa parehong kasarian na tao sa impyerno. Pansinin
ang mga salita ni Cristo.
Katotohanang
sinasabi
ko
sa
inyo,
Higit
na
mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomorra sa
araw ng paghuhukom, kay sa bayang yaon. —Mateo 10:15
Malinaw na tinukoy ni Jesus na hindi Siya naparito sa mundo upang
hatulan ang sanlibutan ngunit iligtas ang mundo. Ang sinumang humatol
sa ibang tao sa huli ay haharap sa paghuhukom na pinaniniwalaan niyang
dapat gamitin ng Diyos sa iba. Ang paghatol na ibinunton sa iba ay babalik
sa nagkondena kapag sa wakas nakita niya ang walang pag-iimbot na
katangian ni Kristo.
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… sa araw na hahatulan ng Dios ang mga lihim ng mga tao,
ayon sa aking evangelio, sa pamamagitan ni Jesucristo. —
Mga Romano 2:16
At paano sila hahatulan ng Diyos? Ipinakita na sa atin ni Jesus.
At muli siyang yumuko, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa. At
sila, nang ito’y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na
nagpasimula sa katandatandaan, hanggang sa
kahulihulihan: at iniwang magisa si Jesus at ang babae, sa
kinaroroonan nito, sa gitna. —Juan 8:8–9
At saan pupunta ang mga napapatunayan ng kanilang budhi?
Nang magkagayo’y sinabi ng hari sa mga naglilingkod, Gapusin
ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa
kadiliman sa labas; diyan na nga ang pagtangis at ang
pagngangalit ng mga ngipin. —Mateo 22:13
At ano ang nakagapos sa tao?
Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama. At
siya’y matatalian ng mga panali ng kaniyang kasalanan.
—Kawikaan 5:22
Hindi kinondena ng Diyos ang sinuman tulad ng sinabi natin. Ang bawat
tao ay hahatulan sa kanilang sariling budhi at magapos ng mga tanikala ng
kanilang sariling kasalanan, at kapag hindi nila hinihiling sa Diyos ang
Kanyang kabanalan inilalagay nila ang kanilang mga sarili sa panlabas na
kadiliman. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni James:
Huwag kayong mangagsalita ng laban sa isa’t isa, mga kapatid.
Ang nagsasalita laban sa kapatid, o humahatol sa kaniyang
kapatid, ay nagsasalita laban sa kautusan, at humahatol sa
kautusan: datapuwa’t kung ikaw ay humahatol sa kautusan,
hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. —James 4:11
Kung ang alinman sa parehong kasarian o ang Kristiyanong
pamumuhay ay maaaring makagawa ng isang pagkatao na hindi hinatulan
ang kanilang mga mang-uusig, ngunit sa halip ay nagmamahal at ilapag
ang kanilang buhay para sa kanilang mga kaaway, kung gayon tiyak na
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maaari silang magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang
kanilang budhi ay hindi kokondena sa kanila sa paghatol. Posible bang
gawin ito sa baklang pamumuhay? Posible bang gawin ito bilang isang
Kristiyano na naniniwala na sinusunog ng Diyos ang mga tao ng
magpakailanman at kinondena sila hanggang sa walang hanggang
pagkapahamak? Hindi para sa akin ang hatulan at kondenahin ang iba. Nais
kong basahin ang Banal na Kasulatan para sa aking sarili at maniwala sa
kanila, na nagtitiwala sa biyaya ng Diyos na tulungan akong mahalin ang
lahat ng tao na matatawag ko sila sa isang buhay ng awa at pagsamba sa
Diyos ni Jesucristo na hindi kinondena ng sinuman.
Ang dapat gawin ng bawat tao ay ang pagbasa ng Bibliya para sa
kanilang sarili na tinulungan ng Espiritu ni Cristo, sapagkat ayon dito
ayhahatulan sila ng kanilang sariling budhi. Pansinin muli ang mga salita ni
Pablo:
Sapagka’t kung ang mga Gentil na walang kautusan sa
katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga
ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili;
Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa
kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang
budhi,
at
ang
kanilang
mga
pagiisip
ay
nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa’t isa.
—Mga Romano 2:14–15
Sa aking pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan ako ay nakumbinsi na ang
paggawa ng aking sekswalidad na aking pangunahing pagkakakilanlan ay
magpapahirap sa paghahanap ng tunay na aliw para sa aking kaluluwa na
magbibigay sa akin ng biyaya na mahalin ang aking mga kaaway. Umaasa
ako na ang mga Banal na Kasulatan ay mapagmahal na nagsasabi sa akin
kung ano ang pinakamahusay para sa aking buhay at ipinapakita sa akin
kung saan makakatagpo ako ng tunay na kaligayahan, at na ang disenyo ng
aking katawan ay ginawa upang maging mabunga at magparami.
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Kapag Sumuka
Ang Daigdig
Kapag ang sangkatauhan ay lilingon sa Diyos ng lahat ng kaginhawaan
upang maghanap ng aliw sa pagkain, pakikipagtalik, at libangan, ang mga
kahihinatnan ay hindi lamang negatibong nakakaapekto sa mga relasyon
sa tao; maaapektuhan din nila ang likas na mundo sa paligid natin. Ang
ating mga pagpipilian sa pamumuhay ay nakakaapekto sa mismong lupa.
Sa kabanata anim nabanggit natin ang tungkol sa kapaligiran sa paligid ng
bawat tao: Maaari nating makaramdam ng pag-igting sa isang silid kung
may galit; madarama natin ang kaligayahan sa isang lugar kung saan may
kagalakan.
Ang kapaligiran na ito sa loob ng tao ay ang espirituwal na lupa kung
saan lalago ang paglilihi ng isang bagong bata. Ang parehong kapaligiran
sa loob ng mga tao ay nakakaapekto sa buong likas na mundo:
At sila’y binasbasan ng Dios, at sa kanila’y sinabi ng Dios, Kayo’y
magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa,
at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga
isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa’t hayop
na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. —Genesis 1:28
Ang paraan ng pagpapakupkop ng sangkatauhan ay para sa kapaligiran
na nasa kanila na huminga sa lupa nang may kapayapaan. Nakita natin sa
buhay ni Jesus, na siyang pangalawang Adan, kung paano kinalma ng
Kanyang espiritu ang mundo ng kaunting mga salita.
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At gumising siya, at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat,
Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin, at humusay
na totoo ang panahon. —Mark 4:39
Ang kapayapaan sa loob ni Kristo ang nakakaapekto sa mga alon ng dagat.
Kapag ang Espiritu ng kapayapaan mula kay Cristo ay nanirahan sa isang tao,
nagdudulot ito ng pagpapala at pagpapagaling saanman mapunta.
… na ano pa’t dinala nila sa mga lansangan ang mga may-sakit,
at inilagay sa mga higaan at mga hiligan, upang, pagdaan ni
Pedro, ay maliliman man lamang ng anino niya ang sinoman sa
kanila. —Mga Gawa 5:15
Matapos ang araw ng Pentekostes, si Pedro ay napuno ng Espiritu ni
Cristo. Gumawa ito ng isang kapaligiran ng kapayapaan at pagpapagaling.
Bumubuo ito ng mga madalas na sikdo na pinapakalma ang kaluluwa at
nagpapagaling sa katawan.
Nang nagkasala si Adan laban sa Diyos, nagbago ang kapaligiran sa
palibot niya. Naapektuhan nito ang lahat ng mga hayop, puno, halaman, at
bulaklak. Ang malambot na dahon ng ilang mga halaman ay kumulot nang
mahigpit at naging mga pako upang lumikha ng mga tinik. Ang mga tinik
ay isang pagpapakita ng mga tinik sa pagkatao ni Adan:
At kay Adam ay sinabi, Sapagka’t iyong dininig ang tinig ng iyong
asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking
iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon; sumpain ang
lupa dahil sa iyo; kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong
pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay; Ang isisibol
niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag; at kakain ka ng
pananim sa parang. —Genesis 3:17–18
Hindi sinumpa ng Diyos ang lupa; ito ay si Adan na isinumpa ang lupa
kamasa ang kapaligiran sa palibot niya. Habang naglalakad si Adan sa
halamanan ng Eden na may espiritu ng paghihimagsik sa kanya laban sa
Diyos, ang mga dalas na lumalabas mula sa kanyang kaluluwa ay
nagdudulot ng pagkamatay sa mga dahon at pagkalagas ng mga puno.
Nagdulot ito ng paghihirap sa mga halaman. Ang takot na nadama ni Adan
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nang ang Diyos ay lumapit sa kanya ay naipasa sa mga hayop. Habang si
Adan ay natakot sa Diyos, ang mga hayop ay natakot sa kanya:
At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa’t
hayop sa lupa, at sa bawa’t ibon sa himpapawid; lahat ng
umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa
inyong kamay. —Genesis 9:2
Hindi ginawa ng Diyos na matakot ang mga hayop kay Adan. Ang
kapaligiran ng takot kay Adan ay nakakaimpluwensya sa mga hayop na
matakot sila. Ang takot kay Adan, na puksain siya ng Diyos, ang
nagpangamba sa mga hayop na puksain sila ni Adan. Ito ang gumagawa ng
mga leon at tigre at maraming iba pang mga hayop na likas na mandaragit.
Kapag ang Espiritu ni Cristo ay muling namamahala sa mundo, ang lahat
ng mga mandaragit na nilalang na ito ay muling magiging mga nilalang ng
kapayapaan:
At katuwiran ang magiging bigkis ng kaniyang baywang, at
pagtatapat ang pamigkis ng kaniyang mga balakang.
At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang
leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing; at
ang guya, at ang batang leon, at ang patabain na
magkakasama; at papatnubayan sila ng munting bata. At
ang baka at ang oso ay manginginain; ang kanilang mga anak
ay mahihigang magkakasiping: at ang leon ay kakain ng dayami
na gaya ng baka. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa
lungga ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang
kaniyang kamay sa lungga ng ulupong.
Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking
buong banal na bundok: sapagka’t ang lupa ay mapupuno
ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa
dagat. —Isaias 11:5–9
Ang diwa ng pagpatay ni Cain ay negatibong nakakaapekto sa
pagkamayabong ng lupa. Ang kamatayan ni Abel ay naglabas ng marahas
na dalas sa lupa na pumapatay sa lupa mismo:
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At sinabi niya, Anong iyong ginawa? ang tinig ng dugo ng iyong
kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayo’y
sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na
tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid;
Pagbubukid mo ng lupa, ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo
ang kaniyang lakas; ikaw ay magiging palaboy at hampas-lupa
sa lupa. —Genesis 4:10–12
Ang salitang Hebreo para sa pag-iyak ay talagang sumisigaw. Ang
paghihirap sa katawan ni Abel nang siya ay namatay sa marahas na kamay
ng kanyang kapatid ay naglabas ng mga dalas sa hangin, at sa
pamamagitan ng kakila-kilabot na pag-agos ng dugo nagsimula itong
masaktan at sirain ang mundo. Ang lupa ay humina sa pagpatay kay Abel.
Sinabi ng Diyos kay Cain na ang nagawa niya ay magdudulot ng sumpa
sa kanya mula sa lupa mismo. Hindi Diyos ang sumumpa kay Cain; ito ang
mga kinahinatnan ng mga kilos ni Cain na sumira sa mundo. Sinubukan ni
Cain na sisihin ang Diyos sa sumpa na dumating sa kanya.
At sinabi ni Cain sa Panginoon, Ang aking kaparusahan ay higit
kaysa mababata ko. Narito, ako’y iyong itinataboy ngayon mula
sa ibabaw ng lupa, at sa iyong harapan ay magtatago ako; at
ako’y magiging palaboy at hampaslupa; at mangyayari, na
sinomang makasumpong sa akin ay papatayin ako.
—Genesis 4:13–14
Inakusahan ni Cain ang Diyos na pinalayas siya at nagdulot ng mga
problema sa mundo. Ginawa ito ni Cain na isang gawa ng Diyos, ngunit ito ay
isang gawa ng tao. Ang lahat ng mga likas na kalamidad sa mundo ay
nagmula sa mga panginginig ng boses sa mga tao na nakakaapekto sa
mundo.
Kapag iniisip natin ang pagdanak ng dugo sa mundo ngayon, ang lupa
ay nakikiramdam bilang reaksiyon sa kasalanan ng tao. Ito ang mga
makasalanang kilos ng mga kalalakihan na nagdulot ng madalas na pinsala
sa mundo nang labis sa panahon ni Noe na nagdulot ito ng baha:
At sumama ang lupa sa harap ng Dios, at ang lupa ay napuno ng
karahasan. At tiningnan ng Dios ang lupa, at, narito sumama;
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sapagka’t pinasama ng lahat ng tao ang kanilang
paglakad sa ibabaw ng lupa. —Genesis 6:11–12
Maliwanag na sinasabi ng Bibliya na ang mundo ay tiwali dahil ang mga
tao ay nagpasama sa kanilang sarili sa mundo. Sa kabanata anim, napansin
natin na mayroong 40-50 milyong pagpapalaglag sa isang taon. Ang
hangarin na patayin ang isang hindi pa ipinanganak na bata sa
sinapupunan ng isang ina ay nagpapadala ng isang masamang
pagkawasak sa mundo. Hindi nakakagulat na ang mundo ay nagiging mas
mababa at hindi gaanong makagawa ng pagkain. Hindi kataka-taka na ang
pagkain ay lumago gamit ang mga pestisidyo, kemikal at pataba.
Ang bawat pagpatay sa mundong ito ay nakakaapekto sa lupa. Sa
Kanyang kamangha-manghang biyaya hinahanap ng Panginoong Hesus
na makuha ang labis na sumpa hangga’t maaari. Nang dinala niya ang
Kanyang krus sa Kalbaryo, nagsuot Siya ng korona ng mga tinik. Ito ay isang
simbolo ng sumpa na dinadala niya araw-araw sa pagharap sa
makasalanang epekto ng sangkatauhan sa mundo mismo. Tulad ng pagungol at pagdaramdam ni Jesus sa ilalim ng bigat ng krus dalawang libong
taon na ang nakalilipas, kaya ngayon ang lahat ng nilikha ay umuusbong sa
ilalim ng bigat ng ating pagkakasala. Pinipigilan ni Kristo ang mga hangin
ng alitan na dapat mahulog sa mundo, upang bigyan tayo ng mas
maraming oras upang magsisi.
Sapagka’t nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik
at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin
hanggang ngayon. —Mga Romano 8:22
At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo
sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa,
upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa
anomang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na
umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Dios na
buhay: at siya’y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na
pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, Na
nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat,
kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa
kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios. —Pahayag 7:1–3
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Handa nang humihip ang mga hangin sa mundo, ang mga hangin na
nilikha ng makasalanang tao. Ang mga anghel ng Diyos ay nagpipigil sa
mga ito hanggang ang mga tagapaglingkod ng Diyos ay selyadong may
katangian ng Diyos. Pagkatapos si Kristo ay ibababa mula sa Krus na
Kanyang dinadala upang mapanatili ang
paglikha, at ang mga hangin ay ilalabas. Ang lahat Hindi lamang
ng nagawa ng sangkatauhan ay babalik upang pagdanak ng
sirain ang mga sumira sa mundo sa dugo ang
pamamagitan ng kanilang mga kasalanan.
nakakaapekto sa

Hindi lamang pagdanak ng dugo ang mundo; ang labis
nakakaapekto sa mundo; ang labis na sekswal ay na sekswal ay
makakaapekto din sa mundo. Ang makasariling makakaapekto din
pagnanasa sa sekswal na karanasan ay may sa mundo.
negatibong epekto sa mundo. Ito ay isang bagay
na dapat isaalang-alang para sa mga mag-asawa. Nagdudulot ba ng
pagkamayabong sa lupa ang iyong sekswal na karanasan, o nagpapadala
ba ng mga panginginig ng pagiging makasarili?
Inililista ng Bibliya sa atin ang mga aktibidad na magiging sanhi ng
reaksyon ng lupa laban sa mga tao sa mundo.
At nadumhan ang lupain: kaya’t aking dinadalaw ang
kasamaang iyan diyan, at ang lupain din ang nagluluwa sa
mga tumatahan diyan. —Levitico 18:25
Ang Kabanata 18 ng Levitico ay nagbibigay ng mga detalye kung ano
ang magiging sanhi ng pagsusuka mismo ng lupa sa mga naninirahan dito.
Nangangahulugan ito na ang mundo ay may reaksyon sa pamamagitan ng
mga likas na sakuna na sumisira sa mga taong nabubuhay sa mundo.
Tingnan natin nang mabuti kung ano ang mga bagay na nagiging sanhi ng
negatibong reaksiyon ng lupa:
Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Ako
ang Panginoon ninyong Dios. Huwag kayong gagawa ng gaya
ng ginawa sa lupain ng Egipto na inyong tinahanan: at huwag
din kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng Canaan,
na pinagdadalhan ko sa inyo: ni huwag kayong lalakad ng ayon
sa mga palatuntunan nila. —Levitico 18:2-3
– 193 –

TAGA-ALIW

Ang listahan ng mga seksuwal na kasalanan ay nagdala ng tagtuyot sa
Canaan at nagdala ng tagtuyot at salot sa Egypt. Ang mundo mismo ay
nagsimula na puksain ang mga nasa mundo. Ano nga ba ang nasa listahan
ng mga bagay na naitala?
Insidente
Huwag lalapit ang sinoman sa inyo sa kanino man sa kaniyang
kamaganak na malapit, upang ilitaw ang kaniyang kahubaran:
ako ang Panginoon. —Levitico 18:6
Maramihang mga kasama sa isang pamilya
Ang kahubaran ng isang babae at ng kaniyang anak na babae
ay huwag mong ililitaw; huwag mong pakikisamahan ang anak
na babae ng kaniyang anak na lalake o ang anak na babae ng
kaniyang anak na babae, upang ilitaw ang kaniyang kahubaran;
sila’y kamaganak na malapit: kasamaan nga. —Levitico 18:17
At huwag kang makikisama sa isang babaing kalakip ng
kaniyang kapatid, na magiging kaagaw niya, na iyong ililitaw
ang kahubaran nito, bukod sa kahubaran niyaon, sa buong
buhay niya. —Levitico 18:18
Pagtatalik sa panahon ng panregla
At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran
niya habang siya’y marumi sa kaniyang karumalan.
—Levitico 18:19
Habang inirerekomenda ng maraming mga therapist ang pakikipagtalik
sa panahon ng isang babae, sinasabi sa atin ng Bibliya na gagawa ito ng
mga panginginig ng boses sa mundo na nakakaimpluwensya sa mundo
nang negatibo.
Pangangalunya
At huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapuwa, na
magpapakadumi sa kaniya. —Levitico 18:20
Pagsakripisyo ng mga bata para sa kaunlaran
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At huwag kang magbibigay ng iyong binhi, na iyong palilipatin
kay Moloch sa pamamagitan ng apoy; ni huwag mong
lalapastanganin ang pangalan ng iyong Dios: ako ang
Panginoon. —Levitico 18:21
Ang pagpapalaglag ng mga bata ay ginagawa upang maiwasan ang
pangangalaga, responsibilidad, at labis na gastos. Sila ay mga anak na
inaalok sa mga diyos ng kaginhawaan at personal na kasaganaan. Noong
unang panahon ang mga bata ay regular na inaalok sa kanilang mga diyos
para sa yaman at pagpapala.
Homoseksuwalidad
Huwag magsanay ng homoseksuwalidad, makipagtalik sa
ibang lalaki tulad ng sa isang babae. Ito ay isang kasuklamsuklam na kasalanan. —Levitico 18:22
Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang homoseksuwalidad ay may mataas na
antas ng negatibong dalas ng paglabas sa mundo. Ito ay pagtatalik nang
walang pagkamayabong o pagkamabunga. Hindi hinatulan ng Diyos ang
mga indibidwal bagaman binabalaan Niya tayo na ang disenyo ng ating
mga katawan ay tulad na ang mga pagkilos sa homosexual ay maglalabas
ng malalaking negatibong panginginig sa mundo. Hindi ko kinondena ang
mga taong nakikibahagi sa mga gawa na ito; Ipinagdarasal ko ang mga ito
tulad ng ginagawa ko para sa ibang tao na nangangailangan ng isang
Tunay na Mang-aaliw. Gayunpaman naniniwala rin ako na dapat nating
iwasan ang pinsala sa mundo hangga’t maaari.
Pinagsasama ng Green na kilusan ngayon ang pagnanais na iligtas ang
planeta na may kalayaan upang maging homoseksuwal. Ang dalawang
alituntuning ito ay nasa pagsalungat ayon sa Bibliya. Ang isa ay
nagtatanggal sa isa pa. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang
iligtas ang planeta ay ang lumingon sa totoong Diyos ng Bibliya para sa aliw
at itigil ang paggamit ng pakikipagtalik ayon sa listahang ito sa Levitico 18
upang mahanap ang kaginhawaan na iyon.
Kalupitan
Ang isang tao ay hindi dapat dumihan ang kanyang sarili sa
pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang hayop. At ang isang
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babae ay hindi dapat ihandog ang kanyang sarili sa isang hayop
na lalaki upang pakipagtalik dito. Ito ay isang baluktot na kilos.
—Levitico 18:23
Dinisenyo ng Diyos ang mundo upang ipakita ang mga character ng
mga tao. Ang mas banayad, mabait at hindi makasariling mga tao ay
magiging mas maganda ang mundo. Ang mas makasarili na mga tao ay
naging at humingi ng kasiyahan sa mga sekswal na aktibidad, lalo na ang
mundo ay masisira at isusuka ang mga naninirahan.
Hindi tayo dapat maging katulad ni Cain kapag ang mga kalamidad na ito
ay dumarating sa mundo at sinisisi ang Diyos na nagdulot sa kanila. Hindi rin
natin dapat kondenahin ang mga lugar na nagdurusa ng kapahamakan na
sinasabi na sinira sila ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang direktang aksyon
sa kanila. Ito mismo ang lupa na tumutugon sa mga kilos ng mga tao.
Bumalik tayo sa Buhay na Diyos ng Bibliya. Siya ang maawain at
mapagbigay na Diyos na hindi tayo kinondena. Sinasabi niya sa atin na
huwag gawin ang mga bagay na ito para sa ating sariling seguridad at
proteksyon. Naghahanap siya hangga’t maaari upang maprotektahan tayo
mula sa ating sariling mga mapanirang paraan. Binalaan tayo ng Panginoon
sa pag-ibig:
Ang lupa ay lubos na mawawalan ng laman, at lubos na
masasamsaman; sapagka’t sinalita ng Panginoon ang salitang
ito. Ang lupa ay tumatangis at nasisira, ang sanglibutan ay
nanghihina at nanglalata, ang mapagmataas na bayan sa lupa
ay nanghihina. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga
nananahan doon; sapagka’t kanilang sinalangsang ang
kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang
tipan. Kaya’t nilamon ng sumpa ang lupa, at silang nagsisitahan
doon ay nangasumpungang salarin; kaya’t ang mga
nananahan sa lupa ay nangasunog, at nangagilan ang tao.
—Isaias 24:3–6
Ang mundo na ito ay magtatapos dahil sa kasalanan ng mga tao. Tulad
ng binalaan ng Diyos si Cain, ang sumpa ay magmumula mismo sa lupa.
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At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung
nalululon; at ang bawa’t bundok at pulo ay naalis sa kanilang
kinatatayuan. —Pahayag 6:14
Magkakaroon sa malapit na hinaharap ng mga likas na kalamidad na
magwawalis sa milyun-milyong tao. Ang mga sakuna na ito ay sanhi ng
mga kasalanan ng mga tao na nakakaapekto sa mundo. Ang mga kasalanan
ng mga tao ay na-iimbak sa lupa tulad ng mga baterya na handa nang
sumabog kapag hindi na mapigilan ang lupa. Ang tanging paraan upang
maghanda para sa mga kaganapang ito ay mapuno ng Espiritu ng
kapayapaan na matatagpuan kay Jesucristo. Ang mundo ay hindi
makakasama sa mga napuno ng Espiritu ng kapayapaan; ang mundo ay
sumasalamin lamang kung ano ang nasa kanila. Maaaring napapalibutan
sila ng mga bagyo sa paligid nila tulad ni Jesus na nasa bangka, ngunit hindi
ito makakasama sa kanila dahil hindi ito nakasama sa Kanya.
Tulad ng nabanggit ko sa kabanata 12, ang isa sa mga lihim sa
pagtanggap ng mapayapang Espiritu na ito ay matatagpuan sa araw ng
Sabado at mga Pista. Nang ang mga baterya ng lupa sa Egypt ay nasa oras
ng pagsabog, tinanong ni Moises si Paraon kung maaari silang magsagawa
ng kapistahan. Ang piging na pinlano nilang ipagdiwang ay ang Paskuwa.
Sa pagsunod sa kapistahang ito, higit sa Espiritu ng kapayapaan ang
darating sa kanila. Napuno na sila ng Mangangaliw at ito ay magkakaroon
ng positibong impluwensya sa mundo. Ito ay mag-aantala sa mga salot na
naganap sa Egypt.
Tumanggi si Faraon na ituloy ang kanilang kapistahan at binalaan siya ni
Moises kung ano ang mangyayari:
At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok, at sinabi
kay Faraon, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ng Israel,
Bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang
ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni
Faraon, Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kaniyang
tinig, upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko
nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang
yumaon ang Israel. At kanilang sinabi, Ang Dios ng mga Hebreo ay
nakipagtagpo sa amin; pahintulutan mo nga kaming maglakbay
– 197 –

TAGA-ALIW

na tatlong araw sa ilang, at maghain sa Panginoon naming Dios,
baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak. —Exodo 5:1–3
Ang wika ng Bibliya ay nagsasalita tungkol sa Diyos na bumagsak sa
kanila na may salot at tabak. Tulad ng nabanggit natin dati, ang mga
paghuhukom ng Diyos ay ipinapakita sa pagpapahintulot sa mga tao na
matanggap ang mga bunga ng kanilang sariling mga aksyon. Hindi niya
pinipigilan ang mga kalamidad na ito. Kung kanilang ipinagdiwang ang
kapistahan, mapapakalma nito ang mga kaluluwa ng mga Israelita; at nang
sila ay bumalik sa Egypt, ito ay magiging kapayapaan sa lupa at mabuting
kalooban sa mga tao.
Sa mga huling araw na ito, tinatawag pabalik ng Diyos ang mga tao
upang alalahanin ang Kanyang mga batas at paghatol tulad ng naitala sa
Batas ni Moises, at sa paggawa nito maaari tayong maprotektahan mula sa
mga kapahamakang dumarating sa mundo sa pamamagitan ng kasamaan
ng mga tao.
Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na
aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, sa
makatuwid baga’y ang mga palatuntunan at mga kahatulan. —
Malachi 4:4
Ang utos na ito ay ibinibigay kasabay ng gawain ni Elias upang ibalik ang
mga tao sa tunay na Diyos at ibalik ang yunit ng pamilya upang magdala
ng pagpapala sa mundo:
Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago
dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng
Panginoon. At kaniyang papagbabaliking-loob ang puso ng
mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang
mga magulang; baka ako’y dumating at saktan ko ang lupa ng
sumpa. —Malachi 4:5–6
Kung nais mo ang kapayapaan ay lumapit ka sa Panginoon ng Sabado
at bibigyan ka niya ng pamamahinga. Kung nais mong mapanatiling ligtas
sa darating na kapahamakan pagkatapos tandaan ang mga batas at
paghatol at makikita mo ang lihim na lugar ng Kataastaasan kung saan
mayroong kaginhawahan at pahinga.
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Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan. Ay
mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. Aking
sasabihin tungkol sa Panginoon, siya’y aking kanlungan at aking
katibayan, ang Dios ko na siyang aking tinitiwalaan.
Sapagka’t kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa
mapamuksang salot. Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga
bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay
manganganlong ka: ang kaniyang katotohanan ay kalasag at
baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana
man na humihilagpos kung araw; Dahil sa salot na dumarating
sa kadiliman, ni dahil sa paggiba man na sumisira sa
katanghaliang tapat. Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping,
at sangpung libo sa iyong kanan; nguni’t hindi lalapit sa iyo.
—Mga Awit 91:1–7
Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pagiisip ay
sumasa iyo: sapagka’t siya’y tumitiwala sa iyo. Magsitiwala kayo
sa Panginoon magpakailan man: sapagka’t nasa Panginoong
Jehova ang walang hanggang bato. —Isaias 26:3–4
Nakikipaglaban ka ba sa iyong sekswal o iba pang mga gana? Pumunta
sa Sabado at ng Pista. Habang nakakaranas ka ng kasiyahan sa araw ng
Sabado, pagkatapos ay titigil ka sa paggawa ng iyong sariling kasiyahan at
makakahanap ka ng kasiyahan sa mga bisig ng iyong Diyos at
Tagapagligtas.
Kung iyong iurong ang iyong paa sa sabbath, sa paggawa ng
iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan; at iyong tawagin
ang sabbath na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na
marangal; at iyong pararangalan, na hindi ka lalakad sa iyong
mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni
magsasalita ng iyong mga sariling salita: Kung magkagayo’y
malulugod ka nga sa Panginoon; at pangangabayuhin kita sa
mga mataas na dako sa lupa; at pakakanin kita ng mana ni
Jacob na iyong ama; sapagka’t sinalita ng bibig ng Panginoon.
—Isaias 58:13–14
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Patutot Nakasakay
sa Halimaw
Ang aklat ng Pahayag ay nagdadala sa atin ng rurok ng kasaysayan ng
tao. Nararapat na mayroong isang simbolo na ipinakita sa atin ng isang
babaeng patutot, na kumakatawan sa isang sumasamba sa mga diyusdiyusang simbahan, na nakasakay sa isang mahusay na makapangyarihang
hayop na kumakatawan sa mga hari sa mundo na nagsumite ng kanilang
kapangyarihan sa kanya.
Ang imaheng ito ay dinala tayo pabalik sa hardin, nang iwan ng babae
ang tabi ng kanyang asawa upang mahawahan ng salita o binhi ng ahas.
Ang mga salitang sinasabi ni Jesus sa atin ay kumakatawan bilang mga
binhi:
Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. —Lucas 8:11
Sa gayon si Satanas, sa pamamagitan ng daluyan ng ahas sa hardin,
pinapagbinhi ang kanyang binhi sa babae. Siya ang orihinal na patutot na
sumuko sa kanyang isipan kay Satanas sa pamamagitan ng kanyang
panlilinlang. Siya ang humikayat at sumakop sa kanyang asawa, na siyang
lumingon sa kanyang uri na maging hayop:
At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok,
at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo
ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig;
Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga
nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid.
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At ako’y kaniyang dinalang nasa Espiritu sa isang ilang: at nakita
ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na
puno ng mga pangalang pamumusong, na may pitong ulo at
sangpung sungay. —Pahayag 17:1–3
Ang babaeng nakasakay sa hayop ay isang simbolo na sumasalamin sa
pagsusumite ng lalaki sa babae, o ang paglipat ng pangunahing
mapagkukunan ng pag-ibig at ginhawa mula sa Diyos sa babae. Ang
huwaran ng relasyon na ito ay pinalaki sa ugnayan nila Nimrod at
Semiramis. Ang ina/asawang babae at asawang lalaki/anak na relasyon ay
isa pang pagpapahayag ng babaeng ito na
nakasakay sa hayop. Hangga’t maaaring Hangga't maaaring
maakit ng babae ang lalaki sa kanyang mga maakit ng babae ang
masasarap na pagkain, pagpapakain at lalaki sa kanyang mga
pagbibigay-kasiyahan ng kanyang mala- masasarap na pagkain,
hayop na kalikasan, makontrol niya siya at pagpapakain at
mapigil ang kanyang puso sa paglilingkod sa pagbibigay-kasiyahan
totoong Diyos. Bilang Reyna ng langit maaari ng kanyang malasiyang mamuno. Ang imahinasyon ng hayop na kalikasan,
babaeng nakasakay sa hayop ay ang makontrol niya siya at
pagtatapos ng pagbabago na dumating kina mapigil ang kanyang
Adan at Eva nang sila ay mahulog. Sa laman, puso sa paglilingkod sa
si Adan ay naging isang hayop at si Eva ay
totoong Diyos.
naging isang patutot. Ito ang naging
hangarin nila sa kanilang desperadong pagnanais para sa aliw mula sa
bawat isa sa labas ng kaginhawaan na nagmumula sa Diyos.
Ang isang babae sa hula ng Bibliya ay kinakatawan bilang mga tao ng
Diyos. Ang isang patutot ay isang simbahan na nagpakilala sa kanyang sarili
sa kapangyarihan ng estado upang makakuha ng kapangyarihan at
kayamanan. Ang iglesyang Kristiyano, pagkatapos humarap sa matinding
pag-uusig, ay nakompromiso ang kanyang posisyon at ibinigay ang sarili sa
mga pakana ni Constantine. Siya ay naakit sa pakikipag-ugnay sa mga hari
sa mundo.
Di-nagtagal pagkatapos nito, ang hari ng lupa sa panahon na iyon, si
Justinian, ay nagbigay sa Iglesya ng Katoliko ng kapangyarihan ng kanyang
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trono upang, sa simbolikong paraan, maaaring sumakay ang babae sa
mabangis na kapangyarihan ng mga hari sa mundo.
At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at
ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kaniyang bibig
ay gaya ng bibig ng leon: at ibinigay sa kaniya ng dragon ang
kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang luklukan, at dakilang
kapamahalaan. —Pahayag 13:2
Ang parehong kapangyarihan ay kinakatawan sa Pahayag 13 bilang
isang leopardo na hayop na may pitong ulo at 10 sungay. Ang isa sa mga
ulo ng mga hayop ay tumatanggap ng tila isang nakamamatay na sugat.
Ngunit ang hayop ay bumabawi at ang buong mundo ay nagtataka sa
halimaw na ito.
Ang simbolikong hula na ito ng Pahayag ay simbolo ng simbahan ng
Papal. Ang iglesya ni Jesucristo ay hindi kailanman gumagamit ng
kapangyarihan ng bakal na tabak upang mamuno sa mga puso ng mga tao.
Ang Simbahang Romano ay nagpakilala sa kanyang mga hari sa mundo
upang kunin ang kapangyarihan at pamamahala nito. Sinasabi niyang
kumikilos siya sa lugar ni Cristo at upang kumatawan sa Diyos ng langit
ngunit tinalikuran niya ang mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng
maling pagsasabi kung ano talaga ang Diyos ng langit.
Ang pagtuturo niya ay tulad ng isang alak na nakalalasing sa isip at
nakalilito sa kaluluwa. Ang mga hari sa mundo ay kusang nag-aalipin sa
kanilang sarili sa babaeng ito sapagkat naghahanap sila ng kaaliwan sa labas
ng kanilang tunay na Lumikha. Kaya, ang pinaka-mabisang pag-uudyok ng
mga kalalakihan, ang unyon sa sekswal na pakikipagtagpo, ay sinasagisag
sa patutot na sumakay sa hayop. Ito ang pangwakas na bunga ng mga
binhing itinanim sa puso nina Adan at Eva. Kinakatawan nito ang lahat ng
pagtatangka ng lalaki na maghanap ng ginhawa sa babae kaysa sa
Manlilikha.
Ang diyos na sinasamba ng patutot na ito ay mababalot sa isang
kumplikadong misteryo. Ang pagiging simple ng ugnayan ng Ama at Anak
ay pinalitan ng misteryo ng Trinidad.
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At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga,
dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga
kasuklamsuklam sa lupa. —Pahayag 17:5
Ang patutot ay nagseselos na protektahan ang kanyang trono, at sa
gayon ay pinahihirapan niya at hinahangad na sirain ang sinumang
naghahangad na sumunod sa totoong Diyos ng langit:
At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, at sa
dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay
nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. —Pahayag 17:6
Ang babae sa ilalim ng patnubay ng dragon ay alam na, upang
mapanatili ang kanyang mga sakop sa kanyang kapangyarihan, kailangan
niyang pigilan sila mula sa pagpasok sa bukal ng Sabado at tumanggap ng
Espiritu na nagbibigay aliw sa kaluluwa at tanggalin ang pangangailangan
ng aliw mula sa patutot.
Ang kaparehong relihiyosong-pampulitika na ito sa Daniel na
kinakatawan bilang ang maliit na sungay ay ipinahayag na naghahanap
upang baguhin ang mga oras ng pagsamba sa bayan ng Diyos:
At siya’y magbabadya ng mga salita laban sa Kataastaasan, at
lilipulin niya ang mga banal ng Kataastaasan; at kaniyang
iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan; at sila’y
mangabibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon,
at mga panahon at kalahati ng isang panahon. —Daniel 7:25
Sa ika-apat na siglo ang iglesya ng Roma ay dumakila sa Trinidad bilang
Diyos, binago ang araw ng pagsamba mula sa Sabado hanggang Linggo at
binago ang tiyempo ng Paskuwa hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay.
Binago din nito ang tiyempo ng Pentekostes hanggang Whitsunday at
Tabernakulo hanggang Pasko. Ginawa niya ang mga bagay na ito upang
mas madaling tanggapin ng paganismo. Sa pamamagitan ng alak ng
turong ito na ginawa ng Roma na lasing ang lahat ng mga bansa sa
kanyang pakikiapid.
Tulad ng natuklasan natin sa kabanata 12, ang Espiritu ng tunay na
Mang-aaliw ay darating sa araw ng Sabado, Bagong Buwan at Pista. Ang
patutot, sa paghangad na mailayo ang mga tao sa mundo mula sa totoong
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Mang-aaliw, ay nag-aalok sa mga tao ng Linggo, Pasko ng Pagkabuhay,
Whitsunday at Pasko. Ang mga pista ng patutot ay hindi isang hibla ng
suporta sa bibliya. May dala silang ibang espiritu. Ang
Anak ng Tao ay Panginoon ng araw ng Sabado (Mateo 12:8). Linggo ang
marka ng awtoridad ng Roma sa Kasulatan. Dala nito ang marka ng
paghihimagsik laban sa Lumikha.

Ang Espiritu ng
tunay na Mangaaliw ay darating
sa araw ng
Sabado, Bagong
Buwan at Pista.

Ang Espiritu ng Diyos ay dumarating sa
Kanyang mga anak sa araw ng Sabado upang
selyohan ang mga ito sa Kanyang pagkatao, at
ang diwa ng paghihimagsik ay dumating sa mga
anak ng Roma sa Linggo upang matanggap ang
marka ng hayop. Ang Linggo ay magiging isang
marka ng hayop kapag ang patutot ay naglalayong ipatupad sa lahat ng
mga bansa upang sambahin ang hayop at ang imahe nito sa pamamagitan
ng marka ng awtoridad nito, na Linggo.58
At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga
tanda na sa kaniya’y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng
hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang
gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng
tabak at nabuhay. At siya’y pinagkaloobang makapagbigay ng
hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay
makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi
sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliliit at
malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang
mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang
kamay, o sa noo…—Pahayag 13:14–16
Sa panahong ito ang Sabado ay maging dakilang pagsubok sa pagitan
ng mga sumasamba sa Ama at sa Kanyang nag-iisang Anak at sa mga
sumasamba sa simbahan ng patutot na sinusuportahan ng mga hari sa
mundo.
Ang lahat ay tatawagin upang sumamba sa Linggo at ang mga
naghahangad na sumamba sa araw ng Sabado ay haharapin ang banta ng
kamatayan para sa kanilang pananampalataya. Ang pagsubok na ito ay
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katulad ng nangyari sa tatlong mga kabataang Hebreo na tumanggi na
yumuko sa harap ng imahe sa Babilonya. Mas gugustuhin nilang mamatay
kaysa isuko ang kanilang pagsamba sa totoong Diyos (Daniel 3).
Ang mga nakikinig sa tinig ng Mang-aaliw ay dumarating sa kanila ng
dobleng sukat sa araw ng Sabado at sa mas malaking hakbang sa Bagong
Buwan, Paskuwa at iba pang Pista, ay hindi yuyuko sa ganitong presyon.
Ang pagbibigay sa maling Sabado ay nangangahulugang ang kanilang
mga lampara ay lalabas, at wala silang lakas na pumasok sa hapunan ng
kasal ng Kordero.
Ang mga sinanay ang kanilang isipan na maaliw sa mga pagkagambala
sa kaluluwa ng pagkain, pakikipagtalik, at libangan, pati na rin ang
pagsamba sa itinakdang mga oras ng patutot ay magkakaroon ng isang isip
kasama ang hayop at tatanggap ng marka nito sa kanilang mga noo na may
kagalakan ... o tatanggap sila ng marka sa kanilang mga kamay sa takot.
Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na
nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan,
ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. Sapagka’t ang lahat na
nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang
masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay
hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay
lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa’t ang
gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan
man. —1 Juan 2:15–17
Ang mga naghahanap ng kanilang pangunahing kaginhawahan sa
maling mapagkukunan ay bababa sa hakbang sa pagkagumon at sa wakas
ay kamatayan. Ang mga tao ay sumuko sa kanilang sarili sa patutot, ngunit
sa kalaunan ay pagod sila sa kanyang huwad na relihiyon at tatalikuran siya:
At sinabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita, na kinauupuan
ng patutot, ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at
mga wika. At ang sangpung sungay na iyong nakita, at ang
hayop, ay siyang nangapopoot sa patutot, at siya’y pababayaan
at huhubaran, at kakanin ang kaniyang laman, at siya’y lubos na
susupukin ng apoy. Sapagka’t inilagay ng Dios sa kanilang mga
puso na gawin ang kaniyang kaisipan, at mangagkaisa ng
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kaisipan, at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop, hanggang sa
maganap ang mga salita ng Dios. —Pahayag 17:15–17
Ang huwaran na ito ng paghanap ng kaginhawahan sa pamamagitan
ng pagkagumon na humahantong sa pagkalagot ng patutot at sa wakas ng
kanyang pagkamatay ay makikita sa tumutubong dami ng marahas na
sekswal at porno. Mayroong isang tumutubong pagtaas ng mga
kababaihan na sinakal sa kamatayan sa panahon ng pakikipagtalik. Sa UK
isang babae ang namamatay tuwing dalawang linggo.59 Inihayag nito ang
lubos na pagkabaliw sa paghahanap ng ginhawa sa maling lugar. Inihayag
din nito kung ano ang mangyayari sa patutot. Ang mga hari sa mundo ay
pagod sa kanyang mga masasarap na pagkain, sisisihin siya dahil sa
kanilang kahawian, at susupukin siya at susunugin siya ng apoy.
Sa gayon ang patutot ay mawawala. Ang mundo ay bababa sa
pagkamatay nito at pagkatapos ay darating ang Anak ng Diyos upang
maangkin ang Kanyang naghihintay na mapapangasawa: yaong mga
sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus.
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Tinawag sa
Kasal ng Kordero
At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na
karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng
ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya: sapagka’t
naghahari ang Panginoong ating Dios na Makapangyarihan sa
lahat. Tayo’y mangagalak at tayo’y mangagsayang mainam, at
siya’y ating luwalhatiin; sapagka’t dumating ang pagkakasal ng
Cordero, at ang kaniyang asawa ay nahahanda na. At sa kaniya’y
ipinagkaloob na damtan ang kaniyang sarili ng mahalagang
lino, makintab at tunay; sapagka’t ang mahalagang lino ay
siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa
akin, Isulat mo, Mapapalad ang mga inanyayahan sa
paghapon sa kasalan ng Cordero. At sinasabi niya sa akin, Ang
mga ito’y siyang tunay na mga salita ng Dios. —Pahayag 19:6–9
At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa bundok
ng Sion, at ang kasama niya’y isang daan at apat na pu’t
apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang
Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo. At narinig ko ang isang
tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig,
at gaya ng ugong ng malakas na kulog: at ang tinig na aking
narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog
ng kanilang mga alpa: At sila’y nangagaawitan na wari’y isang
bagong awit sa harapan ng luklukan, at sa harap ng apat na
– 207 –

TAGA-ALIW

nilalang na buhay at ng matatanda: at sinoman ay hindi
maaaring matuto ng awit kundi ang isang daan at apat na pu’t
apat na libo lamang, sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa
lupa. Ang mga ito’y ang hindi nangahawa sa mga babae;
sapagka’t sila’y mga malilinis. At ang mga ito’y ang
nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon. Ang mga
ito’y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga
pangunahing bunga sa Dios at sa Cordero. At sa kanikaniyang
bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan: sila’y mga
walang dungis. —Pahayag 14:1–5
Napakaganda ng magiging
mapapangasawa. Sino ang Nobya?

kasal

ng

Kordero

sa

Kanyang

At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok,
na mga puno ng pitong huling salot; at nagsalita sa akin, na
nagsasabi, Halika, ipakikita ko sa iyo ang babaing kasintahan,
ang asawa ng Cordero. At dinala niya akong nasa Espiritu sa
isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang
bayang banal na Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat
sa Dios, Na may kaluwalhatian ng Dios: ang kaniyang ilaw ay
katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong
jaspe, na malinaw na gaya ng salamin. —Pahayag 21:9–11
At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na
nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na nahahandang gaya
ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa
kaniyang asawa. —Pahayag 21:2
Ang kasintahang babae ni Cristo ay ang banal na lungsod, ang Bagong
Jerusalem. Ito ang kabisera ng kaharian ng Diyos. Ang kasal ay
kumakatawan sa kaharian ng Diyos na nagkatotoo. Tayong mga anak ng
mundong ito ay titira sa lungsod, ang Bagong Jerusalem, na ina nating
lahat.
Sapagka’t nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang
anak, ang isa’y sa aliping babae, at ang isa’y sa babaing malaya.
Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman;
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nguni’t ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng
pangako. Ang mga bagay na ito’y may lamang talinghaga:
sapagka’t ang mga babaing ito’y dalawang tipan; ang isa’y mula
sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa
pagkaalipin, na ito’y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng
Sinai sa Arabia, at ito’y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka’t
ito’y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Nguni’t
ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin.
—Galacia 4:22–26
Ang mga panauhin na tinawag sa kasal ay mga birhen at hindi
narungisan sa mga kababaihan, tulad ng nabasa natin sandal lang.
Nangangahulugan ito na hindi nila ginawa ang mga kababaihan na
kanilang nasirang mapagkukunan ng kaginhawaan. Sinusunod nila ang
kordero saanman Siya pumunta sapagkat Siya ang kanilang mapagkukunan
ng kaginhawaan:
Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng
sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at
nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. At ang
lima sa kanila’y mga mangmang, at ang lima’y matatalino.
Sapagka’t nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga
ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis: Datapuwa’t ang
matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na
kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga
ang kasintahang lalake, ay nangagantok silang lahat at
nangakatulog. Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw,
Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang
salubungin siya. —Mateo 25:1–6
Kahit na sa gitna ng mga gumawa kay Kristo na kanilang
mapagkukunan, na kinakatawan ng 10 mga birhen, mayroon pa ring
problema. Ang kalahati ng mga birhen na nagplano upang pumunta sa
kasal ay walang sapat na langis. Ang langis ay kumakatawan sa regalo ng
Mang-aaliw, ang Banal na Espiritu ni Cristo. Mayroong mga nagsasabing
ginagawa nilang Kristo ang kanilang tagapag-aliw ngunit sa huli wala silang
tunay na kaginhawahan at sa madilim na oras ng hatinggabi ay natagpuan
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nila na ang langis sa kanilang mga lampara ay wala na. Nawala ang kanilang
koneksyon sa Mang-aaliw.
Sinasabi sa atin ng Bibliya na si Jesus ang Mang-aaliw:
Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko
sa inyo upang kayo’y huwag mangagkasala. At kung ang
sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama,
si Jesucristo ang matuwid: —1 Juan 2:1
Pinapaginhawa tayo ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang
Espiritu:
At ako’y dadalangin sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng ibang
Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Sa
makatuwid baga’y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi
matatanggap ng sanglibutan; sapagka’t hindi nito siya nakikita,
ni nakikilala man siya: siya’y nakikilala ninyo; sapagka’t siya’y
tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Hindi ko kayo iiwang magisa:
ako’y paririto sa inyo. —Juan 14:16–18
Magkakaroon ng isang malaking grupo na may tiwala na ginawa nila si
Jesus ang kanilang tanging mapagkukunan ng kaginhawaan, ngunit nililito
sa patutot ay malungkot nilang sinasamba ang misteryo ng Trinidad na
itinuturo ng alak na ang Banal na Espiritu ay isang hiwalay na pagkatao kay
Cristo. Ang Banal na Espiritu ay hindi hiwalay na pagkatao; ngunit totoo na
ang Banal na Espiritu ay isang hiwalay na nilalang kay Cristo. Ang Banal na
Espiritu ay isang ahensya ng Diyos upang dalhin ang kataohan ni Cristo sa
ating mga puso. Tulad ng isang malakas na ilog ng pag-ibig, ang Espiritu ay
nagpapatakbo sa ilalim ng direksyon ng Ama at Anak upang dalhin ang
kanilang matatag na presensya saanman ito malugod. Ito ay sa
pamamagitan ng Banal na Espiritu na si Jesus ay nagawang lumitaw sa mga
tao sa daan patungo sa Emmaus sa isang direktang anyo:
At pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakita siya sa ibang
anyo sa dalawa sa kanila, nang sila’y nangaglalakad na
patungo sa bukid. At sila’y nagsiyaon at ipinagbigay-alam ito sa
mga iba: at kahit sa kanila’y hindi rin sila nagsipaniwala.
—Marcos 16:12–13
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Paano lumitaw si Jesus sa ibang anyo? Ito ay sa pamamagitan ng “isa
pang Mangangaliw,” ang ahensya ng Banal na Espiritu, kung saan
ipinahayag ni Kristo ang Kaniyang Sarili. Kung ang mga birhen na tinawag
sa hapunan ng kasal ng kordero ay nabiktima sa maling Banal na Espiritu,
kung gayon mauubusan sila ng langis. Kumapit
tayo kay Hesus na ating Mang-aaliw at tumanggap Kung ang mga
ng kaloob ng Kaniyang Makapangyarihang Espiritu birhen na tinawag
na maaari nating mapantay at masunog ang ating sa hapunan ng
mga lampara kapag tinawag tayo sa kasal.

kasal ng kordero

Ang isa pang bagay na dapat tandaan ay ang ay nabiktima sa
Mang-aaliw ay dumating sa atin sa mga maling Banal na
natatanging oras ng Diyos. Ang mga birhen na Espiritu, kung
nagagalak sa ilaw ng Sabado ay may pagkakataon gayon mauubusan
na matanggap ang dobleng bahagi ng Espiritu. sila ng langis.
Ang mga birhen na natanto na sila ay bahagi ng
babae na mayroong buwan sa ilalim ng kanyang mga paa (Pahayag 12:1-2)
ay magsasaya sa labis na langis. Kapag kumatok si Kristo sa pintuan sa oras
ng Kapistahan, papasok Siya sa atin at maghahapunan o mag-pipiging
kasama natin upang tayo ay maaliw sa Kanyang pag-ibig. Ang mga pintuan
ng templo ay bukas nang malawak sa mga panahong ito ng pagpapapresko mula sa presensya ng Panginoon.
Ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Ang pintuang-daan ng
lalong loob na looban na nakaharap sa dakong silanganan ay
sasarhan sa anim na araw na iginagawa; nguni’t sa sabbath ay
bubuksan, at sa kaarawan ng bagong buwan ay bubuksan. —
Ezekiel 46:1
Itago natin ang ating mga lampara na napantay at nasusunog upang
tayo ay maging handa sa hatinggabi para sa darating na sigaw tungkol sa
Nobya.
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Ang Pinong
Lino ng mga
Banal
Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit, upang
sila’y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay,
at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan.
Nangasa labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, at
ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay-tao, at ang
mga mapagsamba sa diosdiosan, at ang bawa’t nagiibig at
gumagawa ng kasinungalingan. —Pahayag 22:14–15
At sa kaniya’y ipinagkaloob na damtan ang kaniyang sarili ng
mahalagang lino, makintab at tunay; sapagka’t ang
mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga
banal. —Pahayag 19:8
Ang kahanga-hangang pangako ng ating Tagapagligtas sa atin ay, sa
pamamagitan ng kaloob ng Kanyang Espiritu, magkakaroon tayo ng mga
utos ng Diyos na nakasulat sa ating mga puso. Para sa mga natagpuan ang
aliw sa Tagapagligtas, ang katiyakan ay ibinigay sa atin.
Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong
maalaman na kayo’y mayroong buhay na walang hanggan, sa
makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng
Anak ng Dios. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na
kung tayo’y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang
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kalooban, ay dinidinig tayo niya: At kung ating nalalaman na
tayo’y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman
natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya’y ating
hiningi. —1 Juan 5:13–15
Kung alam natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan at alam
natin na anuman ang mga bagay na hinihiling natin sa Kanya ay
matatanggap natin, kaya natin malalampasan ang lahat ng kasalanan sa
pamamagitan ng kaloob ng Espiritu. Hindi ito sa pamamagitan ng mga
personal na gawa ngunit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang
malalim na pag-asa sa regalo ng Banal na Espiritu. Nangangahulugan ito na
ang mga kalalakihan at kababaihan ay maaaring pagtagumpayan ang
kanilang sekswal pati na rin sa lahat ng iba pang mga tukso. Ang mga lalaki
ay maaaring pagtagumpayan ang kanilang pagkahumaling para sa
pakikipagtalik at ang kababaihan ay maaaring pagtagumpayan ang
kanilang kahalayan na umaakit sa mga kalalakihan na nais nila.
Ang mga kalalakihan at kababaihan ay maaaring pagtagumpayan ang
kanilang mga inalipin na gana sa pamamagitan ng lakas ng panalangin at
tiwala sa Salita ng Diyos. Walang tagumpay sa kasalanan ang maaaring
maikilala sa tao. Kung wala si Cristo ay wala tayong magagawa.
Ang pinakadakilang hamon ng mga tao kapag natanto ang kanilang
pagkahulog na kalagayan ay ang paniniwala na ang ating Ama ay malayang
nagpapatawad sa atin at malayang nag-aalok ng Banal na Espiritu upang
bigyan tayo ng kapangyarihan upang makalampas.
Ang landas sa tagumpay ay kinasasangkutan ng makasalanan na
maging mas nakakaalam kung gaano siya kamakasalanan. Kung mas
malapit tayo kay Cristo, ay higit pang makasalanan tayong nakakakita sa
ating sariling mga mata. Ngunit kung saan ang kasalanan ay dumami ang
biyaya ay higit na dumami (Roma 5:20).
Huwag mawalan ng pag-asa habang nakikita mo ang iyong sarili nang
mas mahina at walang magawa. Magpahinga sa mga bisig ng Mang-aaliw;
asamin ang Sabado at ang iba pang mga banal na mga tipanan.
Manalangin para sa pang-araw-araw na pagbibinyag ng Banal na Espiritu
upang harapin ang iyong mga pagsubok. Huwag kang mawalan ng pagasa kapag natisod ka. Alalahanin na hindi ka hinatulan ng ating Ama at
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Tagapagligtas. Itinuturo nila ang panganib sa ating kasalanan nang
marahan at inaanyayahan kang magsisi.
Inanyayahan ka sa hapunan ng kasal ng kordero. Ang katuwiran ni Cristo
ay malayang inaalok sa iyo nang walang pera at walang halaga. Ang mga
binhi ng Salita ng Diyos sa iyo ay lalago hanggang sa buhay na walang
hanggan.
Nawa’y makikita kita sa dagat ng baso sa makalangit na lungsod kasama
ang ating Ama at Kanyang minamahal na Anak, na nag-aliw, nagpapakain
at nagligtas sa atin mula sa kasalukuyang masamang mundo. Sa kanila ay
pagpapala at karangalan at kaluwalhatian at kapangyarihan
magpakailanman. Amen.
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