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Sa ISIyung Ito:

3 Ang Mga Sampung Utos Na Masailarawan Ang Pag-ibig, Pagsuway Nito ay 
 Masama? Pakiramdam ng mga tao na ang Mga Sampung Utos ay isang abala.  Ito ba ang tinuro ni Hesus, 
 Pablo, Pedro, Santiago, at Juan?

10 Ang Reyno Unido ay Mawawalan ng Gilbratar at Mga Isla ng Falkland Ang pasukan 
 ng dagat ng Hibraltar at ang Mga Isla ng Falkland ay nasa kapangyarihan at control ng Britanya, ngunit itong 
 sitwasyon na ito ay hindi mananatili.

15 Lahat ng Araw ng Mga Santo, Araw ng Mga Patay, At Araw ng Mga Kaluluwa 
 Kailan ba ang simula ng “Araw ng Mga Santo” at ang “Araw ng Mga Patay?” Paano naman ang “Araw ng Mga 
 Kaluluwa?” Dapat bang panatilihin ng mga Kristiyano ang mga ito?

21 Ipinagdiriwang Ba ng Mga Kristiyano Ang Kaarawan ni Kristo?  Narito ang ilan sa mga 
 komentaryo mula sa Disyembre ng 1954 na edisyon ng lumang Plain Truth magazine.

22 Paano Ba Inangkin Ng Katapustapusan Ang Disyembre 25 ng Mga Manungkol 
 Kay Kristo?  Maliban sa turing ng kapanganakan sa ni Kristo sa Lucas 2, maraming ipagdiwang ang 
 Disyembre 25 bilang araw ng Kanyang kapanganakan. Bakit Disyembre 25?

27 Limang Simpleng Panuntunan Para sa Epektadong Pagiging Magulang?  Alam ninyo 
 ba na mayroong limang simple na panuntunan na para kayo’y maging epektibong magulang?

29 Sobrang Paginom Ay Hindi Simbolo ng Pagtatagumpay Paginom ng mabigat ay itinuturing 
 na isang senyales ng panlipunang pagtatagumpay sa ilang mga unibersidad. Ano ang itinuturo ng Bibliya?

33 Pagpapalaglag (Aborsyon) At Utang ng US: Anumang Kaugnayan? Ang mga pagtaas sa 
 utang ng USA sa anumang paraan na may kaugnay ito sa posisyon sa moral na isyu tulad ng pagpapalaglag?

Panakip sa Likod: Internet at Radyo? Ityo’y pinapakita na kung saan matatagpuan ng mga tao ang 
mensahe mula sa Patuloy na Iglesya ng Diyos. 

Tungkol sa Unang Panakip: Ang United Kingdom ay nawalan ng ilan sa mga kakaibang “pasukan ng dagat.” 
Pinapakita ba ng Bibilya na marami itong nawala?

MGA BALITA NG PROPESIYA NG BIBLIYA

3 10 15 21

22

27

29

33



           3

MuLa Sa EDItoR na HEPE: BoB tHIEL

ang Mga SaMPung utoS 
na MaSaILaRawan ang

Pag-IBIg, PagSuway nIto 
ay KaSaMaan

Sampung Utos, Arkansas, 1998

Ang Mga Sampung Utos ba ay ilang mga uri na kalikakilabot na 
abala? Tila nga ganon ang tingin ng iba, ngunit anong sinasabi sa 
Bibliya?

Ang artikulong ito ay haharapin ang mga Kristiyano na pananaw, 
na nagsisimula sa mga direktang pag-aral ni Hesus tungkol sa 
mga ito.

Si Hesus at ang Mga Sampung Utos

Pansinin na inihayag o napaghiwatig Niya na ang pagpapanatili 
ng bawat pag-ibig na magpapalabas o ang Pagsuway sa anumang 
mga ito ay masama (ang Kanyang mg adirektang salita ay 
nakasulat sa pula).

Utos 1 “Dapat ninyong ibigin ang PANGINOON ang inyong Diyos 
kasama ang lahat ng inyong puso, kasama ang lahat ng inyong 
kaluluwa, at sa lahat ng inyong isip. Ito ang una at dakilang utos” 
(Mateo 22:37). “At dapat ninyong ibigin ang PANGINOON ang 
inyong Diyos kasama ang lahat ng inyong puso, kasama ang lahat 
ng inyong kaluluwa, kasama ang lahat ng inyong pag-iisip, at sa 
lahat ng inyong mga lakas. Ito ang unang utos” (Marcos 12:30).

Utos 2 “Ang Diyos ay espiritu, at yaong sumasamba sa Kanya 
ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan” (Juan 04:24). 
“Gayunpaman, mayroon akong ilang mga bagay na laban sa inyo, 
dahil pinapayagan ninyong ... Aking tagapaglingkod na ... kumain 
ng mga bagay na isinakripisyo sa idolo .. Ngayon sa iyo sinasabi 
ko ... na hindi kilala sa kailaliman ng Satanas, bilang sabihin nila 
, ay ko bang ilagay ninyong sa walang iba pang mga pasanin ” 
(Pahayag 2:20,24).
 
Utos 3 “Sa kalooban na magpatuloy sa mga masasamang 
pananaw...na mga lait. Ito ay ang mga bagay na mapapahamak 
ang isang tao” (Mateo 15:19-20). “...kalapastangan sa Diyos...
Ang lahat ng mga masasamang bagay na nagmumula sa loob at 
mapahamak ang isang tao” (Marcos 7:22-23).

Utos 4 “Samakatuwid, ito ay ayon sa batas ng Sabbath na 
gumawa ng kabutihan“ (Mateo 12:11-12). “Ang Anak ng Tao ay 
Panginoon din ng Sabbath...Ito ba ay ayon sa batas ng Sabbath 
na gumawa ng mabuti o upang gumawa ng sama, upang iligtas 
ang buhay o sirain?” (Lucas 6:5,9). “’Ito ba ay ayon sa batas 
upang magpagaling sa Sabbath?’...At hindi sila sumagot sa 
Kanyang patungkol sa mga bagay na ito” (Lucas 14:3,6). “hindi ba 
kayo’y galit sa Akin dahil aking ginawa ng isang tao ganap na rin 
sa Sabbath?” (Juan 7:23).

Utos 5 “Sa iniutos ng Diyos, na nagsasabi, ‘Igalang ang inyong 
ama at ang inyong ina’” (Mateo 15:04). “Igalang ang inyong ama 
at ang inyong ina” (Mateo 19:19). “Igalang ang inyong ama at 
ang inyong ina” (Marcos 7:10). “Igalang ang inyong ama at ang 
inyong ina” (Marcos 10:19). “Alam ninyo ang mga utos:...Igalang 
ang inyong ama at ang inyong ina” (Lucas 18:20). 

Utos 6 “Narinig ninyo na ito ang mga sinabi sa mga dating 
panahon, ‘Hindi ka dapat pupapatay ng tao, at kung sinuman ang 
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pumatay ay mapapasapanganib sa paghuhukom.’Ngunit sinasabi 
ko sa inyo na sinumang nagagalit sa kanyang kapatid na walang 
dahilan ay mapapasapanganib ng paghuhukom” (Mateo 5:21-22). 
Kahalintulad nito si Juan ay nagsulat, “Siya na hindi umiibig sa 
kanyang kapatid ay sumunod sa kamatayan. Sinumang napopoot 
sa kanyang kapatid ay isang mamamatay-tao, at alam ninyo na ang 
mamamatay-tao ay walang buhay na walang hanggan sa kanya.” 
(I Juan 3:14-15). “Mula sa kalooban ng puso na magpatuloy sa 
mga masasamang pananaw, mamatay-tao...Ito ay ang mga bagay 
na nagpapahamak sa isang tao” (Mateo 15:19-20). “Hindi ka 
dapat pumatay ng tao” (Mateo 19:18). “...pumatay...Itong lahat 
ng mga kasamang ito bagay na nagmumula sa loob at ay siya ay 
nagpapahamak sa isang tao” (Marcos 7:21,23). 

Utos 7 “Narinig ninyo ang sinabi sa yaong mga tao ng noong 
unang panahon, ‘Hindi ka dapat gumawa ng pangangalunya’. 
Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sinumang tumitingin sa isang 
babae na may masamang pagnanasa sa kanya ay nagkakasala na 
ng pangangalunya sa kanyang puso.” (Mateo 5:27-28). “Ngunit 
sinasabi ko sa inyo na kung sinumang tao na magpapalayas sa 
kanyang asawa sa anumang dahilan, maliban sa sekswal na 
kalaswaan, ay nagsasanhi sa kanyang paggawa ng pangangalunya; 
at kung sinuman ang kinakasal isang babaeng hiniwalayan ay 
nagkasala sa pangangalunya” (Mateo 5:32). “Nang mula puso ay 
pagpapatuloy ng mga kasamaang pagiisip...na pangangalunya” 
(Mateo 15:19-20). “…pangangalunya, mga apid...Ang lahat ng 
mga kasamaang ito ay nagmumula sa loob at napapahamak sa 
tao” (Marcos 7:21,23).

Utos 8 “Nang mula puso ay pagpapatuloy ng mga masasamang 
pagiisip...pagnanakaw...Ito ay ang mga bagay na nagpapahamak 
sa isang tao” (Mateo 15:19-20). “...pagnanakaw...Ang lahat ng mga 
kasamaang bagay na ito ay nagmumula sa loob at nagpapahamak 
sa isang tao” (Marcos 7:22-23).

Utos 9 “Nang mula puso ay pagpapatuloy ng mga masasamang 
pagiisip...mga walang katotohanang pagsaksi...Ito ay ang mga 
bagay na nagpapahamak sa isang tao” (Mateo 15:19-20). “Sa lahat 
ng tao na nagsasanay sa kasamaan ay nagpopoot sa liwanag at hindi 
lumalapit sa liwanag, maliban ang kanyang mga gawa ay dapat 
na nakalantad. Subalit kung siya ay nagsasagawa ng katotohanan 
ay pupunta sa liwanag, na ang kanyang mga gawa ay maaaring 
makikita na malinaw na ginawa sa pamamagitan ng Diyos” (Juan 
3:20-21). “...panlilinlang... Ang lahat ng mga kasasamaang bagay 
na ito ay nagmumula sa loob at nagpapahamak sa isang tao” 
(Marcos 7:22-23).

Utos 10 “Nang mula puso ay pagpapatuloy ng mga masasamang 
pagiisip...Ito ay ang mga bagay na mapahamak isang tao” (Mateo 
15:19-20). “...kaimbutan...Ang lahat ng mga kasamaang ito ay 
nagmumula sa loob at napapahamak sa tao” (Marcos 7:22-23).

Pansinin na si Hesus ay isinama ang mga msasamang paiisip na 
may Pagsuway ng ilan sa mg utos.
 
Tandaan na, “Si Hesu-Kristo ay pareho noon, ngayon at sa darating 
na araw.” (Hebreo 13:8)
 

Itinuro Din Ni Hesus 

“Sinabi ni Hesus sa kanya, ‘‘Dapat mong ibigin ang PANGINOON 
na iyong Diyos ng iyong buong puso, sa nang buong kaluluwa, at 
nang buon pagiisip. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa 
ay katulad din nito. Dapat mong ibigin ang iyong kapwa-tao tulad 
iyong sarili. ‘Sa dalawang utos na ito ay nakasalalay ang lahat 
ng Batas at Mga Propeta”(Mateo 22:37-40); sa ibang salita ang 
kautusan ng Diyos ay kasangkot sa nagpapakita ng pag-ibig sa 
Diyos at ng iyong kapitbahay!

Marahil iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Hesus, “Kung mahal 
ninyo Ako, panatilihin ang Aking mga utos” (Juan 14:15) at “Siya 
na nagtataglay ng Aking mga utos at napapanatili nito ay siyang 
umiibig sa Akin. At ang umiibig sa Akin ay iibigin ng Aking Ama at 
siya’y iibigin Ko at itatanyag Ko sa kaniya ang Aking sarili...” (Juan 
14:21) at “Siya na hindi umiibig sa Akoin ay hindi pinapanatili ang 
Aking mga salita…” (Juan 14:24) pati na rin ang “Kung iingatan 
ninyo ang Aking mga utos, kayo ay mananatili sa Aking pag-ibig, 
tulad Ko na pinatili ko ang mga utos ng Aking Ama at nanatili sa 
Kanyang pag-ibig” (Juan 15:10). 

Ibinigay ni Hesus ang Kanyang mga sikat na pangaral sa Bundok 
(Mateo 5-7) at pinalawak ang kahulugan ng mga iba’t-ibang 
mga utos, kasama ang mga ng pagpatay (Mateo 5:21-22) at 
pangangalunya (Mateo 5:27-28). Pinalaki niya ang kanilang mga 
kahulugan upang ang mga tao ay maaaring maunawaan kung ano 
talaga ang tungkol sa kautusan ng pag-ibig.

Para sa karagdagang patunay, sinabi ni Hesus sa kinabukasan, 
“At dahil ang kawalan ng batas ay managana, magiging 
manilalamig ang pag-ibig ng marami” (Mateo 24:12). Pagsuway 
ng mga batas (kawalan ng batas) ay naka-dugdong sa kawalan 
ng pag-ibig. Pinalawak ni Hesus ang kautusan sa pamamagitan 
ng nagpapaliwanag nito direktang kawing sa pag-ibig (sa 
pamamagitan ng pagsunod) o kasamaan (sa pamamagitan 
ng paglabag)! Nang sa katotohanan, naipahayag na Siya ay 
magbubunyi ang kautusan! “Siya ay magbubunyi ang kautusan 
at gawin itong kagalang-galang” (Is 42:21). Dahil si Hesus ay 
“magbubunyi sa batas at gawin itong kagalang-galang,”dapat 
bang labagin ng Kanyang mga tagasunod ang mga ito?

““Nang papaalis na si Hesus sa labas ng kalsada, may isang 
lalaking patakbong lumapit sa Kanya, lumuhod sa harap Niya, 
at nagtanong sa kanya, ‘Mabuting Guro, ano ang dapat kong 
gawin upang magmana buhay ng walang hanggan?’ Kaya sinabi 
ni Hesus sa kanya...’Alam mo ang mga utos’”(Marcos 10:17,19) at 
pagkatapos inilista Niya ang kalahati ng Mga Sampung Utos (nasa 
Lucas 18:19-20 din). Si Hesus ay namuhay at nagpaunlad ng Mga 
Sampung Utos.

Pagiingat Ng mga Utos Ay Simbulo Sa 
Kabanalan, Pagsuway Ng Mga Ito Ay 
Kasamaan

Mismo sa Kanyang mga salita, si Hesus ay nagturo na pagiingat 
ng Mga Sampung Utos ay mabuti at Pagsuway ng mga ito ay 
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masama. Pansinin ang anomang mga bagay na inspiradong 
sinulat ni Apostol Pablo: 

3 Kung sinuman nagtuturo ng kakaiba at hindi sumasang-
ayon na mabuti sa kabuuan ng mga salita, kahit na ang mga 
salita ng ating Panginoong Hesu-Kristo, at sa mga doktrina 
na makaayon sa kabanalan, 4 siya ay mayabang, walang 
nalalaman, ngunit nahuhumaling sa hindi pagkakaunawaan 
at mga pakikipaglaban sa mga salita, na nagmumula sa inggit, 
kaalitan, paglalapastanganin masamang hinala, 5 labanan na 
walang silbi ng mga tao na may bulok na pag-iisip at salat sa 
katotohanan, na sila’ay nagpapalagay na kabanalan ay isang 
paraan ng pakinabang. Layuan mo ang mga ganitong tao.

6 Ngayon kabanalan na may kasiyahan ay mahusay na 
pakinabang. 7 Sapagkat wala tayong dilanag anuman 
sa mundong ito, at tiyak na wala tayong madadalang 
anuman mula rito. 8 At kung tayo ay may pagkain at 
panamit, masiyahan na tayo sa mga ito. 9 Ngunit ang mga 
naghahangad na maging mayaman ay nahuhulog sa tukso 
at sa isang patibong, sila ay nahuhulog sa mga mangmang 
na hangarin na makakapinsala sa kanila na nagtutulak sa 
mga tao na malunod sa pagkawasak at pagkapahamak. 10 
Sapagka’t ito ay ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng 
uri ng kasamaan, nang ang ilang mga tao ay naligaw palayo 
sa pananampalataya sa kanilang kasakiman, at maraming 
pagdadalamhati ang lumalagos sa kanilang mga sarili.

11 Ngunit ikaw, o tao ng Diyos, lumayo ka sa mga bagay 
na ito at sikipan mong ituloy ang mga bagay na may 
katuwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, 
kahinahunan. (1 Timoteo 6:3-11)

Bakit ang “pag-ibig sa salapi” ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan 
“? Dahil ito ay kaimbutan, isang bagay na laban sa tinuturo ng 
Mga Sampung Utos!

Ang Pag-ibig Ng Diyos

Sino ang gumawa ng lahat ng mga bagay na magkakasama para 
sa kabutihan?

At alam natin na ang lahat ng mga bagay na magkakasama para 
kabutihan sa mga tao na umiibig sa Diyos, na sila ang Kanyang 
mga tinawag sa pamamagitan ng Kanyang layunin. (Roma 8:28)

Maraming nagaangkin na nagiibig sa Dioys, ngunit ano talaga ang 
pag-ibit sa Diyos para sa mga Kristiyano?
Pansisnin kung ano ang sinulat ni Apostol Pablo:
 

Ito ang pag-ibig ng Diyos, tuparin natin ang kaniyang mga 
utos at ang kaniyang mga utos ay hindi nakakaabala (1 Juan 
5:3).

Sa ganitong paraan, nalalaman natin na nakikilala natin Siya 
sa pagmanatili ng Kanyang mga utos. Ang nagsasabing ‘Kilala 
ko Siya,’ ngunit hindi nananatili sa Kanyang mg autos ay isang 
sinungalin, at wala sa kanya ang katotohanan. Subalit sino 

man ang magmanatili sa Kanyang mga salita, totoong naganap 
ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong paraan ay nalalaman natin 
na tayo’s nasa Kanya. Ang sinumang nagsasabing nananatili 
sa Kanya ay nararapat din lumakad kung paano Niya nilakad…
Ang mga bagay na ito ay Aking isinulat sa inyo patungkol sa 
mga tao na magsusubok dumaya sa inyo (I Juan 2:3-6, 26).

Mapapansin si Juan ay nagsusulat na ang pag-ibig ng Diyos ay 
naganap sa kanyang loob na lumakad kung paano lukamad si 
Hesus. Nagpanatili si Hesus at itinuro ang Mga Sampung Utos. 
Siya ay talagang hindi nagturo na sumaway ni hindi ituro sa iba na 
suwayin ang mga ito. Gunitain ang itinuro ni Hesus:

Kaya ang sinumang lumabag sa isa sa mga utos na ito kahit na 
ang kaliit-liitan, at ituro sa mga tao ang gayon, ay tatawaging 
pinakamababa sa kaharian ng langit; ngunit ang sinumang 
gumaganap at nagtuturong ganapin ito ay tatawaging dakila sa 
kaharian ng langit (Mateo 5:19).

Ang Mga Awit Ay Magtuturo Na Ang Mga 
Utos Ay Katotohanan

Ginawang malinaw sa Bibliya na ang batas ng Diyos at ang mga 
utos ng Diyos ay katotohan at matuwid, at nauugnay sa kaligtasan, 
ngunit ang mga masama ay malayo sa batas ng Diyos. Pansinin 
ang ilang mga bersikulo mula sa Awit 119:

101 Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama, ang 
hangad ko na masunod ay ang Iyong sinalita.
126 Panahon na, O Yahweh, upang ikaw ay kumilos, nilalabag 
na ng tao ang bigay mong mga utos.
127 Ibigin ko ang Iyong utos nang Higit pa kaysa ginto, kaysa 
gintong dinalisay, utos Mo’y isinapuso.
142 Ang iyong katuwiran ay isang walang hanggang 
katuwiran, At ang Iyong kautusan ay katotohanan.
144 Ang katuwiran ng Iyong mga testimonya ay walang 
hanggan; Bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay.
150 Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila’y 
malayo sa Iyong batas.
151 Ikaw ay malapit, O Panginoon, At lahat ng Iyong mga 
utos ay katotohanan.
152 Nang una’y nakaunawa ako sa Iyong mga testimonyo, na 
Iyong pinamalagi magpakailan man. 
155 Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka’t hindi nila 
hinahanap ang mga palatuntunan Mo.
160 Ang kabuoan ng Iyong salita ay katotohanan, At bawa’t 
isa ng Iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. 
163 Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang 
pagsisinungaling, nguni’t ang kautusan Mo’y aking iniibig. 
165 Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng 
iyong kautusan. At sila’y walang kadahilanang ikatitisod. 
166 PANGINOON, ako’y umasa sa Iyong pagliligtas, at aking 
ginawa ang mga utos Mo. 
172 Bigkasin ng aking dila ang Iyong salita, sapagka’t lahat ng 
Iyong mga utos ay katuwiran.

Habang ang mga pangunahing pananaw ng Iglesia ng Diyos na 
ang mga utos pinapakita ang pag-ibig, ang pangunahing pananaw 
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ng Protestante (mga tagasunod ni William Tyndale na hindi 
makakalaban) ay wari baga na ang mga batas na nilalaman sa 
Mga Sampung Utos ay tapos na at pinapakita nila (karamihan 
sa mga Protestante) na hiwalayin ang pag-ibig mula sa batas. Sa 
pananaw ng Patuloy na Iglesia ng Diyos, ang dahilan na ngayon 
ay marami mga problemang nararanasan ng ang mga tao ay 
dahil sila ay tinanggihan ang pamumuno ng Diyos kaysa sa 
kanilang mga buhay, kabilang ang pagpapanatiling sa Kanyang 
mga batas. Ang pangunahing pananaw ng Protestante ay wari 
baga na ang karamihan sa mga problema ng  mga tao ay dahil 
sila’y naninirahan sa Daigdig, at sa ilang mga dahilan maliban sa 
pagsunod sa mga utos ng Diyos, paraiso--na kinalang tukuyin 
bilang langit - ay magiging mas mahusay kaysa sa Daigdig.

Paulitulit Nagbabala Ang Bibliya ng Sumpa Mula sa Pagsuway ng 
Mga Utos

Habang ang papel na ito ay magiging masyadong mahaba upang 
ilista ang lahat ng mga sumpa sa Biblia para paglabag sa sampung 
utos, sa bahagi na ito ay ililista ko isang hanay ng mga sumpa 
mula sa Lumang Tipan, at kung ano ang mahalagang halaga bilang 
isang sumpa mula sa dulo ng Bagong Tipan.

Una, mapapansin ang Deuteronomio 28:

15 “Nguni’t mangyayari, na kung hindi mo didinggin ang 
tinig ng PANGINOON mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng 
kaniyang mga utos at ang kaniyang palatuntunan na aking 
iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay 
darating sa iyo at aabot sa iyo. 16 Susumpain ka sa bayan, at 
susumpain ka sa parang. 17 Susumpain ang iyong buslo at ang 
iyong palayok. 18 Susumpain ang bunga ng iyong katawan, at 
ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan 
at ang mga anak ng iyong kawan. 19 Susumpain ka sa iyong 
pagpasok, at susumpain ka sa iyong paglabas. 
20 “Ibubugso ng PANGINOON sa iyo ang sumpa, ang 
kalituhan, at ang saway, sa lahat ng pagpapatungan ng iyong 
kamay na iyong gagawin, hanggang sa ikaw ay mabuwal, at 
hanggang sa ikaw ay malipol na madali; dahil sa kasamaan ng 
iyong mga gawa, na sa gayo’y pinabayaan mo ako. 21 Ikakapit 
sa iyo ng PANGINOON ang salot hanggang sa maubos ka sa 
lupa, na iyong pinapasok upang ariin. 22 Sasalutin ka ng 
PANGINOON ng sakit na tuyo, at ng lagnat, at ng pamamaga, 
at ng nagaapoy na init, at ng tabak, at ng salot ng hangin, at 
ng sakit sa pagani; at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw 
ay malipol. 23 At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo, 
ay magiging tanso, at ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging 
bakal. 24 Ang ipauulan ng PANGINOON sa iyong lupa ay abo 
at alabok; mula sa langit ay bababa sa iyo, hanggang sa ikaw 
ay magiba. 25 Pasasaktan ka ng PANGINOON sa harap ng 
iyong mga kaaway; ikaw ay lalabas sa isang daan laban sa 
kanila, at tatakas sa pitong daan sa harap nila: at ikaw ay 
papagpaparoo’t parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. 
26 At ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng 
mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop sa lupa; at walang 
taong bubugaw sa kanila. 27 Sasalutin ka ng PANGINOON 
ng bukol sa Egipto, at ng mga grano, at ng kati, at ng galis, 
na hindi mapagagaling. 28 Sasaktan ka ng PANGINOON ng 

pagkaulol, at ng pagkabulag, at ng pagkagulat ng puso; 29 
At ikaw ay magaapuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng 
bulag na nagaapuhap sa kadiliman, at hindi ka giginhawa 
sa iyong mga lakad: at ikaw ay mapipighati at sasamsaman 
kailan man, at walang taong magliligtas sa iyo. 30 Ikaw ay 
magaasawa, at ibang lalake ang sisiping sa kaniya: ikaw ay 
magtatayo ng isang bahay, at hindi mo tatahanan: ikaw ay 
maguubasan, at hindi mo mapapakinabangan ang bunga 
niyaon. 31 Ang iyong baka ay papatayin sa harap ng iyong 
mga mata, at hindi mo makakain yaon; ang iyong asno ay 
aagawin sa harap ng iyong mukha, at hindi na masasauli sa 
iyo: ang iyong tupa ay mabibigay sa iyong mga kaaway, at 
walang magliligtas sa iyo. 32 Ang iyong mga anak na lalake at 
babae ay magbibigay sa ibang bayan; at ang iyong mga mata 
ay titingin, at mangangalay ng paghihintay sa kanila sa buong 
araw: at ang iyong kamay ay walang magagawa. 33 Ang 
bunga ng iyong lupa, at lahat ng iyong gawa ay kakanin ng 
bansang di mo nakikilala; at ikaw ay mapipighati at magigipit 
na palagi: 34 Na anopa’t ikaw ay mauulol dahil sa makikita ng 
paningin ng iyong mga mata. 35 Sasaktan ka ng PANGINOON 
sa mga tuhod at sa mga hita, ng isang masamang bukol 
na hindi mo mapagagaling, mula sa talampakan ng iyong 
paa hanggang sa bao ng iyong ulo. 36 Dadalhin ka ng 
PANGINOON, at ang iyong haring ilalagay mo sa iyo, sa isang 
bansang hindi mo nakilala, ninyo ng iyong mga magulang at 
doo’y maglilingkod ka sa ibang mga Diyos, na kahoy at bato. 
37 At ikaw ay magiging isang kamanghaan, isang kawikaan, 
at isang kabiruan sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ng 
PANGINOON. 38 Kukuha ka ng maraming binhi sa bukid, at 
kaunti ang iyong titipunin; sapagka’t uubusin ng balang. 39 
Ikaw ay maguubasan at iyong aalagaan, nguni’t ni hindi ka 
iinom ng alak, ni mamimitas ng ubas; sapagka’t kakanin yaon 
ng uod. 40 Magkakaroon ka ng mga puno ng olibo sa lahat ng 
iyong mga hangganan, nguni’t hindi ka magpapahid ng langis; 
sapagka’t ang iyong olibo ay malalagasan ng buko. 41 Ikaw 
ay magkakaanak ng mga lalake at mga babae, nguni’t sila’y 
hindi magiging iyo; sapagka’t sila’y yayaon sa pagkabihag. 
42 Lahat ng iyong puno ng kahoy at bunga ng iyong lupa ay 
aariin ng balang. 43 Ang taga ibang lupa na nasa gitna mo ay 
tataas ng higit at higit sa iyo, at ikaw ay pababa ng pababa 
ng pababa. 44 Siya’y magpapahiram sa iyo, at ikaw ay hindi 
makapagpapahiram sa kaniya: siya’y magiging ulo, at ikaw ay 
magiging buntot. 45 At lahat ng mga sumpang ito ay darating 
sa iyo at hahabulin ka, at aabutan ka, hanggang sa magiba ka; 
sapagka’t hindi mo dininig ang tinig ng PANGINOON mong 
Diyos, upang tuparin ang kaniyang mga utos at ang kaniyang 
mga palatuntunan na kaniyang iniutos sa iyo: 46 At ang mga 
yao’y magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo, at 
sa iyong lahi magpakailan man: 
47 “Sapagka’t hindi ka naglingkod sa PANGINOON mong 
Diyos na may kagalakan, at may kasayahan ng puso, dahil sa 
kasaganaan ng lahat ng mga bagay: 48 Kaya’t maglilingkod ka 
sa iyong mga kaaway na susuguin ng PANGINOON laban sa 
iyo, na may gutom, at uhaw, at kahubaran, at sa kakulangan 
ng lahat ng mga bagay: at lalagyan ka niya ng isang pamatok 
na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya. 49 
Magdadala ang PANGINOON ng isang bansang laban sa 
iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, na gaya 



           7

ng lumilipad ang aguila; isang bansang ang wika’y hindi mo 
nababatid; 50 Bansang mukhang mabangis, na hindi igagalang 
ang pagkatao ng matanda, ni magpapakundangan sa bata: 51 
At kaniyang kakanin ang anak ng iyong hayop at ang bunga ng 
iyong lupa, hanggang sa maibuwal ka; na wala ring matitira sa 
iyong trigo, alak, o langis, ng karagdagan ng iyong bakahan, o 
ng anak ng iyong kawan, hanggang sa ikaw ay maipalipol. 52 
At kaniyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga pintuang-
daan, hanggang sa ang iyong mataas at nakababakod na 
kuta ay malagpak, na siyang iyong inaasahan, sa iyong buong 
lupain; at kaniyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga 
pintuang-bayan sa iyong buong lupain, na ibinibigay sa iyo 
ng PANGINOON mong Diyos. 53 At kakain ka ng bunga ng 
iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalake 
at babae, na ibinigay sa iyo ng PANGINOON mong Diyos, sa 
pagkakubkob at sa kagipitan, na igigipit sa iyo ng iyong mga 
kaaway. 54 Ang lalaking mahabagin sa gitna mo, at totoong 
maramdamin, ay magiging masama ang kaniyang mata sa 
kaniyang kapatid, at sa asawa ng kaniyang sinapupunan, at 
sa labis sa kaniyang mga anak na ititira: 55 Na anopa’t hindi 
niya ibibigay sa kaninoman sa kanila ang laman ng kaniyang 
mga anak na kaniyang kakanin, sapagka’t walang natira sa 
kaniya, sa pagkubkob at sa kagipitan na igigipit sa iyo ng 
iyong mga kaaway sa lahat ng iyong mga pintuang-bayan. 
56 Ang mahabagin at maramdaming babae sa gitna mo, na 
hindi pa natitikmang itungtong ang talampakan ng kaniyang 
paa sa lupa dahil sa kahinhinan at pagkamahabagin, ay 
magiging masama ang kaniyang mata sa asawa ng kaniyang 
sinapupunan, at sa kaniyang anak na lalake, at babae; 57 At 
sa kaniyang sanggol na lumalabas sa pagitan ng kaniyang 
mga paa at sa kaniyang mga anak na kaniyang ipanganganak; 
sapagka’t kaniyang kakanin ng lihim sila dahil sa kakulangan 
ng lahat ng mga bagay, sa pagkubkob at sa kagipitan, na 
igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa iyong mga pintuang-
bayan.
 

Ang Estados Unidos ay dumadami ng utang sa may mga dayuhan 
na inutang nang mas marami pa. Ito ay isang sumpa sa edad na 
ito. Ang paggutom ay nabanggit sa darating maliban kung mga 
tao ay magsisi at panatilihin ang mga utos--ang mga utos ng Diyos 
ay hindi mabigat (1 Juan 5:3), kahit tila maraming nag-angkin.

Ngayon, masdan natin sa dulo ng Bibliya:

14 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. 15 
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)
 

Ang hinding pagmasok sa kaharian ay isang sumpa para sa edad 
na darating.

Diyos ay malinaw na sinusubukang sabihin sa mga tao na paglabag 
sa Mga Sampung Utos ay hindi mabuti. Yaong na hindi nanatili 
ang mga iyon ay pagsasanay ng kasinungalingan.

Ang mga resulta ng paglabag sa Mga Sampung Utos ay krimen. 
Sa isang pisikal na antas na ito ay nangangahulugan mga 
pagnanakaw, mga pandaraya, at pagpatay. Karagdagang mga 
kasamaan mula sa pagsira ng mga batas na sekswal ay madalas 
isama ang pagkakanulo, diborsiyo, sakit na naglilipat ng sekswal 
na uri, at pagpapalaglag--gayon din, ang pagsusuway ng mga ito 
ay magyuyupi sa paguunlad ng tunay na pag-ibig.
Poot, pang-aapi, kasakiman, terorismo, at digmaan din ay ang 
resulta ng hindi pagpapantili sa Mga Sampung Utos.
 

Ang Ibang Tagasulat ng Bagong Tipan ay 
Umayon Kay Hesus Tukol sa Mga Utos

Sinulat ni Pablo:

9 Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapootan 
ninyo ang kasamaan (Roma 12:9).

8 “Huwag kayong magkautang ng ano pa man sa kanino man, 
maliban na sa mangagibigan kayo: sapagka’t ang umiibig sa 
kaniyang kapuwa’y nakaganap na ng kautusan. Sapagka’t 
ang mga utos, ‘Huwag kang mangangalunya’, ‘Huwag 
kang papatay’, ‘Huwag kang magnanakaw’, ‘Huwag kang 
mananakim’, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi 
sa salitang ito, sa makatuwid baga’y Ibigin mo ang iyong 
kapuwa na gaya ng sa iyong sarili. 10 Ang pagibig ay hindi 
gumagawa ng masama sa kaniyang kapuwa: ang pag-ibig nga 
ay siyang katuparan ng kautusan (Roma 13:8-10).

23 “Iwasan ang mga ibang uri ng kasamaan” (I Tesalonica 
5:22).

10 “Sapagka’t ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri 
ng kasamaan; na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa 
pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming 
mga kalumbayan” (I Timoteo 6:10).

Ang panukala ng batas, ang panukala ng Mga Sampung Utos, na 
isinulat in Pablo sa itaas ay pag-ibig!

Isinulat ni Santiago:

1 Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat 
ang mga pagaaway sa inyo? hindi baga nagbubuhat dito, sa 
inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? 
Kayo’y nangagiimbot, at kayo’y wala: kayo’y nagsisipatay, 
at kayo’y nangaiinggit, at hindi maaaring kamtan: kayo’y 
nangakikipagaway at nangakikipagbaka; kayo’y wala, 
sapagka’t hindi kayo nagsisihingi (Santiago 4:1-2). 

Si Santiago din ay nagbigay-diin na dapat mong panatilihin ang 
lahat ng mga utos upang ipakita ang pag-ibig:

8 Gayon man kung inyong ganapin ang kautusang hari, 
ayon sa kasulatan, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng 
sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti: Datapuwa’t 
kung kayo’y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, 
at kayo’y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. 



8 Mga Balita ng Propesiya ng Bibliya

Sapagka’t ang sinomang gumaganap ng buong kautusan, 
at gayon ma’y natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa 
lahat. Sapagka’t ang nagsabi, Huwag kang mangalunya, ay 
nagsabi, naman, Huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw 
ay hindi nangangalunya, nguni’t pumapatay ka, ay nagiging 
suwail ka sa kautusan (Santiago 2:8-11). 

Ang Mga Sampung Utos ay inilatag ang pundasyon para sa etikal 
na paraan ng buhay.

Alam mo din ba, na Si Pablo ay nasulat sa mga sumusunod?

Ngunit ang layunin ng mg auto ay pag-ibig…(I Timoteo 1:5) 

Si Juan ay nagsulat:

Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang 
din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang 
pagsalangsang sa kautusan (I Juan 3:4).

Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino 
man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya 
na matuwid: 

Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka’t buhat 
pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na 
ito’y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga 
gawa ng diablo...Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at 
ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng 
katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang 
kapatid (I Juan 3:7, 8, 10).
 

Ano ang tinuturo sa Bibliya tunkol sa Katuwiran?

Sapagka’t lahat ng Iyong mga utos ay katuwiran (Awit 
199:172).

Naidagdag ni Pedro, sa pamamagitan ng kanyan pagbangit ng 
ika-35 ng Awit:

Sapagka’t ang mga mata ng PANGINOON ay nasa mga 
matuwid, At ang kaniyang mga tainga ay nasa kanilang mga 
dalangin: Nguni’t ang mukha ng PANGINOON ay laban sa 
mga nagsisigawa ng masama (I Pedro 3:12).

Si Pablo ay pinag-kaibahan ang mga matuwid (yaong mga 
pumapanatili sa mg autos) sa mga masama (yaong mga hindi 
pumapanatili). 

Sinulat rin ni Juan:

Dito’y ating nakikilala na tayo’y nagsisiibig sa mga anak ng 
Dios, pagka tayo’y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang 
kaniyang mga utos. Sapagka’t ito ang pagibig sa Dios, na 
ating tuparin ang kaniyang mga utos, at ang kaniyang mga 
utos ay hindi maabala (I Juan 5:2-3).

Dapat hindi nating payagan ang kahit sinumang tao, or grupo, 

na dayain tayo sa mga bagay na ito, ang Mga Sampung Utos na 
maisalarawan ang pag-ibig.
 

Ang Tanging Utos Lang ba ay Ang Utos na 
Umibig?

Ang ilan ay iminumungkahi na kapag isinulat ni Juan tungkol sa 
mga utos, siya ay nangangahulugang ang mga Kristiyano ay dapat 
lamang na magsisiibig sa isa’t isa. Ang pinaka-karaniwang naka-
tukoy mahil sa bersikulo ng I Juan 3:23 kung saan nagpapahayag, 
“ At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan 
ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo’y mangagibigan, ayon 
sa ibinigay niyang utos sa atin” at I Juan 4:21 na nagpapahayag, “ 
At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig 
sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid.”

Nagsulat din si Juan na, “Dito’y ating nakikilala na tayo’y 
nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo’y nagsisiibig sa Dios 
at tinutupad natin ang kaniyang mga utos” (I Juan 5:2). Ito din 
ay umaayon kay Pablo at Santiago ginawang malinay na kayo’y 
dapat panatilihin ang mg autos para ibigin ang inyong mga 
kapatid/kapit bahay (Roma 18:8-10; Santiago 2:8-11).

Si Juan nagkarandam na may kalinawanagan na ang Mga 
Sampung Utos ay kailangang dapat panatilihin ng sinulat niya 
ang mga sumusunod:

Utos1 “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay 
na nasa sanlibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanlibutan, 
ay wala sa kanya ang pagiibig ng Ama” (I John 2:15); ito’y sa ibang 
salita, walang anuman sa mundo ay ilalagay sa harap ng Diyos. 
“Kung ang sinoman ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang 
larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo, o sa 
kaniyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng 
Dios” (Pahayag 14:9). “At nakakita ako ng mga luklukan, at may 
mga nagsisiluklok sa mga ito, sila’y pinagkalooban ng paghatol: 
at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil 
sa patotoo ni Hesus, at dahil sa salita ng Dios, at ang mga hindi 
sumamba sa hayop, o sa kaniyang larawan man” (Pahayag 20:4). 
“Nguni’t sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at 
sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga 
mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa 
diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi 
ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang 
ikalawang kamatayan” (Pahayag 21:8).
 
Utos 2 “Little Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga idolo” 
(I Juan 5:21). “Ngunit mayroon akong ilang bagay na laban sa 
inyo, dahil mayroon kayong mga tao doon na pinapanatili ang 
doktrina ng Balaam...kumakain ng mga bagay na isinakripisyo 
sa mga idolo” (Pahayag 2:14). “Datapuwa’t mayroon akong 
laban sa inyo, na pinahintulutan ninyo ang...Aking mga alipin...
at kumakain ng mga bagay na inihahain sa mga idolo” (Pahayag 
2:20). “At ang nalabi sa mga tao, na hindi napatay sa mga salot 
na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, 
upang huwag sumamba sa mga demonio, at sa mga idolong 
ginto, at pilak, at tanso, at bato, at kahoy; na hindi nangakakakita, 
ni nangakaririnig man, ni nangakalalakad man” (Pahayag 9:20). 
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“Ngunit...mga mapagsamba sa mga idolo...ang kanilang bahagi 
ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang 
ikalawang kamatayan” (Pahayag 21:8). “Nangasa labas ay...ang 
mga mapagsamba sa mga idolo” (Pahayag 22:15). 

Utos 3 “Ito ang antikristong tumatanggi sa Ama at sa Anak “ (I 
Juan 2:22). 

Utos 4 “Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, bilang sa 
Kanyang pagturo sa Capernaum” (Juan 6:59). “ ng nagsasabing 
siya’y nananatili sa Kaniya ay nararapat din namang lumakad 
na gaya ng inilakad Niya” (I John 2:6)--tandaan na his Hesus ay 
palaging pumunta sa mga sinagoga sa Sabbath (Luke 4:16; John 
6:59). 

Utos 5 “Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob 
sa atin ng Ama, upang tayo’y mangatawag na mga anak ng Dios” 
(I Juan 3:1). 

Utos 6 “Ang sinomang napopoot sa kaniyang kaptid ay 
mamamatay-tao, at alam natin na sinomang mamamatay-tao 
ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan” (I Juan 
3:15). “At sila’y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpapatay” 
(Pahayag 9:21). “Siya...kung sinoman ang papatay sa tabak, ay 
dapat siyang mamatay sa” (Pahayag 13:10). “Ngunit...ang mga 
mamamatay-tao...ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang 
nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan” 
(Pahayag 21:8). “Nangasa labas ay...ang mga mapagsamba sa 
mga idolo” (Pahayag 22:15).

Utos 7 “Sapagka’t ang lat na nangasa sanlibutan--ang masamang 
pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata...ay hindi 
mula sa Ama kundi sa sanlibutan.” (I John 2:16). “Tunay ngang 
itatakuwil Ko siya’y malagin na magkakasakit, at yaong gumawa 
ng mga pangangalunya na kasama niya ay Aking itataboy sa 
dakilang tribulasyon” (Pahayag 2:22). “ At sila’y hindi nagsipagsisi 
sa...kanilang mga pagkasekswal na kahalayan” (Pahayag 9:21). 
“Ang mga...taong sekswal na imoral...ang kanilang bahagi ay 
sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang 
ikalawang kamatayan” (Pahayag 21:8). “Nangasa labas ay...ang 
mga mapagsamba sa mga idolo” (Pahayag 22:15).

Utos 8 Sinulat ni Pedro, “Ngunit huwag magbata ang sinoman 
sa inyo...magananakaw” (I Pedro 4:15), ngunit tilang kailangan 
ni Juan na ipalawak ang tema ng itong utos na kanyang isinulat, 
“Kung ang sinuman ay may mga pag-aari sa sanlibutang ito at 
nakikita niya ang kaniyang kapatid na may pangangailangan at 
ipagkait sa kaniya ang habag, paano mananatili ang pag-ibig ng 
Diyos sa kaniya “ (I Juan 3:17). “ At sila’y hindi nagsipagsisi sa...
kanilang mga pagnanakaw “ (Pahayag 9:21). 

Utos 9 “Ang nagsasabig, ‘KIlala ko siya’, at hindi pinanatilihan 
ang Kanyang mg auto ay sinungaling, at ang katotohanan ay 
wala sa kanya” (I Juan 2:4). “ Hindi ko kayo sinulatan ng dahil 
sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam 
ninyong mga ito, at sapagka’t alin mang kasinungalingan ay 
hindi sa katotohanan” (I Juan 2:21). “At isinuri ninyo yaong 
nagsasabi na silay ay ang mga apostol ngunit hindi, at natagpuan 

ninyong siya’y mga sinungaling” (Pahayag 2:22). “Ngunit...ang 
mga sinungaling... ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang 
nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan” 
(Pahayag 21:8). “Nangasa labas ay...ang mga mapagsamba sa 
mga idolo” (Pahayag 22:15).

Utos 10 “Sapagka’t ang lat na nangasa sanlibutan--ang 
masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata 
at ang kapalaluan sa buhay--ay hindi mula sa Ama kundi sa 
sanlibutan.” (I John 2:16).
 
Si Juan din ay nagsulat:

“Pinagpala ang mga tumutupad sa Kaniyang mga utos. Sila ay 
magkakaroon ng karapatang kumain mula sa punong-kahoy 
ng buhay at pumasok sa mga tarangkahan ng lungsod.” 
(Pahayag 22:14).

“Dito’y ating nakikilala na tayo’y nagsisiibig sa mga anak ng 
Dios, pagka tayo’y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang 
Kaniyang mga utos. Sapagka’t ito ang pagibig sa Dios, na 
ating tuparin ang Kaniyang mga utos: at ang Kaniyang mga 
utos ay hindi maabala” (I Juan 5:2-3).

At sa ganito’y nalalaman natin na Siya’y ating nakikilala, kung 
tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Ang nagsasabing, 
‘Nakikilala ko Siya’, at hindi tumutupad ng Kaniyang mga 
utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya. 
Datapuwa’t ang sinomang tumutupad ng Kaniyang salita, 
tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Dios. 
Dahil dito’y nalalaman nating tayo’y nasa Kaniya. Ang 
nagsasabing siya’y nananaha sa Kaniya ay nararapat din 
namang lumakad na gaya ng inilakad niya (I Juan 2:3-6)

Tila nang sinulat ni Juan tungkol sa mga utos ng maramihan, 
siya ay nagre-refer sa sampung utos at kapag siya ay sinulat ni 
tungkol sa mga isahan utos, siya ay tumutukoy sa pag-ibig (na 
kayang kinawit sa pagsunod sa mga utos, hal. I Juan 5:2-3).

Pansinin kung ano ang nasulat ni Apostol Juan:

Minamahal, huwag ninyong tularan ang masama kundi ang 
mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay mula sa Diyos ngunit 
ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakita sa Diyos (III 
Juan 11).

Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may 
ibig na magligaw sa inyo (I Juan 2:26).

Huwang kayong maging nilinlang, ang Mga Sampung Utos ay 
masailarawan ang pag-ibig. Pagsusuway ng Mga Sampung Utos 
ay masama.

Modernong lipunan ng Anglo ay tilang nais suwayin ang mga ito, 
at hindi humala ng mabuti para sa Estados Unidos, Reyno Unido, 
Kanada, Australya, Niyusiland, o ang natitirang bahagi ng planeta 
(Mateo 24:21-22).
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ang REyno unIDo ay 
MawawaLan ng HIBRaLtaR 
a Mga ISLa ng FaLKLanD

Hibraltar

     
Mga Isla ng Falkland (Retrato mula kay Eric Gaba)

Sa pamamagitan ni Bob Thiel

Noong unang panahon nang ilang mga siglo, dalawang ‘pasukan 
ng dagat’ ng Ryno Unido ang natitira, ang Hibraltar at ang Mga 
Isla ng Falkand ay napahayag sa mga balita nang nagugustuhan 
ng ibang mga gobyerno.
 
Ito’y naging malubhang noong 1982, nagpadala ang Arhentina ng 
militar upang tangkain angkinin ang Mga Isla ng Falkland para sa 
kanila.

Mawalalan ba ng Hibraltar at Mga Isla ng Falklands ang Reyno 
Unido?

Ano ang sinasabi ng mga pinuno sa politiko? Ano ang pinanapakita 
sa propesiya ng Bibliya?

Sinabi Ni David Cameron Na Ang Britania 
Ay Ipagtatanggol Ang Mga Falkland

Bago magpatuloy na may karagdagan, tingnan natin kung paano 
ang pagsasalaysay nitong kahulugan sa Dictonary.com ang 
‘pasukan ng dagat’ (minasdan 08/05/2013): 

pasukan ng dagat pamagat isang bangbang na mararaanan 
ng sasakyan sa tubig na nagbibigay-daan sa dagat. 

Ito ang bahagi ng kahulugan. Subalit para sa layunin nitong 
artikulo, ang gamit ko ng pasukan ng dagat ay nagpapahiwatig ng 
ilan sa mga gobyerno ay may-ari sa lupa at sa ganitong paraan ang 
makakapagsikap kahit kaonti kontrolin ang bangbang na malapit 
sa lupa. Katulad ng, sa halimbawa, kung paano makokontrolin ng 
Ryeno Unido ang pagpasok (na may isang antas) at paglabas sa 
Dagat ng Mediteraneo kasama ang tangway ng Hibraltar.
 
Ang Punong Ministro ay nagsalita tungkol sa pasukan ng dagat ng 
HIbraltar at ang Mga Isla ng Falkland. 

Pansinin ang mga sumusunod na balita na may kaugnayan sa Mga 
Isla ng Falkland:

Ang Punong Ministro ng Reyno Unido na si David Cameron ay 
nag-angkin sa pagtatanggol ng isa sa mga natitirang pasukan 
ng dagat ng Reyno Unido, ang Mga Isla ng Falkland:

David Cameron: nais naming labanan ang pagsalakay ng Mga 
Falkland

Handa ang Britanya na ipagtanggol ang Mga Isla ng Falkland 
na may puwersa sa militar kung ang Arhentina ay mag-lantsa 
ng pagsasalakay, sinabi ni David Cameron. (Sa ingles, Enero 6, 
2013: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9783568/
David-Cameron-we-would-fight-a-Falklands-invasion.html)

Ang mga hepe ng militar ay nagplanong ‘magpakita ng 
puwersa’ upang ibabala ang Arhentina laban sa kanilang 
mapoot na gawain sa Mga Isla ng Falkland…

Noong karaang lingo si Ginoong Cameron ay nagpilit na hindi 
liliit ang Britanya mula sa pagtatanggol, kung ang Arhentina 
ay nagsubok ng isa pang pagsasalakay.

Sa pagtutukoy sa kayayaring saglitan mula sa Mga Isa 
ng Falkland sa tipanana ng Pambansang Kapulungan ng 
Kaligtasan, ang Punong Ministro ay nagsabing: ‘Regular kong 
nakukuha ang mga balita sa kabuoan ng isyung ito dahil nais 
kong malaman ang aming tanggulan ay malakas, ang aming 
pagtitiyaga ay lubhang malakas.
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‘Mayroon kaming malakas na tanggulan sa mga lugar ng Mga 
Isla ng Falkland, na tiyak na katungkulan, na mayroon kaming 
naka-puwestong mga mabilis na jet, mayroon kaming mga 
tropa na naka-puwesdo roon sa Falklands.’

Ang tagapagsalita para sa Ministery ng Tanggulan ay nagsabi: 
‘Ang aming kabuoan ng tayo ng military sa Mga Isla ng 
Falkland ay mananatiling hindi magbabago at mananatiling 
maingat pagtanggolin. (Sa ingles, Enero 13, 2013: http://
www.dailymail.co.uk/news/article-2261616/Britain-set-
military-presence-Falkland-Islands.html#ixzz2b7THKaaV)

Ang digmaan para sa Mga Isla ng Falkland ay mula April 2, 1982 – 
Junio 14, 1982. Ang Mga Isla ng Falkland ay matatagpuan sa Timog 
ng Dagat ng Alantiko na nasa Dakong Mamababow ng Patagonya 
na higit mga 310 na milya (mga 500 kilometro) sa silanganan ng 
tabing-dagat ng Pagatonya/Arhentina. May dalawang nagbubuo 
ng pangunahing mga isla, Silangan ng Falkaland at Kanluran ng 
Falkland, kasama na rin ang magihit mga 700 na maliliit na isla. 
Ang Stanely, na ito’y nasa Silangan ng Falkland, ay ang pulong-
bayan at pinaka-malaki na lungsod. Mas mababa sa 3,000 ang 
mga tao na nakatira sa mga ito. Ang mga taga-Arhentina ay 
tinantawag ang mga isla na Malvinas.

Ang nagkontrol ang Reyno Unido ng Mga Isla ng Falkland mula 
noong mga 1830 at karamihan ng mga nakatira roon ay nais 
manatili mula sa pamamahala ng Britanya. Ngunit nais muling 
kunin ng mga taga-Arhentina ang mga ito.

Naggigiit Si David Cameron Na Ang 
Katayuan Ng Hibraltar Ay Hindi 
Magbabago

Mayroon ding mga alalahanin tungkol sa Hibraltar bilang nais 
itong muling kunin ng Espanya:

Punong Ministro na si David Cameron ay “seryoso 
na nagaalala” tungkol sa pagdami ng mga tensyon sa 
Espanyolong-Hibraltaryong hangganan.

Sinabi ng Espanya na ito ay isinasaalang-alang sa isang hanay 
ng mga panukala kabilang ang bagong 50€ (£ 43) na bayad 
upang makaraan sa hangganan ng teritoryo ng Britanya…

Ang huling kilos ng Espanya ay nagparami sa pagsasayasat ng 
mga sasakyan sa hangganan noon huling linggo…Si Ginoong 
Garcia-Margallo din ay nagbigay babala sa pagpapakilala 
ng iba pang mga panukala kabilang ang pagsasara ng mga 
airspace ng Espanyol sa mga paglilipad sa Hibraltar. Ang 
Hepe na Ministro ng Hibraltar na si Chief Minister Fabian 
Picardo ay inakusahan ng Espanya na “pumipihit na tabak”. 
(Sa ingles: David Cameron ‘seriously concerned’ by Gibraltar 
events. BBC, Agosto 5, 2013. http://www.bbc.co.uk/news/
uk-23574507)

Ang galit na David Cameron ngayon ay nagbabala sa kanyang 
kapilas na Espanya upang umurong sa pagkontrol ng hilera 

ng hangganan sa Hibraltar.

Ang Punong Ministro ay nagsabi, habang sa 15 minuto na 
tawag sa telepono, kay Mariano Rajoy na ang pagtaas ng 
mga pagsisiyasat at mga plano na magsingil ng £43 upang 
pumasok at lumabas sa Bato ay ‘talagang desproporsyonado 
at hindi katanggap-tanggap’…

Si Ginoong Cameron ay nagbabala na ang kaugnayan na 
Reyno Unido-Espanyolo ay maaring masira ‘maliban kung an 
sitwasyon sa hangganan ay gumaling’. 

Itong linggo, ang ministro na hepe ng Hibraltar ay tinanong 
ang Britanya na magpadala ng mga Royal Navy na bapor na 
pandigmaan sa lugar upang it ituring na ihinto ang Espanyol 
na barkong polis na gumawang walang pahiihintulot na mga 
pagkakasala sa mga tubig ng teritoryo ng Bato…

Ang isang tagapagsalita ng Downing Street ay idinagdag 
na: ‘Ang PM ginawang malinaw na ang aming posisyon sa 
soberanya ng Hibraltar at ang nakapalibot na tubig ay hindi 
magbabago...ang ambassador ng Britanya ay gumawa ng 
isang pormal na pagtutol sa Espanya ang ‘desproporsyonado’ 
na pagsisiyasat sa hangganan...hinahangad din ni ambasador 
Giles Paxman ang opisyal na paliwanag para sa banta 
ng Espanyol na i-buwis ang pagsingil sa mga sasakyang 
tumatawid sa hangganan at isara ang airspace…

‘Nagsanabi ulit ang ambassador na ang Reyno Unido ay 
tatayong pantay-balikat kasama ang Hibraltar sa mukha 
ng banta mula sa Espanya’. (Sa ingles: Chorley M. Cameron 
warns Spain it must back down from ‘disproportionate and 
unacceptable’ threats to Gibraltar. Daily Mail: MailOnline, 
Agusto 7, 2013, http:///www.dailymail.com.uk/news/
article-2385863/Cameron-warns-Spain-disproportionate-
unacceptable-threats-Gibraltar.html#ixzz2bI9PSfP4)

Natatangi: Britanya ay nagsabi na ang puwersa ng mabilis 
na reaksyon sa mga bapor na pandigmaan ay magbibisita sa 
Hibraltar sa pandagat na ensayo na paraan sa Mediteraneo, 
kahit na ang mabalasik na hanay ng politico sa nagsilagot 
na territoryo na mukhang magpapatuloy (Sa ingles: 
Farmer B, Govan F. Bibisitahin Hibraltar ng Royal Navy na 
bapor na pandigmaan sa gitna ng diplomatikong hilera. 
Telegraph, Agusto 8, 2013. http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/europe/gibraltar/10231438/Royal-Navy-
warships-to-visit-Gibraltar-amid-diplomatic-row.html)

Kaya ang Britanya ay sumusubok sabihan ang mga Espanyol na 
ang Hibraltar ay dapat hindi pakialaman at ito’y protekdato ng 
Reyno Unido. Hindi nagustuhan ng Espanya ang mga kilos na 
ginawa ng mga taga-Birtanya.

Ang teritoryo ng Hibraltar ay sumasaklaw sa 6.843 parisukat na 
kilometro (2.642 sq mi) at ito nagbabahagi ng 1.2-kilometro (0.75 
mi) hangganan na lupain sa Espanya.

Noong 1704, isang Anglo-Olanda ay kinuha ng may puwersa ang 
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Hibraltar mula sa Kaharian ng Castile sa panahon ng Digmaan ng 
mga Espanyol sa Paghalili. Sa pakraan, ng teritoryo ay naisuko 
sa Britanya “sa habang-buhay” sa kapangyarihan ng Tratado ng 
Utrecht noong1713 (Wikipedia).

Si David Cameron ay may karapatan na magalala. Ngunit hindi 
magbabago ang tadhana ng Hibraltar.

Ang Arhentina At Espanya Na Umaapela 
Sa Reyno Unido At Sa Mga Iba

Nagkaroon ng boto noong Marso 2013 tungkol sa Mga Falkland 
kung dapat ihinto ang pamamahala ng Britanya. Ang mga resulta 
ng boto ng mga nakatira sa Mga Isla ng Falkland ay nagpapakita 
na gusto nilang panatilihin ang Britanya: 

Tatlong boto lamang ang laban sa pananatili ng Britanya ng 
walang kagulat-gulat sa napakalaking karamihan ng mga 
boto, na sa Arhentina bilang awas na walang katarungan. 

Ang Punong Ministro ay nagsabi na ang Arhentina ay dapat 
“talang magingat” sa resulta ng reperendum at ang Britanya 
ay dapat palaging magtatangol sa mga taga-isla ng Falkland. 

Kahit na malapit sa sero na temperature at sa sandaling 
paghulog ng snow at ulan, ang kabuuang halaga ay 92% mula 
sa mga manghahalal na 1,650. Lahat, maliban sa tatlong 
tao ay nagboto ng oo sa tanong na nakalata sa mga balota: 
“Idinadalangin mo ba na kanais-nais ang Mga Isla ng Falkflad 
na panatilihin ang kanilang kasalukuyang pampulitikang 
kalagayan na pang-ibang bansa na teritoryo ng Reyno 
Unido?”

Walang sinuman ang inaasahan ng kahit ano ngunit ang 
napakalaking karamihan ng mga boto sa isang boto na 
ang Argentinian pamahalaan ay awas bilang ilegal. (http://
www.guardian.co.uk/uk/2013/mar/12/falkland-islands-
referendum-votes-yes)

Pansinin na kahit ang mga bumobotong tao ng mga Falkland ay 
nagsigawa ulit na ipalam ang kanilang mga hirang:

United Nations-Ang president ng Argentina ay angkinin 
ang kanyang tinangnan ng bansa sa Mga Isla ng Falkland sa 
United Nations noong Huwebes, sa ika-30 na anibersaryo 
ng Britanya ng pagpapalayas sa sikad na pagsasalakay ng 
Arhentina mula sa mga isla.
Sa pinaka-emosyonal na pananalita, si Presidente Cristina 
Fernandez ay hinamon ang Britanya na “kumilos nang mas-
matalino” at umupo upang makipag-usap tungkol sa darating 
na panahon ng mga maliliit na kapuluan. http://www.philly.
com/philly/news/nation_world/159144835.htmlJune 14, 
2012

 Presidente Cristina Fernandez de Kirchner ng Arhentina 
ay nagdemanda na ang Britanya ay pasa-loob ng mga 
pangangalakal sa loob ng soberanya ng Mga Isla ng Falkland.

Si Presidente Fernandez ay nagtugon sa Lupon ng UN sa 
Pagtanggal ng Kolonsisasyon sa ika-30 na anibersaryo ng 
pagpapalaya sa teritoryo ng Reyno Unido mula sa okupasyon 
ng Arhentina. Sinabi niya na ang kasaysayan at heograpiya ay 
nagsusuporta sa inangkin ng Arhentina. Ngunit isang taga-
isla ay nagsabi na ang lupon ng Arhentina ay “mananakot”. 
Ang Punong Ministro ng Reyno Unido na si David Cameron 
ay nagsabi na magkakaroon ng “walang pangangalakal”. 
Kaya, ang BBC ng Britanya ay sinusubukang sabihin sa mga 
Espanyol na ang Hibraltar ay hindi dapat naaabala at nasa 
kapangyarihan na may proteksyon mula sa Reyno Unido. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-18453372

Nais ng Espanya na magkaroon ng isa pang pasukan ng dagat, 
ang Hibraltar ng Reyno Unido. Tumangi ang mga taga-Hibraltar 
sa mga panukala para sa soberanya ng Espanyol noong 1967 na 
reperendum at muli noong 2002. Ang Hibraltar ay pang-ibang 
bansa na teritoryo ng Briton. Ang Batas ng Briton Nasyonalidad 
ng 1981 ay ipinagkaloob ang mga taga-Hibraltar ng buong 
pagkamamamayan ng Britanya.

Ngunit, hindi nasisyahan ang Espanya, kaya pansinin ang mga 
sumusunod:

Magpupunta ang Espanya sa United Nations sa Biernes upang 
igiit na bukas ang pag-uusap sa soberanya ng Hibraltar. (The 
Telegraph, Hunyo 13, 2013 http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/europe/spain/9329766/Spain-to-go-to-
UN-over-Gibraltar-sovereignty.html)

Sa gayon, parehong Arhentina at Espanya ay nagkaroon ng 
petisyon sa UN laban sa Reyno Unido na may katiwalaan ng mga 
pasukan ng dagat. 

Ang Arhentina ay nagdidin ng kanilang angkin sa Latin Amerika, 
at ipinakilala ng Espyana sa Unyon ng Europa ang kanilang 
inaangkinin.

Ano Ang Turo Ng Bibliya?

Pansinin ang maraming detalye kung anong tungkol sa sinabi kay 
Rebekah na sinomang sumangayon na magging asawa ni Isaac:

“Aming kapatid na babae, ika’y magging Ina ng libo-libo 
ng mga sampung-libo; at aariin ng iyong  binhi Ang Mga 
Pintuang-Banyan niyaong mga napopoot sa kanila” (Genesis 
24:60).

Kami mula sa Patuloy na Iglesya ng Diyos ay natuturo nang mga 
nakalilipas na dekada, na ang Reyno Unido at Estados Unidos ng 
Amerika ay ultimong mawawwalan ng kanilang mga pasukan ng 
dagat- kami’y naniniwala na silang may nagmamay-ari sa kanila, 
dahil mula sa pagpapala ng Diyos sa kanila at mawawalan sila ng 
mga ito sa palaangal sa pagsuway.

Pansinin ang ilan sa mga propesiyang babala na matatag sa mga 
ito:
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58 Kung hindi ninyo isasagawa ang lahat ng mga salita ng 
kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang kayo ay 
matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang, 
ANG PANGINOON NA INYONG DIYOS. 59 Kung magkagayo’y 
gagawin ng Panginoon na kamanghamangha ang salot sa 
inyo, at ang salot sa inyong binhi, malaking salot, at totoong 
malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. 60 At 
Kaniyang pararatingin uli sa inyo ang lahat ng mga sakit sa 
Egipto, na inyong kinatakutan at kakapit sa inyo. 61 Bawa’t 
sakit din naman, at bawa’t salot, na hindi nasusulat sa aklat 
ng kautusang ito’y pararatingin nga sa inyo ng Panginoon, 
hanggang sa ikaw ay maibuwal. 62 At kayo’y malalabing 
kaunti sa bilang, pagkatapos na kayo’y naging gaya ng mga 
bituin sa langit sa karamihan; sapagka’t hindi ninyo dininig 
ang tinig ng Panginoon na inyong Diyos. 63 At mangyayari, 
na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na 
gawin kayong mabuti at paramihin kayo: ay gayon magagalak 
ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo, at ibuwal kayo; at 
kayo’y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. 
(Deuteronomio 28:58-63)

24 Huwag kayong magpakarumi sa alin man sa mga bagay 
na ito; sapagka’t lahat ng ito ay nangadumhan ang mga 
bansang aking palayasin sa harap ninyo:  25 At nadumhan 
ang lupain: kaya’t aking dinadalaw ang kasamaang iyan 
diyan, at ang lupain din ang nagluluwa sa mga tumatahan 
diyan. 26 Inyo ngang iingatan ang aking mga palatuntunan, 
at ang aking mga kahatulan, at huwag kayong gagawa ng 
anoman sa mga karumaldumal na ito; maging ang mga tubo 
sa lupain o ang mga taga ibang bayan man na nakikipamayan 
sa inyo: 27 (Sapagka’t ang lahat ng karumaldumal na ito, ay 
ginawa ng mga tao sa lupaing iyan, na mga una kaysa inyo; 
at ang lupain ay nadumhan); 28 Upang huwag naman kayong 
iluwa ng lupain, sa pagkahawa ninyo, na gaya ng pagluluwa 
sa bansang nagsitahan ng una kaysa inyo. (Levitico 18:24-28)

23 At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago 
sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin: 24 At lalakad din 
naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo, ng makapito 
pa dahil sa inyong mga kasalanan: 25 At pararatingin ko sa 
inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan; at kayo’y 
matitipon sa loob ng inyong mga bayan: at pararatingin ko 
ang salot sa gitna ninyo; at kayo’y mabibigay sa kamay ng 
kaaway. (Levitico 26:23-25)

Kaya, yaong mga pinangako ng pagpapala ay sinabihan rin na 
sila’y magging mapasailalim sa kawalaan ng mga pagpapala kung 
sila ay sumuway sa Diyos.

Sa maraming taon, ang mga mayor na pasukan ng dagat ng daigdig 
ay inari/kinokontrol ng Estados Unidos (Panama Canal at ang 
ilang mga lokasyon sa Karagatang Pasipiko) at ang Reyno Imperyo 
(Straits ng Malacca, Singapore, Suez Canal, Bab el-Mandeb, Strait 
ng Hormuz, Bayan ng Simon/Cape Cape Town of Good Hope, 
Malta, atbp.) At habang hindi na ito ang kaso sa karahiman ng 
mga ito, tila ito rin ay inihayag alisan sa kanilang pagsusuway ( 
c.f.  Deuteronomio 28:15, 52) —at itong mga bansa ay talagang 
sumuway sa Diyos ni Abraham, gayun din sa katunayan na 
mawalan ng mga pasukan. Sa ganitong paraan, parang lohikal na 

lutasin ang mga natitirang “pasukan ng dagat” nang Reyno Unido 
katulad ng Hibraltar at ang Mga Isla ng Falkland ay mahihiwalay 
mula sa kontrol ng Reyno Unido. Direktang ang Espanya, o baka, 
mula sa Unyon ng Europa (o mga iba pang ilang kompederasyon 
ng Europa) na hindi direkta, ay piliing paalisin ang kontrol ng 
Britanya sa Hibraltar.

Sa katunayan ng pagkawalan sa karamihan ng mga pasukan ng 
dagat ng Anglo, dapat nagpapakita sa atin na ang uri ng mga 
sumpa ay nagsimulang tamaan ang mga bayan ng Algo. Maramin 
rin hanggang ang mga bayan na Anglo (kasama ang Estados 
Unidos) ay magwawakas.

Maring mga tao na walang alam na ang mga bayan na angkan 
ng Anglo ay nakatanggap ng kanilang kayamanan at impluwensya 
maharil-kabahagi ng pagpapala na ibinigay ng Diyos kay Jacob/
Israel na binigay sa mga angkan ni Efraim at Manases.

Pansinin ang sumusunod na pagpapala na binigay kay Efraim at 
Manases mula sa Israel/kay Jacob:

16 Pagpalain ang mga batang ito; At tawagin nawa sila sa 
aking pangalan, At sa pangalan ng aking mga magulang na 
si Abraham at si Isaac; At magsidami nawa silang totoo sa 
ibabaw ng lupa...

19 “...Siya man ay magiging isang bayan, at siya man ay 
magiging dakila: gayon ma’y ang kaniyang kapatid na bata 
ay magiging lalong dakila kay sa kaniya, at ang kaniyang 
binhi ay magiging isang makapal na bansa.  20 At kaniyang 
pagpapalain sila ng araw na yaon, na sinasabi, “Mula sa 
iyo ang Israel pagpapalain, na magsasabi, ‘Gawin ka nawa 
ng Diyos na gaya ni Efraim at gaya ni Manases, at kaniyang 
ipinagpauna si Efraim bago si Manases!’”(Genesis 48:16, 19-
20).

Ang Imperyo ng Briton, kabilang ang Mankomunidad, ay ang 
pinakamalaking imperyo sa mundo at binubuo ng kumpanya 
ng mga bansa. At habang ang Mga Isla ng Falkland at Hibraltar 
ay teknikal na hindi mga hiwalay na bansa, ang mga ito ay 
pinaghiwalay mula sa mga Pulong ng Briton, ngunit isaalang-
alang nilang mga sariling ang Briton, at nakabatay sa parehong 
mga pinagpala at mga sumpa na ibinigay sa Israel at ang kanyang 
mga angkan.

Noong 1954, ang huling Herbert Armstrong ay nagsulat:

Ang kakaibang KATOTOHANAN ng PAGTATANIM at ang 
PAGTATAYO ng trono ni David ay inihayag sa isang “bugtong 
at parabula,” naghahatid simbolong wika na hindi kailanman 
naunawaan ito hanggang sa huling araw. Ngunit ito ay 
nakatindig, ngayon, kaya malinaw itong ipinaliwanag na 
kahit ang maliit na bata ay makakintindi! Ito ay napunan 
ang ika-17 na kabanata ng Ezekiel sa maingat na pagbabasa. 
Pansinin, muna, ito propetang mensahe na nakatukoy, HINDI 
sa Juda, ang mga Hudyo, ngunit sa Sangbahayan ng Israel. 
Ito ay liham upang magbigay liwanag sa nawalang Sampung-
Tribo ng Sangbahayan ng Israel sa mga huling araw! ... “At 
ang lahat ng mga puno ng lupa” (taludtod 24). Ang “puno” 
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sa bugtong at parabula na ito ay naghahawig na isang bansa. 
Sa ibang salita, “Ang lahat ng mga bansa ng daigdig.” “…ay 
magkakaalam na ang Panginoon ay nagdala ng mataas na 
puno.” Juda, ang mataas na puno, sa pagkakaroon ng trono 
ng 130  taon matapos nabihag ang Israel, ngayon’y dinala sa 
mababang tukod ng pang-aalipin. “…nagmalaki sa mababang 
puno.” Sa 130 na taon ang Israel ay matagal nang “mababang  
puno.” Ngayon ang Israel ay nagmamalaki, na naging bansa 
na may hari ulit. “…natuyo ang berde na puno” – JUDA, “at 
ginawang maunlad ang tuyong-puno.” Ang ISRAEL, ay pangulo 
ng mga tribo ng Efraim at Manases, na silang humahawak sa 
PAGKAPANGANAY, dapat ngayo’y umunlad, maggiging unlad 
sa nararapat na panahon. “Ako, ang PANGINOON ay nagsalita 
at nagsigawa nito.” Oo, ang PAGKAPANGANAY ay nasa ISREAL. 
Bagaman NALIGAW, waring dapat naging bansa ng Hentil, 
sila ay ang mga tao nang yaong mga lumalaki  sa ipinangako 
ng karamihan--ang dakilang bansa, at ang kumpanya ng mga 
bansa, na may pagaari sa mga pasukan ng kanilang mga 
kaaway na bansa, magiging isang kolonisasyon ng mga tao 
na kumakalat sa bugong mundo, pagiging mapalad na may 
pambansang pagaaring yaman at yamanan. At, kapag sila’y 
naging malakas at nangingibabaw ng pambansa, tandaan na 
ang trono ni David ay matatagpuan ng paglipat sa kanila!...

Basahin muli ang propetikang pangako sa Genesis 22;17, at 
24:60. Dahil ang pagkapanganay ay nauukol sa MGA BANSA, 
ang “PASUKAN” ng ating kalaban maging tulad pagdaan ng 
Hibraltar, Suez, Singapore, Panama Canal, atbp. Ang Britanya 
at Amerika ay nagkakaroon sa bawat pinakamalaking 
“pasukan” sa mundo ito! Kaya DAPAT tayo ang modernong 
Israel. Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay nagkawing 
sa mga “pasukan” na ito. Sila’y hindi lang dumaan ng 
may estratehiya, kundi ang pang-mundong dakilang mga 
pakikiapid. (Sa ingles: Armstrong HW. The United States and 
the British Commonwealth in Prophecy. 1954)

Sa panahaon nang kanyang sinulat ang nasa itaas, noong 1954 si 
Herbert W. Armstrong ay nagusap sa Reyno Unido at nagbabala 
yaong lahat na makikinig gaya ng mga bansa na angkan ng Briton 
na nakatanggap ng mga pasukan ng dagat bilang pagpapala, 
na sila’y mawawalan ng mga pasukan na ito. Maraming mga 
pasukan ng dagat na nawala at sa katapusan ang Reyno Unido ay 
mawawalan ng Hibraltar at nang mga Falkland.

Ang Bibliya ay hindi tumutukoy kung paano mawawala ang mga 
pasukan ng dagat. Ito ay talagang nagtuturo na ang mga kaaway 
ay mamuno sa lahat ng mga angkan ng Israel na inilingon ang 
kanilang mga likod sa Diyos:

45 At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin 
ka, at aabutan ka at hanggang sa magiba ka... 47 Sapagka’t 
hindi ka naglingkod sa PANGINOON mong Diyos na may 
kagalakan at may kasayahan ng puso, dahil sa kasaganaan ng 
lahat ng mga bagay, 48 kaya’t maglilingkod ka sa iyong mga 
kaaway, na susuguin ng PANGINOON laban sa iyo, na may 
gutom, at uhaw, at kahubaran, at sa kakulangan ng lahat ng 
mga bagay: at lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa 
iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya. 49 Magdadala ang 
PANGINOON ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, 

mula sa katapusan ng mundo, na gaya ng lumilipad na aguila, 
isang bansang na may wika na hindi mo maiintidihan; 50 
Bansang mukhang mabangis, na hindi igagalang ang pagkatao 
ng matanda, ni magpapakundangan sa bata: 51 At kaniyang 
kakanin ang anak ng iyong mga hayop at ang bunga ng iyong 
lupa, hanggang sa maibuwal ka; na wala ring matitira sa 
iyong trigo, alak, o langis, ng karagdagan ng iyong bakahan, o 
ng anak ng iyong kawan, hanggang sa ikaw ay maipalipol. 52 
At kaniyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga pintuang-
daan, hanggang sa ang iyong mataas at nakababakod na 
kuta ay malagpak, na siyang iyong inaasahan, sa iyong buong 
lupain; at kaniyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga 
pintuang-bayan sa iyong buong lupain, na ibinibigay sa iyo ng 
PANGINOON mong Diyos. (Deuteronomio 28:45,47-52).

Ang pagkawala ng mga pasukan ay particular na inihayag . 
Nangyari ito dahil sa mga angkan ng Anglo na bansa at iba pang 
mga pintuan, tulad ng Hibraltar at ang mga Falkland, ito rin ay 
mawawala.

Ang Bibliya din nagbigay-babala sa kapangyarihan ng huling 
panahon na may  ‘mga pinakamatibay na kuta’ (na sa kasalukuyan 
ay magiging Estados Unidos at sa mismong kaalyado na Anglo 
tulad ng Reyno Unido, Kanada, Australia, at  Niyusiland) ay 
magiging lupig at ang kanilang lupain na mahahati sa huling Hari  
ng Hilaga, isang kapangyarihan ng Hayop ng Europa :

39 Kaya siya’y magbabagsak ng mga matibay na kuta sa tulong 
ng ibang dios; sinomang kumilala sa kaniya, mananagana 
sa kaluwalhatian; at pagpupunuin niya sila sa marami, at 
kaniyang babahagihin ang lupa sa halaga.(Daniel 11:39)

At maliban kung ito’y mangyayari bago sa kaganapan sa Daniel 
11:39, itong kaganapan ay madaling papupunta sa pagkawala ng 
mga Falkland pati na rin ang Hibraltar.

Konklusyon: Ang Britaya Ay Mawawalan 
Ng Hibraltar At Ng Mga Falkland

Kaya, mayroong mga pagtatalo sa mga pagkontrol ng teritoryo 
nang parehong Hibraltar at ang Mga Isla ng Falkland. 

Ang propesiya na iminungkahi ng Bibliya na ang mga bansang 
Anglo ay nagkatanggap ng mga ‘pasukan ng dagat’ bilang bahagi 
ng pagpapala na binigay sa mga angkan ni Rebekah. Ang propesiya 
ng Bibliya ay nagtuturo din na yaong mga nakatanggap ng mga 
uri ng mga pagpapala na sa dulo ay may pagtatanggap ng sumpa 
nang sila’y nagpalayong-layo sa Diyos. 

Dahil sa pagpatuloy ng pagsuway, ang Estados Unidos at Reyno 
Unido ay nawalan na ng iba’t ibang pasukan ng dagat.
Ang Punong Ministro ng Briton ay maaaring gumawa ng mga 
pahayag at magsagawa ng mga pisikal na hakbang upang subukan 
upang humawak sa mga ito, ngunit naniniwala ako na ang Bibliya 
ay nagmumungkahi na ang Reyno Unido ay magiging mawawalan 
ng mga Falklands pati na rin ang Hibraltar. Ang pagkawala ng Mga 
Isla ng Falkland at Hibraltar ay matutupad.
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aRaw ng LaHat ng Mga 
Santo, aRaw ng Mga 
Patay, at aRaw ng Mga 
KaLuLuwa

Mga Catrina, tulad ng nasa itaas, ay ilan sa mga pinaka-
popular na mga pigtura ng Araw ng Mga Patay sa Mehiko 

(Tomascastelazo).

Sa pamamagitan ni Bob Thiel

Sa 1 ng Nobyembre ay naobserbahan ng marami bilang Araw ng 
Mga Santo /o Araw ng Mga Patay. Nagmumula ito sa umaga /
araw pagkatapos ng Halloween at ng Araw ng mga Kaluluwa na 
normal sa susunod na araw.
Ito bang mga araw na ito ay banal na araw ng bibliya? Paano sila 
itinatag?

Ang mga eskolar na Katoliko ay umamin na ang araw na tinatawag 
nilang  “Araw ng Lahat ng Mga Santo” ay hindi naobserbahan ng 
mga sinaunang Kristiyano, ngunit noon ay isang karagdagan sa 
pagkaraan:

LAHAT NG MGA SANTO. Habang sa unang bahagi ng ika-apat 
na siglo, ang mga Griyego ay pinananatili ang unang Linggo 
pakatapos ng kapistahan ng Pentekost ng lahat ng mga martir 
at banal, at tayo parin ang nagkakaroon ng isang sermon na 
ibinigay ni San Chrysostom sa araw na iyon. Sa mga bansang 
Kanluran, ang kapistahan ay ipinakilala ni Papa Bonifacio ang 
Ikaapat na matapos niyang inialay, bilang Iglesya ng Mapalad 
na Birhen at Mga Martir, ang Panteon, na ginawa sa kanya 
ng Emperador Phocus. Ang kapistahan ng paghahandog 
ay pinananatiling sa kalabintatlo ng Mayo. Nagsagrado Si 

Gregorio III halos noong 731 sa kapilya sa Iglesya ni San Pedro 
sa karangalan ng lahat ng mga banal, nang mula sa panahon 
ng Araw ng mga Santo na pinananatiling nasa Rome, pati na 
ngayon, sa una ng Nobyembre. Mula sa malapit na gitna ng 
ika-siyam na siglo, ang kapistahan ay naging sakaraniwan 
na obserbahan ng pangkalahata ang pagtalima sa buong 
Kanluran. (Addis W, Arnold T. Diksyonaryo ng Katoliko, Ika-
6 na edis. Ang Publikasyong Katoliko ng Sosyedad na Kom, 
1887. Nihil  Obstat. EDUARDUS S. KEOGH, CONG. ORAT., 
Censor Deputatu Imprimatur. HENRICUS EDUARDUS, CARD. 
ARCHIEP. WESTMONAST. Die 18 Dec., 1883. Imprimatur. John 
Card. McCloskey, Archbishop of New York. Peb. 14, 1884. 
Karapatang magpalathala, Lawrence Kehoe, 1884/1887. 
p20).

ARAW NG LAHAT NG MGA SANTO. Sa ika-apat na siglo, ang 
mga karatig na diyosesis ay nagsimulang baguhin ang mga 
kapistahan , na ilipat ang mga relikya, hatiin ang mga ito, at 
upang sumali sa isang karaniwang kapistahan; kung paano 
ipinapakita ang imbitasyon ng San Basil ng Caesarea (397) sa 
mga obispo ng lalawigan ng Pontus . Madalas na mga grupo 
ng mga martir na nagdurusa sa parehong araw, na natural 
na humantong sa isang magkasanib na pagdiriwang. Sa pag-
uusig ng Diocletian ang bilang ng mga martir ay nagdamihan 
na hiwalay na araw   ay hindi nakatalaga sa bawat isa. Subalit 
ang Iglesya, nakiramdam na bawat martir ay dapat igalang, 
ay itinalaga ito sa isang karaniwang araw para sa lahat. 
Ang unang landas ng mga ito’y makita natin sa Antioch sa 
Linggo pagkatapos ng Pentekost. Mahahanap din nating na 
binabanggit ang isang karaniwang araw sa isang sermon ni 
San Efrem ng Syrian (373), at sa ika-74 na sermon tungkol sa 
Ebanghelyo ni San Juan Chrysostom (407) . . . . . . . (Sa ingles: 
Mershman , Francis. “All Saints’ Day.” Ang Ensiklopedya 
ng Katoliko Tomo 1 Nihil Obstat. Marso 1, 1907 Remy 
Lafort, S.T.D., Taga-suri. Imprimatur + John Cardinal Farley, 
Arsobispo ng New York. New York: Kompanya ng Robert 
Appleton, 1907 . Agosto 11, 2013 <http://www.newadvent.
org/cathen/01315a.htm>)

ARAW NG MGA KALULUWA. Ang isang pagdiriwang na 
solemne, at panalangin para sa, lahat ng mga kaluluwa sa 
Purgatoryo, na kung saan ang Iglesya ay ginagawa na sa 
ikalawang Nobyembre. (Ibid, p. 20)

Dahil ang pagtuturo na “Araw ng Mga Santo” ay gumagana 
kasama ang purgatoryo, matapos rin ang katibayan na ito ay hindi 
isang orihinal na banal na araw ng mga sinaunang Kristiyano na 
hindi naturuan ang bersyon ng Romano Katoliko nito at kahit 
ngayon, hindi rin gawin ng Ortodoksia ng Silanganan.

Ang Panteon noon ay orihinal na isang paganong dambana para 
sa maramihang mga diyos at naging isang dambana ng Katoliko 
para sa maramihang “mga banal.”
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Panteon ng Roma: Isang Simbolo ng Pagkakaisa sa Gitna ng 
Pagkalito

Paano talaga naging pangkalahatan na kapistahan ang Araw 
ng Mga Santo nang nagpapakita na ito’y ibang uri na paganong 
kaugnayan: 

Araw ng Lahat ng Mga Santo…Ito ay unang ipinagdiriwang 
noong Mayo 13, A.D. 610, bilang Kapistahan ng Mga Banal na 
Martir, kapag ang Emperor Phocas ay binigyan ang sinaunang 
Pateon kay Papa Bonifacio IV bilang isang iglesya (Sa Ingles: 
Araw ng Mga Kaluluwa. World Book, tomo 1. Chicago, 
1996:354).

Ang mga Romano ay nagtayo ng Panteon bilang isang templo 
na may dangal sa mga diyos. Ang kahulugan ng ngalan ay 
lahat ng diyos…si Agrippa ay nagtayo ng mabunyi na Panteon 
sa Roma noong 21 B.C. (Sa ingles: Panteon. World Book, 
tomo 15. Chicago, 1966:111).

Druida…mga pari na nagsamba ng ilan sa mga parehong 
diyos ng mga Griyego at mga Romano, ngunit sa ibang mga 
pangalan (Sa ingles: Druida. World Book, tomo 15. Chicago, 
1966: 289).

Siyempre, mayroong ilan g mga tao na may pakiramdam na 
kahit ang mga Druida ay sumamba sa mga paganong diwata na 
ibang mga pangalan na hindi tama, ngunit tinatanggap nila ang 
pagpapalit ng mga pangalan ng mga ‘diyos’ sa Pateon hanggaing 
sa “Mga Santo ng Katoliko” ay kalugodlugod ng lubos.

Narito pa ang marami na kung paano and bakit ang Panteon ay 
kalugodlugod sa mga Romano Katoliko:

Noong 607 A.D. ang Romanong Emperador na si Phocus ay 
nagtagumpay at talunan ang mga Barbaro na may control 
sa Roma. Ang Pateon sa Roma, isang paganong edipisyo na 
sinira ng mga barbaro, ay naibigay kay papa Bonifacio IV. Sa 
orihinal, ang Emperador Hadrian ay nagtayo ng Panteon -- 
magihit 100 A.D. Itoy’s kanyang inhihandog sa mga paganong 
diyosa Cybele at sa mga Romanong diwata. Itong templo ay 
naging dakong sentral sa Roma kung saan ang mga pagano 

ay nagdangal at nagpagunita ng kanilang mga diyos. Sa 
ganitong marilag na edipisyo na ngayon ay nasa hawak ng 
mga nagaankin na Kristiyano, ang tanong ay, Ano dapat 
gawin rito? 

Ang mga pagano ay inaalay it okay Cybele at lahat ng kanilang 
mga diyos. Ngunit ang Romanong obispo ngayo’y ITINALAGA 
ITO PARA SA BIRHENG MARIA AT LAHAT NG MGA SANTO 
ng parehong kasarian (tingnan sa ingles, “Ang Mga Misterio 
ng Lahat ng Mga Bansa,” Grant, p. 120).  Kaya ito paganong 
gusali ay naging “banal.” Wala nang paganong Romano na 
gumagamiti nitong edipisyo para manalangin sa kanilang 
mga patay. Ito ngayon ang mga nagaangkin na Kristiyano na 
nagtatrabaho sa Pantheon sa pagdarasal para sa kanilang 
mga patay.

Ang muling pag-aalay ng paganong templo kay Maria at iba 
naganap sa 610 A.D. Ngayon-pinalitan sa isang dambana ng 
mga Kristiyano, isang taunang pagdiriwang na pangkat na 
itinayo upang gunitain ang kaganapan. Ang araw na pinili ay 
Mayo 13.

Itong Mayo 13 ay pagdiriwang ng mga patay na santo na 
nakikilala mula sa pangalang “Araw ng Mga Santo.” Ito ay 
patuloy na ginanap sa Mayo sa ilang mga dalawang siglo -- 
hanggang 834 A.D. Noong taon na yon, ang PANGALAN at 
ang PETSA AY NAPALITAN.

Tingnan! “Ang panahon ng pagdiriwang ay binago sa UNANG 
ARAW NG NOBYEMBRE, at pagkatapos ito ay tinawag na 
TODOS LOS SANTOS” -- mula sa kung saan nakukuha natin 
ang pangalan Hallowe’en, TODOS LOS SANTOS na ibig sabihin 
ay LAHAT NG BANAL, at ang “een” ay isang pag-urong ng gabi 
( sa ingles: “Folklore”, James Napier, p. 177).
Kaya sa 834 A.D. sa Iglesya sa Gitnang Kapanahunan ay 
nagsimulang ipagdiwang ang Hallowe’en sa ARAW NG 
NOBYEMBRE sa unang pagkakataon. Ito ang napaka-
parehong araw ng mga Druida sa Britanya, ang Norsemen 
sa Scandinavia, at ang mga paganong German bukod sa iba 
pa ay pinapanatili ang kanilang pista ng BISPERAS NG MGA 
KALULUWA, sa pagdiriwang ng Saman, diyos ng kamatayan, 
at ang kanyang mga demonyo (sa ingles: Marx, Gerhard 
O. Ang Pinagmulan ng Halloween. Plain Truth Magazine, 
Oktubre 1967).

Paano Ang Nobyembre 1 Pinili Na Araw 
Ng Lahat Ng Mga Santo?

Ngayon bakit ang Nobyembre 1 ay pinili? Pansinin ang mga 
sumusunod:

“Iyon ay isang pagka-Druida na paniniwala na sa gabi ng pista 
ng Saman, ng diyos ng kamatayan, na tinatawag na sama-
sama ang masamang espiritu na sa loob ng nakaraang 12 
buwan ay nahatulan upang tatahan ang mga katawan ng mga 
hayop” (sa ingles: “Enc. Brit. “, Ika-11 ed. , tomo 12, pp 857-
8). Basahin kung anong tulad ng pagdiriwang ang Nobyembre 
na iyon! Iyon ay isang paganong paniniwala na sa isang gabi 
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ng taon ang mga kaluluwa ng patay ay bumabalik sa kanilang 
orihinal na mga tahanan, doon na naaaliw sa pagkain. Kung 
ang pagkain at tirahan ay hindi ibinigay, itong mga espiritu, 
na pinaniniwalaan, ay maggagawa ng eenkanto at maging 
sanhi ng pagkawasak sa yaong hindi magtutupad sa kanilang 
mga kahilingan. “Iyon ay ang gabi para sa pangkalahatan 
na paglalakad tungkol sa lahat ng uri ng mga espiritu, 
mga dwende, at mga multo, lahat ng kaninoman na may 
kalayaan sa gabing iyon” (Sa ingles: “Highland Superstitions 
“, Alexander Macgregor, p. 44). Literal na sakripisyo ay inalay 
sa gabi sa espiritu ng patay, panahon sa, kaya ang paniniwala 
ay nagpunta, binisita nila ang kanilang lupa at multohin ang 
kanilang mga kaibigan.

Mayroong dahilan na bakit ang Nobyembre ay pinili para sa 
partikular na kaganapan. Ang mga Kelt at iba pang mga taong 
taga-Hilaga na itinuturing ang simula ng Nobyembre bilang 
kanilang Bagong Taon. Ito ay sa panahon ng mga dahon na 
bumabagsak at isang general na pagkabulok na kapanahunan 
ay nagaganap sa lahat ng dako. Kaya ito ay isang sukat na 
oras, kaya sila nagdahilan, sa mga pagdiriwang ng patay. Dahil 
ang mga Hilagang bansa sa panahon na iyon ay nagsimula ng 
kanilang araw sa gabi, ang gabi na humahantong hanggang 
sa Nobyembre 1 ang simula ng pista. Ayon sa kalendaryo ng 
Roma ito ay gabi ng Oktubre 31 - samakatuwid, Hallowe’en - 
ang gabi ng Todos los Santos.

Upang magpalayas ng mga multo, iyon ay, upang ilaya 
ang iyong sarili nang sinampataha mula sa kanilang mga 
kasamaan na gawa, kailangan mong mag-iwan ng pagkain 
at magbigay ng kanlungan para sa kanila tuwing gabi. Kung 
sila ay kumporme sa iyong inalay, ito ay pinaniniwalaan na 
sila’y iiwannan ka ng may kapayapaan. Kung hindi, sila ay 
pinaniniwalaan na sila’y mag-eenkanto ng masamang sa 
iyo. “Sa Wales ito’y matatag na pinaniniwalaan na sa Eba ng 
Todos los Santos na ang espiritu ng isang taong namatay ay 
nakikita sa hatinggabi sa bawat krus na daan at ang bawat 
pintuang may mga baytang” (sa ingles: “Folklore and Folk-
Stories of Wales,” Marie Trevelyan, p. 254).
Sa Cambodia ang mga tao ay umawit: “O lahat mo ang aming 
ninuno, na ang mga nakaraan, marapatin na dumating at 
kumain ng kung ano ang namin ang inihanda para sa iyo, at 
upang pagpalain ang inyong salinlahi sa hinaharap at upang 
gawing mas masaya” (sa ingles: “Notice sur le Cambodge”, 
Paris 1875, E. Aymonièr, p. 59).

Itong uri ng Hallowe’en na pista ay masipag na sinusunod sa 
buong mundo ng mga hindi Kristiyano. Ang mga Pagno ay 
nananalangin sa kanilang mga maling diyos upang maiwasan 
ang “demonyo” at “mangkukulam” mula sa pag-gambalain 
ng mga ito. Pansinin! “Ang mga Miatecs ng Mehiko ay 
naniniwala na ang mga kaluluwa ng patay ay bumabalik sa 
ikalabindalawang buwan ng taon, NA UMAYON SA AMING 
NOBYEMBRE. Sa araw na ito ng Lahat ng Mga Kaluluwa, 
ang mga bahay ay pinalamutian upang salubungin ang mga 
espiritu. Mga garapon ng pagkain at inumin ay iniiwan sa 
mesa sa isang kwarto na pinaka malimit, at pamilya ay umalis 
dala-dala ang mga sulo upang isalubong ang mga multo at 

mag-imbita sa kanila para pumasok. At saka, bumalik sa 
bahay, lumuhod sa paligid ng mesa, at ang kanilang mga 
mata ay nakatungo sa lupa, ipinag-dasal ang mga kaluluwa 
upang tanggapin ang mga handog” (sa ingles: “Adonis,” 
Frazer, p. 244).

Ito’y dating paraan, kung paano ipinagdiriwang sa daigdig 
ng mga gentil ang Hallowe’en, ang kanilang “Araw ng Mga 
Santo,” Bagaman ang ilang mga aspeto ng Hallowe’en na 
pista ay iba-iba sa bawat bansa, ang mga pangkalahatang 
uliran at layunin na nanatili ay pareho... 

Noong sinalakay at na-lupig ang mga parte ng Silanganang 
Germany ng German na Fraka na haring Charlemagne, pinilit 
niyang i-lupig ang haring German, Wittekind, na mabinyagan 
at tanggapin ang Kristiyanismo. Nang walang pagpipili at 
pagkikita na mapanganib ang kanyang buhay, itong barberong 
tagapamahala nang wala o may kaunting kaalaman kay 
Kristo -- ay napilit sa “upsapang” ito. At kamasa na rin ang 
lahat ng kanyang mga tao. Itong patakaran ay nagbibigay ng 
mga magusot na problema. Itong mga pagano na madalas 
nabinyagan sa mga EN MASSE, na may pagkapagano pa rin sa 
pusong loob. Kahit na sila’y inilahad na Kristiyano, nananabik 
pa rin sila sa kanilang mga paganong kasanayan, na kung 
saan sila ay inaasahang alisin…

Ang mga German ni Wittekind, ngayo’y nag-aankin na 
mga Kristiyano, at iba pang mga na-lupig na pagano, ay 
may taos na impluensiya sa mga eclesiastico na Gawain ng 
iglesya noong 800’s A.D. Itong mga barbaro at mga walang 
kulturang tao ay nagsidala ng kanilang paganong kasanayan 
at pagdiriwang, ang Hallwoe’en lamang is bilang isa sa 
kanila. Silay’s sinat na sinat na kumawang sa kanilang mga 
nakaraang seremonya at sila’y naobserbahan nang walang 
inililihim -- ngunit kung parang nagakit sila na Kristiyanismo. 
Anong dapat gawin ng iglesya? Ekskumulgahin sila at na 
sa ganitong paraan ay mabawasan ang pagka-miyembro? 
Ito’y kanyang hindi gagawin. Kailangan ba niya ipuwersa sa 
pagaalis ng kanilang mga kasanayang gentil at ampunin ang 
Italyanong o Romanong kasanayan? Ito, sa kanyang kalaman 
sa mga nalipas na pahanahon, ay hindi maaring mangyari.

Mayroong ibang isang paraan lamang na nanatili. Hayaan na 
ang mga nagsiakit na mga pagano na magangkin ng kanilang 
mga gentil na pista, katulad ng Halowe’en or Araw ng Mga 
Kaluluwa -- ngunit i-ngalan itong “Kristiyano.” Nang mangyari 
pa, ang mga German ay kinausapan na huwag magdasal sa 
kanilang sinauna na mga paganong diyos sa araw na ito. 
Kailangan nila ngayon na gamitin itong araw na ito upang 
magdiwan sa mga patay na santo. Para gawing madali sa 
kanila, ang iglesya Romano ay NAPALITAN ANG KANYANG 
PETSA ng Araw ng Lahat ng Mga Santo mula sa Mayo 31 sa 
ika-1 ng obyembre upang masiyahan ang mga numerong 
lumalago ng mga paladikit na Germanico. Naintindihan 
ng iglesya ang mga pananabik ng mga German at iba pang 
kanilang mga lumang kabuhayan (sa ingles: Marx, Gerhard 
O. The Origin of Halloween. Plain Truth Magazine, Octubre 
1967).
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Kahit ang petsa ay hindi orihinal, at ito’y nabago, ang Araw ng 
Lahat ng Mga Santo, nang walang alinlangan ay hindi orihinal na 
kasanayan ng apostoliko.

Bukod pa rito, pansinin kung ano ang sinulat ng Katolikong 
tagasulat, na inulat ng Catholic.org:

Bakit ginawa ng Katolikong papa Katolikong pagdiriwang 
ng patay na humantong sa mga paganong pagdiriwang ng 
patay? Dahil ang mga Katolikong kapistahan ay pinapatuloy 
at tumutupad sa katuturan ng mga pagano. (Sa ingles: 
Killian Brian. Halloween, as autumn celebration, reminder 
God’s name is hallowed. Catholic Online International 
News. 10/31/06. http://www.catholic.org/international/
international_story.php?id=21818).

Ito’y sa katunayan na maraming kapanalig na kasama ang Iglesya 
ng Roma na maibigan at paghahambog tungkol sa paganong 
mga kaugnayan ng kanilang paniniwala. Mismo ang Bibliya ang 
kailangan nilang tingnan bilang isang pinagkukunan ng doktrina 
(cf. 2 Timoteo 3:16).

Ano naman ang tungkol sa Araw ng Mga 
Patay?

Ang Araw ng Mga Patay ay paganong pinagmumulan. Ang sinabi 
ng Burke Museum of Natural History:

“Ang Mexcinong Día de los Muertos (Araw ng Mga Patay) 
na pista ay pinagsasama ang sinaunang Mesoamericana at 
Kristiyanong paniniwala.  Ang mga Azteca ay naniniwala na 
ang mga kaluluwa ng mga patay ay naglakbay sa Mictlan, 
kung saan nila natagpuan magpahinga. Ilan sa mga pista ng 
Azteca ay nag-daop kasama ang Kristiyanong Araw ng Lahat 
ng Mga Santo at Arawn ng Mga Kaluluwa na maging Araw ng 
Mga Patay. (Ingles: Andrade M. The Day of the Dead. http://
www.burkemuseum.org/static/RR/DOFD/dofd2.htm. Tala, 
ang nasa itaas ay hindi na website, ngunit hindi noong 2012)

El Día de los Muertos ay nagsisimula sa Oktubre 31, Bespiras 
ng Todos los Santos. Ito’y hinahangad na panahon upang 
maalaala ng mg patay pati na rin parangalan ang pagpapatuloy 
ng buhay, ang mga pagdiriwang ng komunidad ay sosyal at 
masaya. Ang mga pamilya ay maglilinis at magpapalamuti 
ng libingan ng kanilang mga kamaganak at kumakaing mag-
picnic sa sementeryo. Kakanta at gugunitain nila tungkol sa 
namatay na tao. Los Angelitos (“mga malilit na anghel”) ay 
bumabalik sa araw na ito. Sa Nobyembre 1, Araw ng Lahat 
ng Mga Santo, pasisibalikan ng mga matandang espiritu, 
nagpapalapit sa pamamagitan ng ofrendas (alar na may 
mga handog), na manglilingkod bilang bukana sa pagitan 
nitong mudo at ang susunod…Ang upuan na malapit sa altar 
pinapayagan ang mga miyembro ng pamilya na bisitahin ang 
patay bago sila umalis nang ika-2 ng Nobyembre, kapag ang 
altar ay nailigpit. Ang mga marupok na dekorasyon, katuland 
ng mga pansamantalang bulaklak, insenso, at pagkain, ay 
tagapagpaalaala ng medaling pagkawala ng likas ng buhay. 

Ang mga altar ay tagapagpaalaala na ng mga patay ay 
binabati ng mga nabubuhay at pagpapatuloy na magkaroon 
ng kaugnayan sa atin bilang isang natural na mismong 
parte ng buhay. (Ingles: Andrade M. The Day of the Dead. 
http://www.burkemuseum.org/static/RR/DOFD/dofd2.htm, 
namasdan, 08/06/13 )

Tungkol sa Araw ng Mga Patay, inulat ng Wikipedia:

Araw ng Mga Patay (Espanyol: Día de Muertos) ay isang 
Mehikanong pista sa katutubong pagtalima magmula pa 
noong daan-daang taon at sa Aztec kapistahan na nakatuon 
sa diyosang Mictecacihuatl. Ang pista ay kumalat sa buong 
mundo: Sa Brazil, Dia de Finados ay isang pampublikong pista 
na maraming Brasilyenong ipagdiwang sa pamamagitan ng 
pagbibisita sa sementaryo at iglesya. Sa Espanya, may mga 
pista at mga parada, at, sa pagtatapos ng araw, ang mga tao 
magtitipon sa sementaryo at manalangin para sa kanilang 
mga patay na mahal sa buhay. Mga katulad na pagoobserba 
na mangyari sa ibang lugar sa Europa, at katulad ng mga 
temang pagdiriwang na lumitaw sa maraming kultura ng mga 
Asyano at mga Aprikano.

Ito pa ang isang inulat tungkol sa Araw ng Mga Patay/Dia de Lost 
Muertos:

“Dia de Los Muertos ay may tradisyon ng Azteca na pinagmulan 
at ito’y pinagdiriwang bilang isang pista sa Mehiko. NoMaris 
ay pinagdiriwang ang pangyayari ng maaga, ang aktual na 
pista ay sa ika-1 ng Nobyembre at ika-2. Ayon sa alamat, ang 
mga espiritu ng patay ay matugunan kasama ang mga buhay 
nang bumukas ang mga pasukan ng langit sa Oktubre 31.” 
http://www.kwch.com/news/kwch-rew-what-is-the-day-of-
the-dead-dia-de-los-muertos-20111028,0,988587, kuwento.

Noong 610 A.D., ang Romanong Papa na si Bonifacio IV, ay 
natatag ang Kapistahan ng Lahat na Banal na Martir, sa Mayo 
13. Nang pagkaraan noong 835, si Papa Gregorio IV ay inilipat 
ang pagdiriwang sa Nobyembre 1, at tinawag niyang “Araw ng 
Lahat ng Mga Santo” sa karangalan ng inangkin na “mga santo” 
sa kanyang kamatayan. Ano ang mga aktibidad na nauugnay sa 
araw na iyon? Kahit na ngayon, sa ilang mga Katolikong bansa, 
isang popular na pambayan na tradisyon na ginaganap na patay 
na mahal sa buhay ay bumabalik sa kanilang dating tahanan nang 
isang beses sa isang taon, sa araw na ito, na kilala rin bilang “Araw 
ng Mga Patay.”

Ang autor na si Frederick Filby ay nagtala, “Kaya ang lumang 
mundo napawi at sa pagkaraan ng isang taon ang bagong 
panahon ay nagsimula sa parehong buwan. Pareho itong mga 
katotohanan ay hindi napapawing magdambana sa memorya ng 
sangkatauhan. Sa ilang mga tao sa buong mundo, ang Nobyembre 
ay nagdadala ng Araw ng Mga Patay. Sa bilang ng mga sinauna at 
mga matandang kalendaryo, ang Nobyembre din ay nagdudulot 
ng Bagong Taon sa isang pagkakataon na may hindi kalayuan 
ng araw o panahon kapag ang araw at gabi ay magsinghaba ni 
astronomical na kaganapan upang ito’y bigyang-katwiran” (sa 
ingles: The Flood Reconsidered, pp. 106–107).
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Ang mga iba ay tilang nakikiramdam na ang pagsasama ng mga 
paganong kasanayan ay mabuti, nang ang mga sumusunod ay 
nagpapakita:

Ang Pilipino na sementeryong tradisyon ay magkahawig sa 
Mehikanong “El Dia de Los Muertos,”  o Arawn ng Mga Patay, 
na kung saan din ay nag-tutugma sa Araw ng Lahat ng Mga 
Santo. Habang ang mga Mehikanong tradisyon ay nailipat 
sa America na higit sa lahat ay sa anyo ng tahanan at mga 
altar ng komunidad,  isa sa mga lokal na sementeryo noong 
nakaraang taon muling itinatag ang sementeryong tradisyon 
nang ito ay nai-bantog sa Mehiko sa maraming siglo.

Noong nakaraang taon, ang Calvary Catholic Cemetery sa 
East San Jose at ang Hispanic Chamber of Commerce Silicon 
Valley ay inimbita ang mga pamilya para palamutiin ang mga 
libingan ng mga minamahal nang may mga bungong hugis na 
kendi, litrato, mga liston, ag mga paboritong uri na pagkain 
ng patay.

Higit sa mga 500 na tao ay dinaluhan ang pampasinaya 
kaganapan ng nakaraang taon, ayon sa tagapgasalita ng 
Calvary na si Nicole Lecheler. Ang Pagdiriwang sa taon na 
ito sa Oktubre 29 ay kasama ang Azteca na mananayaw, 
pagawaan ng bungo na dekorasyon, kubo ng mga pagkain 
at altar na pampakita Araw ng Mga Patay sa pamamagitan 
ng mga artista, mga estudyante at mga lokal na grupo ng 
komunidad. (Sa ingles: Rodriguez J. All Saints Day comes 
to Silicon Valley -- Filipino style. San Jose Mercury News, 
November 28, 2011. http://www.mercurynews.com/
breaking-news/ci_19217399 namasdan 08/06/13)

Sa muli, ang mga ito ay hindi kasanayan na mula sa bibliya. At 
pagkakaroon ng Aztecang mananayaw na bungo ay dapat na 
isang halata bakas sa anumang taong hindi naniniwala na dapat 
nilang ikompromiso ang pananampalataya ng Biblia na may 
pagkapagano.

Ang mga patay, siyempre, ay mai-re-resureksyon, at iyon ay ang 
araw na ang mga patay ay muling mabubuhay -- at ang nabago na 
Azteca na kasanayan ay hindi magbabago.

Araw Ng Mga Kaluluwa

Mayroong pista, na madalas sa Nobyembre 2, “Araw ng Mga 
Kaluluwa.” 

Narito kung ano ang inulat ng The Catholic Encyclopedia tungkol 
rito at kaugnayan na kasanayan:

Araw ng Mga Kaluluwa

Ang pagalaala ng mga tapat na patay ay pinagdiriwang 
ng Iglesya sa ika-2 ng Nobyembre, o, kung ito’y Linggo o 
kadakilaan, sa ika-3 ng Nobyembre. Ang Opisina ng Patay ay 
kaingang sagutin ng klero at lahat ng mga Masa ay kailangan 
mag-rekyem, maliban sa isang kasalukuyang kapistahan, na 
ito’y may pagka-obligasyon.

Ang teolohikong batayan para sa mga kapistahan ay ang 
doktrina na ang mga kaluluwa, na kung saan sa papaalis 
mula sa katawan, ay hindi perpektong nailinis mula sa mga 
mapatatawad na kasalanan, o hindi ganap nagbayad-puri 
para sa mga nakalipas pagsuway, ay pinagbawalan mula 
sa Beatific Vision, at sa mga tapat sa lupa ay maaaring 
makatulong sa pamamagitan ng mga pagdarasal, mga 
abuloy at lalo na sa pamamagitan ng mga sakripisyo ng Masa 
(Tingnan ang PURGATORYO.) 

Sa unang bahagi ng araw ng Kristiyanismo, ang mga pangalan 
ng mga namatay na kapatid ay ipinasok sa diptychs. Sa 
ibang pagkakataon, sa ika-anim na siglo, ito ay kaugalian 
sa monastery ng Benedictine upang ganapin ang isang 
pagdiriwang ng mga namatay na miyembro sa Whitsuntide. 
Sa Espanya, nagkaroon ng tulad na araw sa Sabado bago 
nang Sexagesima o bago mag-Pentekost, sa panahon ni 
San Isidore (D. 636). Umiral doon sa Germany (ayon sa mga 
patotoo ng Widukind, Pangulong Monghe ng Corvey, c. 
980) isang panahon-na may pagkarangalan na seremonya 
ng pagdarasal sa mga patay sa Oktubre 1. Ito ay tinanggap 
at ginawang banal sa pamamagitan ng Iglesya. San Odilo ng 
Cluny (D. 1048) ay inayos ang pagdiriwang ng lahat ng mga 
namatayna tapat na ginaganap taun-taon sa monasteryo 
ng kanyang mga pagtitipun-tipon ng mga tao. Dahil diyan 
ito’y kumalat sa iba pang mga pagtitipun-tipon ng mga 
Benedictine at kabilang ang mga Carthusian.

Nang ang dioceses, Liège ay ang unang iangkop ito sa 
kapangyarihan ni Obispong Notger (D. 1008). Pagkatapos ito 
ay natagpuan sa martyrology ni San Protadius ng Besancon 
(1053-1066). Ipinakilala ito ni Obispong Otricus (1120-1125) 
sa Milan para sa Oktubre 15. Sa Espanya, Portugal, at Latina 
America, ang mga pari sa araw na ito ay may pinahayag na 
tatlong Masa. Ang isang katulad ng konsesyon para sa buong 
mundo ay tinanong kay Papa Leo XIII. Hindi siya nagbigay ng 
pabor ngunit iniutos ng isang espesyal na Rekyem sa Linggo, 
Septiyembre 30, 1888.

Sa Rito ng Griyego, itong pagdiriwang na ito ay ginaganap sa 
gabi ng Sexagesima sa Linggo, o sa bisperas ng Pentekost. 
Ang mga Armenian ay ipinagdiriwang ang paskwa ng patay 
sa araw pagkatapos ng Linggo ng Pagkabuhay.( Mershman, 
Francis. “All Souls’ Day.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. 
Nihil Obstat. March 1, 1907. Remy Lafort, S.T.D., Censor. 
Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York. 
New York: Robert Appleton Company, 1907. 6 Aug. 2013 
<http://www.newadvent.org/cathen/01315b.htm>)

Diptych ay isang uri ng kuwaderno...Ang maliturgiyang 
paggamit ng diptychs ay nag-aalok na mapakukundanganan 
na interes. Sa unang bahagi ng Kristiyanong edad na ito 
ay kaugalian na magsulat sa diptychs ng pangalan ng mga, 
nabubuhay o patay, na isinaalang-alang bilang kaanib sa 
Iglesya, ang ebidensyang signal ng doktrina ng Komunyon 
ng mga Santo. Samakatuwid ang tuntunin na “diptychs ng 
nabubuhay” at “diptychs ng patay.” Ang nasabing maliturgiya 
diptychs ay iba-iba sa hugis at sukat. Ang kanilang paggamit 
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(sacrae tabulae, matriculae, libri vivorum et mortuorum) ay 
sumaksi sa kasulatan ni San Saypryan (ikatlong siglo) at sa 
pamamagitan ng mga kasaysayan ni San Juan Chrysostom 
(ika-apat na siglo), at hindi rin sila nawala sa iglesya hanggang 
sa panlabindalawang siglo sa Kanluran at ang panlabing-apat 
na siglo sa Silangan. (Sa ingles: Maere, René. “Diptych.” The 
Catholic Encyclopedia. Vol. 5. Nihil Obstat. May 1, 1909. Remy 
Lafort, Censor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of 
New York. New York: Robert Appleton Company, 1909. 6 
Aug. 2013 <http://www.newadvent.org/cathen/05022a.
htm>)

Kaya, mula sa itaas ay makikita natin na ang Araw ng Mga 
Kaluluwa ay hindi bahagi ng orihinal na Kristiyanismo at ang 
petsa ay iba-iba. Ang Katoliko Romano ay nagsasanay nito nang 
may kaugnayan sa doktrina ng purgatoryo, na kung saan ay isang 
bagay na ay hindi makapag-binuo hanggang sa maraming siglo 
pagkatapos ng panahon ni Hesus -- alinma’y hindi purgatoryo ni 
Araw ng Mga Kaluluwa ay itinataguyod ng orihinal na Iglesya ng 
Diyos. At ang mga nasa Patuloy na Iglesya ng Diyos ay hindi nag-
eendorso sa araw na ito.

Ang “Pista ng Mga Patay” ay itinaboy ang mga tao sa plano ng 
kaligtasan ng Diyos nang ito’y itinalang nakalahad ng Kanyang Mga 
Banal Na Araw. At itong mga pista ng kamatayan ay hihikayatin 
ang mga tao upang manalangin nang taimtim sa, mapayapa, 
maghatid at pati na rin ang pagsasamba sa patay.

Inilista ng Bibliya ang Mga Banal na Araw 
ng Diyos at Nagbabala Tungkol sa Mga 
Paganong  Kasanayan 

Sa Levitico, kabanata 23, inilista:

Ang mga takdang kapistahan sa PANGINOON, na inyong 
itatanyag na mga banal na pagpupulong, ay mga ito nga ang 
Aking mga takdang kapistahan (taludtod 2).

Walang alinman Araw ng Lahat ng Mga Santo, ni Araw ng Mga 
Patay, at ng mga Kaluluwa’ Araw ay nakalista bilang isa sa mga 
ito. Walang maka-bibliya na kasama ang kapistahang araw 
para sa mga Kristiyano (mayroong hindi anumang napahiwatig 
ng mga ito sa Biblia; maaaring kahit na binigyan sila ng babala 
laban sa mga ito sa Deuteronomio 4:15-24). Talaga ang Bibliya ay 
nagbabala laban sa pagsamba sa Diyos sa paraan ng mag pagano, 
atbp kanilang ginawa (Levitico 18:03; Deuteronomio 12:31, 
Jeremias 10:2-3).

At ito’y partikular na nagbabala laban sa mga paggawa mga 
larawan gaya ng mga ginagamit sa Araw ng Mga Patay:

15 Pagingatan nga ninyong mabuti ang inyong mga kaluluwa. 
Wala kayong nakitang anumang anyo  nang araw na magsalita 
ang Panginoong Diyos sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng 
apoy: 16 Baka siguro na nilinlang kayo na maaari gumawa 
kayo ng isang nakatanim pagwawangis, o larawan ng lalaki 
o babae (Deuteronomio 4:15-16, Lumang Tipan ng Douay).

Tandaan: Ako’y sinasadyang ginamit ang Lumang Tipan ng Douay 
na pagsasalin sa itaas na ito ay isang opisyal na tinatanggap ng 
Katoliko na pagsasalin upang ituro na ang Katoliko ay lumalabag 
sa kanilang sariling Bibliya kapag sila’y na sangkot sa mga larawan.

Paulit-ulit nagbabala ang Bibliya laban sa mga kasanayan ng 
makukulam (Exudo 11:18; Deuteronomio 18:10, Galacia 5:20) 
at pakikitungo sa mga multo/atbp. (Deutoronomio 18:11, I Mga 
Cronica 10:13).

Ang mga Kristiyano na nais manatiling tapat sa orihinal na 
apostolikong pananampalataya ay hindi magoobserba ng Araw 
ng Lahat ng Mga Santo, ang Araw ng Mga Patay, o Araw ng Mga 
Kaluluwa (ni hindi Hallowee, na kung alin ay paganong pinagmulan 
din).



           21

IPInagDIRIwang Ba ng 
Mga KRIStIyano ang 
KaaRawan nI KRISto?

(Magtanyag ng orihinal na walang may-akda na nakalista sa 
Plain Truth, Disyembre 1956.)

Totoo bang ipinanganak si Kristo sa ika-25 ng Disyembre? Si Pablo 
at ang mga apostol—at ang sinaunang Iglesya ng Bagong Tipan—
ay pinagdiriwang ang Pasko? BAKIT ang Pasko ay kahit saan 
hindi masyadong BINIGKAS sa Bagong Tipan?...Itong panahon na 
malaman nating ang mga KATOTOHANAN!

4000 Taon na Pasko 

Totoo bang ipinanganak si Kristo sa ika-25 ng Disyembre? Si Pablo 
at ang mga apostol—at ang sinaunang Iglesya ng Bagong Tipan—
ay pinagdiriwang ang Pasko? BAKIT ang Pasko ay kahit saan 
hindi masyadong BINIGKAS sa Bagong Tipan?...Itong panahon na 
malaman nating ang mga KATOTOHANAN!

And Pasko ay ipinagdiriwang ng mga pagano nang 2000 na taon 
bago ipinanganak si Kristo. Ngunit ito’y hindi  pinagdiriwang sa 
Herusalem—kung saan itinatag ni Kristo ang inspiradong Iglesya 
ng Bagong Tipan—hanggang sa 385 A.D., higit sa 3  mga siglo 
pagkatapos tumakas ang totoong Iglesya mula sa Herusalem! 
Bakit? Alam ninyo ba na ang paganong mga Romano na matagal 
bago ang kapanganakan ni Kristo nang tinawag ang Disyembre 25 
na Brumalia, or kaarawan ng bagong araw pagkatapos ng Winter 
Solstice? Ang Pasko  ay  orihinal na   pinagdiriwang sa karangalan 
ng mga paganong diyos. Ito’y IDOLATRYA! Bawat isa nitong mga 
KATOTOHANAN ay inyong mahahanap sa pangunahing mga 
Encyclopedi, sa inyong pampublikong aklatan! Bagaman ang 

Bibliy ay tahimik magbatid tungkol sa pagobserba ng Pasko, o sa 
pag-talaan ng uri ng pagdiriwang ng mga apostol o ang unang 
totoong Iglesya, mayroong isinabi tungkol sa PUNO NG PASKO! 
Oo, panahon na malaman ninyo ang KATOTOHANAN tungkol sa 
Pasko!

(Tandaan ng Editor: Mga sinaunang Kristiyano ay talagang hindi 
nagdiwang ng mga kaarawan, at hindi rin, sa lahat, ng kanilang 
sarili o ni Jesus.)
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Paano Ba InangKIn Sa 
KataPuStaPuSan ang 
DISyEMBRE 25 ng Mga 
ManungKoL Kay KRISto
 

Anog petsa ang kapanganakan ni Hesus? Kailan inangkin ang 
Desyembre 25 sa pananampalatya ng mga Griyego-Roma?

Habang ang Bibliya ay manlinaw sa petsa na gusto ng Diyos na 
ang Kanyang mga tao ay magobserba at/o magdiwang (tingnan 
ang Levitico 23), hindi sinabi ang petsa ng kapanganakan ni Hesus 
ni ni nagbigay ng anumang mga tagubilin upang ipagdiwang ang 
petsa ng kanyang kapanganakan.

Si Hesus Hindi Pinanganak Noong Ika-25 
ng Disyembre

Ngunit isang bagay na lahat ng may intersado sa katotohanan 
ay sigurado na si Hesus ay hindi pinanganak noong ika-25 ng 
Disyembre.
 
Bakit puwede kong sabihin iyon? Puwede kong sabihin inyon 
dahil sa kadahilan nasa ebanghelyo ni Lucas. Tandaan:

1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang 
isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong 
mundo. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa 

nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. 

3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila’y mangatala, bawa’t 
isa sa kaniyang sariling bayan. 

4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa 
bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, 
na kung tawagi’y Bet-lehem, sapagka’t siya’y sa angkan 
at sa lahi ni David; 5 upang patala siya pati ni Maria, na 
magaasawa sa kaniya, na kasalukuyang kagampan. 6 At 
nangyari, samantalang sila’y nangaroroon, at naganap ang 
mga kaarawang dapat siyang manganak. 7 At kaniyang 
ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake; at ito’y 
binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, 
sapagka’t wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan. 

8 At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa 
parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. 9 At 
tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang 
kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at 
sila’y totoong nangatakot. 10 At sinabi sa kanila ng anghel, 
Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko 
kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang 
sasa buong bayan. 11 Sapagka’t ipinanganak sa inyo ngayon 
sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo 
ang Panginoon. 12 At ito ang sa inyo’y magiging pinakatanda: 
Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng 
lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. 

13 At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang 
hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: 

14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, 
At sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 

15 At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa 
langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. Magsiparoon 
nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin 
itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. 16 
At sila’y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si 
Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 
(Lucas 2:1-16)

Pansisnin na, at ang panahon ng senso, si Lucas ay nagtuturo 
na ang mga kawang ay nasa labas buong gabi sa bukid noong 
panahon ng kapanganakan ni Hesus. Ito ang maka-bibliyang 
ebidensiya na si Hesus ay hindi maaring pinanganakg sa kahulihan 
ng Disyembre sa ilang maraming kadahilan. Isa sa mga ito ay 
ang kasanayan ng mga pastor ng kawang na magpalipas ng gabi 
kasama ang kanilang mga kawan sa labas na naglikat sa bawat 
Taglagas.

Bukod sa rito, kaugnayan sa dahilan ng si Jose ay nagtungo sa 
Bethlehem (ang senso) noong pinanganak  si Hesus, pati ang The 
Catholic Encyclopedia ay umamin na ang “senso ay hindi possible 
sa tagginaw” (Christmas, 1908). Kung mayroong bagay na hindi 
posible, samakatuwid ito ay hind nangyari. Si Hesus ay hindi 
pinanganak noon ika-25 ng Disyembre. Kabahagi nito ay dahil 
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sa kadahilan ni Lucas, ilang mga ibat-ibang nagwari na si Hesus 
ay pinanganak sa kaagahan ng Taglagas o baka sa kahulihan ng 
Tagsibol.

Ang Iglesya ng Roma ay Orihinal na Hindi 
Nagdiriwang ang ika-25 ng Disyembre

Ang sinaunang Katolikong Iglesya ng Roma ay hindi nagdiriwang 
ng Pasko. Bukod sa rito, Tertullian  (isa sa mga pangunahing  
tagasulat ng ikalawa o ikatlong siglo) ay nagbabala na ang pagsasali 
sa mga pagdiriwang ng taglamig na isang pinagmamasdan para 
sa mga diyos na pagano. Mayroong isang uri ng pagdiriwang 
na nakikilalang Satumalia na pinagdiriwang ng mga genhil sa 
kahulihan ng Disyembre.

Pansinin kung anong sinulat ni Tertullian tungkol sa taglamig na  
pagdiriwang tulad ng Saturnala (mula sa diwata na pagano na ibig 
sabihin ng pangalan ay Masagana): 

Ang Minervalia gaya ng kay Minerva, na Saturnalia ng Saturn; 
Saturn, na kailangan ipagdiriwang pati na rin ang mga maliit 
na alila sa panahon ng Saturnalia. Pag-bagong taon na regalo 
gayun din ay dapat mapansin, at ang Septimontium ay pinatili; 
at ang mga regalo sa kagitnaan ng  Taglamig at ang kapistahan 
ng Dear Kinsmanship ay dapat eksakto; ang mga eskuwela ay 
dapat koronahin ng mga bulaklak; ang asawa ng flamen at 
pang-sakripisyo na aediles; ang mga eskuwela ay ginagalang 
sa itinakda na kabanalan na araw. Gayun din sa pagganap ng 
kaarawn ng idolop; palagi sa bawat rangya ng diablo. Sinong 
mag iisip na ito’y sukat na sukat sa Kristiyanong amo, maliban 
ito’y kanyang iisipin na itong mga bagay ay puwede-gayun sa 
isa na hindi amo? (Sa ingles: Tertulian. On Idlatry, Chapter 
X. Translated by S. Thelwall. Excerpted from Ante-Nicene 
Fathers, Volume 3. Edited by Alexander Roberts and James 
Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright 
© 2004 by K. Knight).

Sa panahon na inyon ni Tertullian, ang mga Romano ay ginawang 
Obispo si Zephyrinus (199-217) at si Callistus (217-222) ay nagka-
reputasyon na may mga kumpromiso at kapakahamakan (at 
ito’y ay pinatibay ng uri ng mga santo ng Romano Katoliko tulad 
ni Hippolytus) at pinayagan ang mga tao ng kanilang iglesya na 
kumpromiso kasama ang pagka-pagano, atbp.

Inulat rin ni Tertullian:

Pero, ngunit, karamihan {ng Grigeyo-Romanong ‘Kristiyano’} 
sa ngayong panahon ay isinama ang paniniwala sa kanilang 
isip na ito’y mapapatawad kung anumang panahon na 
kanilang gawin ang pagka-gentil na gawa, sa pagkatakot 
“ang Pangalan ay lapastanganin”…Sa pag-kabuhay kasama 
ang mga gentil ay hindi bawal, sa pag-kamatay kasama sila 
ay bawal. Tayo’y mamuhay kasama ang lahat; magkagalakan 
tayo kasama sila, mula sa kuminidad ng kalikasan, hindi sa 
pamahiin. Tayo ay kapantay sa kaluluwa, hindi sa disiplina; 
mga kapwa-mayhawak ng mundo, hindi ng error. Ngunit 
kung tayo ay may walang karapatan ng komunyon sa mga 
usapin ng uring ito sa mga hindi kakilala, gaano pang mas 

masama na ipagdiwang ang mga ito kasama ng mga kapatid! 
Sino ang maaaring magpanatili o ipagtanggol ito?…Ng sa 
atin,... ang Saturnalia at Bagong-taon at gitna ng taglamig 
ni festival at Matronalia ay madalas na pinagmadalas--mga 
regalong darating at binibigay--mga Bagong taon na regalo-- 
laro sumali sa kanilang ingay -- magpabangkete kasali sa 
kanilang malaking ingay! O mas mahusay na katapatan 
sa mga bansa sa kanilang sariling mga sekta, na walang 
inaangkin na kadakilaan ng mga Kristiyano para sa sarili 
nito!...Kung di araw ng Panginoon, ni  Pentekost, kahit ito’y 
kilala nila, ibinahagi na nila sa atin; nang sila’y takot na dapat 
sila ay maka-Kristiyano. Hindi tayo nag-aalaala na mukhang 
tayong gentil! (Sa ingles: Tertullian. On idolatry, Chapter 
XIV. Translated by S. Thelwall. Excerpted from Ante-Nicene 
Fathers, Volume 3. Edited by Alexander Roberts and James 
Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright 
© 2004 by K. Knight).

Mukhang ang sinasabi ni Tertullian pagobserba sa kalagitnaan 
ng taglamig na pagdiriwang parang ginawa ng  mga Kristiyano 
na sila’y tilang tagasunod ng mga paganong diyos, at dahil ang 
mga pagano ay hindi sinasadyang ipagdiwang ang mga araw na 
maraming nagaalang nang ito’y maka-Kristiyano, mga Kristiyano 
ay hindi dapat ipagdiwang ang araw na iyon na pinarangalan 
ng mga gentil. Sa partikular, siya nagdama na ang mga taong 
magpahayag ng paniniwala kay Kristo ay hindi dapat ipagdiwang 
ang Saturnalia, Bagong Taon, o iba pang mga pagano na araw, 
kahit na ang pagtalima ay isang anyo ng idolatrya. Si Tertullian ay 
tama sa mga puntos na iyon.

Ang Romanong Saturnalia at ang Persyanong Mithraimismo ay 
mula sa pinaka-unang paganong relihiyon – na sinaunang uri ng 
ministeryo ng  Babylonia na kulto. Ang sinaunang taga-Babylonia 
ay pinagdiriwang ang muling-kapanganakan ni Nimrod gayun 
din ang bagong kapanganakan ni Tammuz sa pamamagitan 
ng pagsamba ng isang pinaka-berdeng puno. Ang mga taga-
Babylonia ay nagdiwang din itong bagong-buhay sa panahon ng 
panahon ng winter solstic. Si Jeremias pinagbawal gamitin ang 
sinaunang Israel sa pagkopya ng ganitong uri ng paganismo, at 
nahatulan ang paganong paggamit ng mga puno sa Jeremias 
10:2-4 at mga pinaka-berdeng puno sa Jeremias 03:13.

Yaong magturo “Si Hesus ang dahilan para sa kapanahunan” 
ay nasa makasaysayang pagkakamali. Ang paunang dahilan sa 
kapanahunan ay tila na marami sa mga taong medyo ipinagtapat 
kay Kristo na ninais magkaroon ng isang partido. At walang 
pakialam kung ang partido ay may kaugnayan sa paganong diyos.

Ang Ika-25 ng Disyembre ay Opisyal na 
Inangkin sa Pagkaraan

Ang Catholic Encyclopedia ay nagtuturo na: 

Ang Pasko ay hindi kasama sa sinaunang mga kapistahan 
ng Iglesya (sa ingles: Martindale C. Transcribed by Susanti 
A. Suastika. Christmas. The Catholic Encyclopedia, Volume 
III. Copyright © 1908 by Robert Appleton Company. 
Online Edition Copyright © 2003 by K. Knight. Nihil Obstat, 



24 Mga Balita ng Propesiya ng Bibliya

November 1, 1908. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. 
+John Cardinal Farley, Archbishop of New York).

Ang sa itaas ay totoo.

Kaya, paano ito naging inangkin at kasama sa ika-25 ng Disyembre 
na petsa?

Isang Armenyo na eskolar na pangalang Ananias ng Shirak, circa 
600 A.D., ay nagsulat: 

Ang Piyesta ng sa banal na Kapanganakan ni Kristo, sa ika-12 
araw bago ang kapistahan ng Pagbibinyag, ay hindi hinirang 
ng mga banal na apostol, at hindi rin sa kanilang mga 
tagapagmana, bilang ito’y malinaw mula sa mga reglo...na 
kung saan ay ika-6 ng Enero, ayon sa mga Romano.

Ngunit maraming taon matapos ang kanilang pag-aayos 
ng mga reglo, ang piyesta na ito ay imbento, na ilang mga 
nagsasabi, sa mga desipulo ni Cerinthus na erehe; at 
tinanggap ng mga Griyego, dahil sila ay tunay na apisyonado 
sa piyesta at pinaka-taimtim sa banal na gawain; at mula 
sa kanila ito ay kumalat at nagsabog sa buong mundo. (Sa 
ingles: Ananias of Shirak, On Christmas, The Expositor, 5th 
series vol. 4 (1896), Translation. Pp.323-337, as reported by 
CCEL.)

Labindalawang araw bago ang ika-6 ng Enero ay ika-25 ng 
Disyembre (tingnan din sa ingles:  Conybeare F.C. The Key of 
Truth: A Manual of the Paulician Church of Armenia. Clarendon 
Press, Oxford, 1898, pp. 185). Samakatuwid, ang mga ulat sa 
itaas ay nagpapahiwatig na ang ika-25 ng Disyembre ay orihinal 
na binuo ng mga taong ganap kay Cerinthus na tumatalikod sa 
dating pananampalataya. Si Irenaeus ay nagsulat na si Cerinthus 
ay Matinding i-denunsyado na hindi niya gusto kahit na mga 
pinaka-bata ay hindi dapat manatili na parehong kasama niya sa 
gusali (sa ingles: Irenaeus. Adversus Haeres. Book III, Ch. 3, Vs. 4).

Bakit si Cerinthus na tumatalikod sa dating pananampalataya 
pinili ang ika-25 ng Disyembre?

Marahil dahil na noong araw iyon ang pagdiriwang ng kaarawan 
ng Diyos ng Araw na si Mithra. Ang ika-25 ng Disyembre din ay ang 
panahon ng Saturnalia, samakatuwid ito’y katanggap-tanggap 
kahit dalawang grupo ng mga pagano. Mga Tagasubaybay ni 
Mithra ay kinakatawan ng isang maimpluwensiya na group sa 
Imperyong Romano. Iba pang mga kasanayan na nauugnay sa 
Mithraismo na naging bahagi ng Romanong Ortodokso at Katoliko 
na iglesya.

Ang Romanong Emperador na si Constantine, kung sino ay 
itinuturing na isang Ortodokso ng Silanganan santo ay isang 
deboto sa sun diyos Mitras (minsan nabaybay nang Mithra) sa ika-
apat na siglo. Kahit pagkatapos ng ginawa niya ang ilang mga uri 
ng propesyon ng Kristiyanismo, siya pa rin niyakap ang pagsamba 
ng Mitras. Mitras kaarawan ay Disyembre 25. Constantine ay 
nagkaroon ng isang reputasyon para sa paggawa ng pamulitka 
kapaki-pakinabang, at ito ay tila na siya nagustuhan ang ideya ng 

kanyang uri ng ‘Kristiyano’ obserbahan ang petsa ng Mithra ng 
kapanganakan.

Mithras, diyos ng araw

Pansinin ang susunod mula sa The Catholic Enclopedia:

Dakilang Constantine… Constantine ay maaaring may 
karapatang angkinin ang pamagat na Dalika, sapagkat siya’y 
nagpaikot ng kasaysayan ng mundo sa isang bagong takbo 
at ginawa ang Kristiyanismo…ang relihiyon ng Estado...ito 
ay madaling maunawaan na marami sa mga emperador na 
pakikinabangan sa maling akala na sila ay maaaring makipag-
isa ang lahat ng kanilang mga paksa sa pagsamba ng isang 
diyos ng araw na kanyang saling pinagsama ang Ama-Diyos 
ng mga Kristiyano at ang pinaka-sasambang Mitras; kaya 
ang imperyo ay mangyaring itinatag nang panibago sa 
pagkakaisa ng relihiyon. Kahit si Constantine...itinatangi ito 
maling paniniwala...Hindi ma Sol Deus Invictus, sa kahit na 
kanino’y inialay ni Constantine ang kanyang mga barya para 
sa mahabang panahon, o Sol Mitras Deus Invictus, iginalang 
ng mga Diocletian at Galerius, na maging kataas-taasang 
diyos ng imperyo? Si Constantine ay maaaring matinding 
gumunita ng ito. Hindi rin siya talagang tumanggi ang pagiisip 
na kahit pagkatapos ng isang milagrosong kaganapan ay 
matinding naiimpluwensyahan siya sa pabor ng Diyos ng mga 
Kristiyano...Ito ay totoo na ang mga mananampalataya kay 
Mitras din ay nagoobserba sa Linggo pati na rin ang Pasko. 
Dahil dito si Constantine ay hindi nagsasalita ng araw ng 
Panginoon, kundi sa mga walang hanggang pang-araw ng 
araw. (Sa ingles: Herbermann C., Georg Gp. Constantine the 
Great. The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. Nihil Obstat. Remy 
Lafort, Censor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of 
New York.  New York: Robert Appleton Company, 1908.)

Mithraismo Isang paganong relihiyong binubuo ng higit 
ng mga kulto ng sinaunang Indo-Iranian diyos ng Araw na 
si Mithra. Ito’y nagpasok sa E uropa mula sa Asya Minor 
pagkatapos ng panunupil ni Alexander, mabilis na kumalat 
sa buong Romanong Imperyo sa simula ng ating panahon, 
naabot nito ang tugatog na panahon ng ikatlong siglo, at 
nawala sa pamamagitan ng sumusupil na regulasyon ni 
Theodosius sa dulo ng ika-apat na siglo...si Helios Mitras ay 
isang diyos...ang Linggo ay pinananatiling banal sa karangalan 
ni Mithra, at ang panlabing-anim ng bawat buwan ay banal sa 
kanya bilang tagapamagitan. Ang ika-25 ng Disyembre ay na-
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obserbahan bilang kanyang kaarawan, ang natalis invicti, ang 
bagong pagsilang ng taglamig na araw, hindi naglupig sa mga 
kahirapan ng panahon (sa ingles: Arendzen J.  Mithraism. The 
Catholic Encyclopedia, Volume X. Nihil Obstat, October 1, 
1911. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal 
Farley, Archbishop of New York. New York: Robert Appleton 
Company, 1911).

Ang kaarawan ng diyos ng araw na si Mithras ay inobserbahan 
ni Constantine at ginustuhan niyang obserbahin din ng kanyang 
mga trabahador. At ito’y umahon na naging opisyal na inangkin 
ng mga obispo na Griyego-Romano.

Ang World Book Encyclopediaay nagtanda:

Noong 354 A.D., si Obispong Liberius ng Roma ay inutos 
ang mga tao na magdiwang Disyembre 25. Marahil pinili 
niya ang petsang ito dahil ang mga tao ng Roma ay dati 
nang  inobserbahan ito bilang Pista ng Saturn, magdiwang 
ng kaarawan ng araw (ingels: Sechrist E. H. Christmas. World 
Book Encyclopedia, Volume 3. Field Enterprises Educational 
Corporation, Chicago, 1966, pp. 408 - 417).

Kailangan itong naunawaan na ang ilang mga eskolar na 
pinagmumulan ay naniniwala na ang pagdiriwang sa Roma ng 
Pasko ay maaaring nagsimula sa 2-3 dekada noong panahon (mula 
kay Constantine), ngunit hindi ko kamalayan na iminumungkahi 
ito bago kay Constantine sa ika-apat na siglo.

Nagkaroon ng mga eskolar na naniniwala na si Constantine ay 
kasangkot sa inangkin na tradisyon sa isang tiyak na iglesya sa 
Roma bilang ang unang dako ng isang ika-25 ng Disyembreng 
“Pasko” na pagdiriwang nang ang mga sumusunod na balita sa 
2007 ay turing nagpapahiwatig:

Ang iglesya kung saan ang tradisyon ng magdiwang ng Pasko 
sa Disyembre 25 ay may sinimulang itinayo malapit sa isang 
paganong dambana bilang bahagi ng isang pagsisikap na 
maikalat ang Kristiyanismo, ang sabi isang nangungunang 
Italyano na eskolar.

Ang mga Italyanong arkeologo, nitong nakarang buwan ay 
nagsiwalat ng isang groto sa ilalim ng lupa na pinaniniwalaan 
nilang kinagalang-galang ng mga sinaunang Romano na 
lugar na kung saan may lobo na nagalaka sa maalamat na 
tagapagtatag ng Roma, Romulus, at ang kanyang kapatid 
na lalaking kambal, Remus. Mga ilang talampakan mula sa 
groto, o “Lupercale,” si Empardor Constantine na binuo sa 
Basilica ng San Anastasia, kung saan ang ilang naniniwala na 
ang Pasko ay unang bantog sa Disyembre 25...

Ito’y ipinili na markahin ang Pasko, pagkatapos i-bantog 
sa iba’t-ibang mga petsa, sa Disyembre 25 na nag-
tutugma kasama ang Romanong pista na magdiwang sa 
kapanganakan ng diyos na araw, Andrea Carandini, isang 
propesor ng arkeolohiya sa La Sapienza University ng 
Roma, Sinabi ng mga tagapahayag noong Biyernes. Ang 
Basilica ng San Anastasia ay madaling itinayo sa sang taon 

pagkatapos ng Konseho ng Nicaean. Ito’y marahil kung 
saan ang Pasko ay unang minarka sa Disyembre 25, bahagi 
ng mas malawak na pagsisikap na may ugnay sa paganong 
kasanayan sa Kristiyanong pagdiriwang sa mga unang araw 
ng bagong relihiyon, sabi ni Gg. Carandini. “Ang iglesya ay 
itinayo upang magpakristiyano itong mga paganong lugar ng 
pagsamba,” sinabi niya. “Yoon ay normal na ilagay ang isang 
iglesya malapit sa mga lugar na ito upang subukang ‘iligtas’ 
sila.” Ang arkeolohikal na tagapanihala ng Roma, Angelo 
Bottini, na hindi sumali kay Gg. Carandini sa pananaliksik, 
sinabi ang teorya na noon ay “tatinding taga-pagalala at 
magkakaugma” at “tumutulong sa atin na maunawaan ang 
mga mekanismo ng mga talata mula sa paganismo hanggang 
sa Kristiyanismo.” (Link ng eskolar ng ika-1 ng iglesya ng yule 
sa paganong dambana. Washington Times - Dec 23, 2007 
ROME (AP). Sa ingles: http://washingtontimes.com/apps/
pbcs.dll/article?AID=/20071223/FOREIGN/924350661/1001 
viewed 12/24/07).

At ang petsa na ika-25 ng Disyembre ay inangkin wari dahil 
ang Greyego-Romano na iglesya ay napuno ng mga tao, na 
walang paki-alam na ito ay ang kaarawan ni Saturnalis/Mithra, 
kaya ang pagtawag ng pangalan ni Kristo sa paano pa man ay 
pinaniwalaanng gumawa sa muling pagsilang ng araw sa mga 
gawain nang higit na katanggap-tanggap.

Maaaring ito ay na interesanteng tandaan na ang ika-25 ng 
Disyembre na Pasko ay hindi naging bahagi ng mga opisyal na 
obserbasyon sa Constantinopla hanggang sa sikat na taong away 
sa mga Hudyo, Juan Chrysostum, na ipinakilala ito doon:

Maaari nating kunin ito bilang tiyak na kapistahan ng 
Kapanganakan ni Kristo na pinananatili sa Roma sa Disyembre 
25...Ito ay ipinakilala mula kay San Juan Chrysostom sa 
Constantinopla at tiyakang nagpatibay sa 395 (sa ingles: 
Thurston. H. Transcribed by Rick McCarty. Christian Calendar. 
The Catholic Encyclopedia, Volume III. Published 1908. New 
York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, November 1, 
1908. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal 
Farley, Archbishop of New York). 

Bukod sa rito, heto pa ang marami tunkol sa Pasko ng The Catholic 
Encyclopedia na titinuturo:

Pasko…Irenaeus at Tertullian ay lumigta nito mula sa kanilang 
mga listahan ng mga pista; Origen, marahil sumulyap sa 
nakasisirang-puri kay imperyal Natalitia, sa ihinahayag (sa 
Lev Hom VIII sa Migne, PG, XII, 495) na nasa mga Banal na 
Kasulatan ang mga makasalanan lamang, hindi mga banal, ay 
ipagdiwang ang kanilang mga kaarawan; Arnobius (VII, 32 sa 
pl, V, 1264) ay maaari pa ring libakin ang “mga kaarawan” ng 
mga diyos.

Alejandria. Ang unang katibayan ng kapistahan ay mula sa 
Ehipto. Humigit kulang sa AD 200, si Clement ng Alejandria 
(Strom., ako, xxi sa PG, VIII, 888) ay nagsabi na ang ilang 
mga taga-Ehipto na teologo “sa masagad na pausisa” 
na magtalaga, hindi ang taon lamang, ngunit sa araw ng 
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kapanganakan ni Kristo, na nilagay nito sa 25 Pachon (20 
Mayo) sa dalawang-put-walong taon ng Augustus...

Cyprus, Mesopotamia, Armenya, Asya Minor. Sa Cyprus, sa 
dulo ng ika-apat na siglo, ihinahayag ni Epiphanius laban 
sa Alogi (Hær., li, 16, 24 sa PG, XLI, 919, 931) na si Kristo ay 
ipinanganak sa ika-6 ng Enero...

Roma. Sa Roma ang pinakamaagang katibayan ay nasa 
Kalendaryo ng Philocalian (P.L., XIII, 675; Maaaring ito’y 
makikita bilang isang kabuuan ni J. Strzygowski, Kalenderbilder 
des Chron von Jahre 354,  Berlin, 1888), pinagsama-sama sa 
354, na naglalaman ng tatlong mahahalagang mga tala. Sa 
kalendaryong sibil ang ika-25 ng Disyembre ay may markang 
“Natalis Invicti”...

Sa panahon ni Jerome at Augustine, ang kapistahan na 
Disyembre ay naitatag, bagaman ito’y ligtaan (Epp., II, Liv, 
12, sa P.L., XXXIII, 200) sa huli mula sa isang listahan ng 
mga pangunang-klase ng mga pista. Mula sa ika-apat na 
siglo bawat kalendaryo ng Kanluran nang nagtatalaga ito sa 
Disyembre 25...

Ang Mga Ebanghelyo. Ukol sa petsa ng kapanganakan ni 
Kristo, ang Ebanghelyo ay nagbibigay nang walang tulong; 
sa kanilang data ng pasalungat ng mga argumento ay batay. 
Ang senso ay imposible sa taglamig: ang buong populasyon 
ay hindi maaring ilagay sa pagkilos...

Natalis Invicti. Ang kilalang solar na kapistahan, gayunpaman, 
ng Natalis Invicti, bantog sa ika-25 ng Disyembre, ay may 
matatag na angkin sa responsibilidad para sa ating mga 
petsa ng Disyembre. Para sa kasaysayan ng solar na kulto, 
ang posisyon nito sa Imperyong Romano, at sinkretismo 
may Mithraismo, tingnan ang Cumont’s epoch-making 
“Textes et Monuments” etc., I, ii, 4, 6, p. 355...The earliest 
rapprochement of the births of Christ and the sun is in Cypr., 
“De pasch. Comp.”, xix, “O quam præclare providentia ut 
illo mamatay Quo natus Est Sol...nasceretur Christus.” - “O, 
paano kamangha-mangha kumilos sa Laan sa araw na iyon 
kung saan ang Araw ay ipinanganak...si Kristo ay dapat nang 
ipinanganak.”...

Mga kard at mga regalo. Mga paganong kaugalian na 
pagsasentro sa paligid ng ika-unang araw ng Enero na 
manimbang para sa Pasko...

Ang panahon ng kahoy ng Pasko. Ang ika-unang awar ng 
buwan na ang mga apoy ay isang eskandalo pati na rin sa 
Roma, at San Bonifacio na kamtan mula kay Pope Zachary 
kanilang pagbibigay-wakas (Martindale C. Pasko, 1908).

Samakatuwid ito ay malinaw na pati na rin ang sinaunang mga 
Romanong manunulat tulad ni Irenaeus, Tertullian, at Origen ay 
hindi nagpapahintulot ng Pasko, ni si Augustine rin na ilista ang 
mahalagang kapistahan. At pati na rin sa ibang pagkakataon ang 
Katolikong pinagmumulan ay makilala na ito ay hindi malamang 
na ang senso (tulad ng ipinapakita sa Lucas 2:1) ay tapos na sa 

panahon ng taglamig—ginagawa ang ika-25 ng Disyembre na 
petsa ng kapanganakan malamang na walang kasiguruhan 
(masyado ring malamig para sa mga pastor na magdamag sa gabi 
kasama ang kanilang mga tupa sa bukid, tulad ng ipinapakita 
sa Lucas 2:8, sa paggawa ng kapanganakan sa Disyembre 25 ay 
talagang imposible).
 

Paano Tinanggap ang ika-25 ng Disyembre?

Disyembre 25 ay kaugnay kasama ang winter solstice na 
pagdiriwang na kasalo sa mga paganong kultura. 

Ang pinaka-kilala na erehe, Cerinthius, ay sakaling ipinakilala ang 
ika-25 ng Disyembre, tila nakompromiso sa maraming paraan, 
at kaya maraming nauugnay sa kanilang iglesya na pinili upang 
ipagdiwang ang Saturnalia.

Mayron din lumitaw sa simula ng ikatlong siglo, mayroong ilang 
mga tao sa Alejandria (hindi Asya Minor, ni Roma) na nagsimula sa 
pakaradmad na and kapanganakan ni Hesus ay dapat ipagdiwang, 
at dapat ganapin sa Mayo.

Ngunit sa paglipas ng panahon, sa ika-apat na siglo, ang Pasko ay 
nagsimulang ipagdiwang sa ika-6 ng Enero o ika-25 ng Disyembre 
na ang mga petsa ay na-obserbahan.

Sa isang dakilang antas na taglamig na petsa ay napili, dahil ang 
pagsasamba sa araw ni Emperador Constatine, at/o isa sa kanyang 
taga-pagmana, ay nagkagustong magkaroon ng Araw na pistang 
pangilin na sa parehong panahon ng Saturnalia at Brumalia 
upang suyuin ang mga Gentil (dapat tanyagin na habang ang mga 
Katolikong iskolar ay umamin sa malamang ang mga paganong 
pinagmulan ng petsa at pagdiriwang na nauugnay kasama ang 
Pasko, sila’y may posibilidad na hindi niniwala na ito’y galing sa 
Saturnalia).

Ika-25 ng Disyembre ay may mahabang kasaysayan ng 
paggagamit ng paganong pananampalataya, at dahil maraming 
pang iba na itinuturing ang Emperador Constantine na nagsamba 
sa araw ay “dakila” at/o isang “santo” at ang kanyan impluwensya 
ay makapangyarihan. Naging pinili nila ay ika-25 ng Disyembre 
bilang petsa parang-upang ipagdiwang ang kapanganakan ni 
Jesus; isang petsa na si Hesus ay hindi maaring ipinanganak.
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LIMang SIMPLEng 
Panuntunan PaRa Sa 
EPEKtaDong PagIgIng 
MaguLang?
 

Sa pamamagitan ni Bob Thiel

Maraming mga taong may ideya tungkol sa pag-alaga sa mga 
anak. Habang ito’y hindi madaling gawain, itong artikulo ay 
magbibigay ng ilang mga kaalaman.

Noong bata pa ako, minsan nag-vo-volunteer ako para magalaga 
ng ilang mga bata pagkatapos ng masa ng iglyesa. Talaga, sa 
katunayan lang na ang kanilang mga anak ay kailangang dapat 
bantayan nang mas-masaklaw na madalas hanggat sa kilangan 
ko, na iminungkahi sa akin na marahil sila’y hindi inalagan ng 
mahusay. At wala rin na dumating na saglit sa isipan na kapag 
ito’y aking gawin, magin sa magulang o ang mga anak, talagang 
manatili sa Iglesya ng Diyos. 

Sa kabila ng  mga sermon at mga aklat, at kahit ano ang nasa 
artikulong ito, ang pagiging magulang ay isang bagay na madalas 
natutunan sa trabaho.  Madalas na ika’y magkaroong harapain 
ang mga sitwasong hindi mo inaakala. Itong maikling artikulo ay 
hindi  mag-makintungo para sa lahat ng aspeto ng pagaalaga ng 
mga anak, ngunit sa naman ay magbibigay sa inyo ng ilang mga 
simpleng panuntunan na makakatulong sa pagiging mahusay at 
epektibong magulang.

Upang magsimula, narito ang limang panuntunan upong maging 
isang epktibong magulang:

1. Una, magbigay-oras sa inyong mga anak.
2. Pangalawa, huwag kayong magsinungling sa kanila-kahit 
 kaylan man.
3. Pangatlo, huwag kayong mabuhay nang pagka-ipokrita.
4. Pang-apat, kailangan ninyong turuan ang mga anak 

 tungkol sa Diyos at ang Kanyang Mga Utos (Deuteronomio 
 6:6-7), nang ito rin ay nagbibigay hangganan sa kanila.
5. At ikalima, huwag kayong matakot maghandang 
 magbigay ng disiplina.

Bawat isa sa lima ay may maiging detalye nang panandalian sa 
artikulong ito.

Panuntunan # 1 Magbigay-oras sa Inyong 
Mga Anak

Kapag ang mga anak ay unang pinanganak, sila’y hihingi ng maring 
oras. Pero, pag-sila’y tumatanda, kaunti silang hihingi. Ngunit dahil 
lamang sila’y hihingi ng kaunti, hindi ibig sabihin na sila’y inyong 
iwasan. Kailangan dapat kayong magbigay-oras sa kanila. Oras ng 
pagkain, oras ng mga gawain kasama sila, oras sa pagtatalakay 
ng pag-aaral, oras ng  paggawa sa masayahin na gawain kasama 
sila, oras sa iglesya kasama sila, oras ng pagtuturo sa kanila, at 
simpleng pagbibigay-oras kasama sila (cf. Deuteronomio 6:7; Mga 
Kawikaan 22:6).

Kung kayo’y magbibiga-oras sa inyong mga anak, kabilang nang 
sila’y mga binatilyo at dalaga, sila’y magiging mas-kumportable sa 
inyo at mas-may hilig na kausapin kayo pati na rin para sa aktuwal 
din na magbigay-oras sa inyo. At sila’y malamang na magkaroon 
na mas-mahusay na relasyon sa inyo kapag sila’y nasa sapat na 
gulang na mabuhay sa kanilang sarili.

Panuntunan # 2 Huwag Kayong 
Magsinungling sa Kanila-Kahit Kaylan Man

Huwag kayong magsinungling sa kanila--kahit kaylan man. Ito’y 
kabilang sa pagsisinungaling tungkol kay Santa Claus, engkanto 
ng nigpin, at marami pang iba. Ito’y hindi ibig sabihin na kailangan 
ninyong pag-usapan tungkol sa inyong personal na buhay 
na kanilang tinatanong, ngunit hindi rin ibig sabihin na kahit 
kayo’y nagsasabi ng katotohanan sa kanila-kayo’y dapat maging 
kagalang-galang at mapagkakatiwalaan sa kanilang mga mata. At 
sila’y hindi makakalimot nito.

Tandaan, ang isa sa mga Sampung Utos ay: “Igalang mo ang 
iyong ama at iyong ina” (Exodo 20:12) at mga sinungaling ay hindi 
magalang. Pansinin ang isang bagay na sinabi ni Hesus tungkol sa 
mga sinungaling:

 
44 Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong 
ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao 
buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, 
sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita 
siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang 
kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito. (Juan 
8:44)

Maging kagalang-galang na magulang. Huwag maging sinungaling.

Panuntunan # 3 huwag kayong mabuhay 
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nang pagka-ipokrita

Maraming mga tao na namumuhay nang isang paraan sa publiko 
at isa pa sa inyong pribadong buhay.  Makikita ng mga bata iyon, 
at hindi dapat sila maalagaan na may na uri ng panlilinlang. Sa 
parehong grupo na tinawag ni Hesus na mga sinungalin sa Juan 
8:44, ay Kanya rin na madalas tinawag na mga ipokrita. 

7 Kayong mga ipokrita! Tama ang paghahayag ni Isaias sa 
inyo na sinabi:

8 “Lumalapit sa akin ang mga taong ito   sa pamamagitan ng 
kanilang mga bibig, 
At iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi,
Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin.
9 Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin... (Mateo 
15:7-9)

25 “Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseo, mga 
ipokrita! Ito ay sapagkat nililinis ninyo ang labas ng saro at ng 
pinggan ngunit sa loob nito ay puno ng kasakiman at kawalan 
ng pagpipigil sa sarili. 26 Kayong mga bulag na Fariseo! Linisin 
muna ninyo ang loob ng saro at ng pinggan upang maging 
malinis ang labas ng mga ito.

27 “Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseo, mga 
ipokrita! Ito ay sapagkat kayo ay katulad ng mga pinaputing 
nitso na maganda sa labas ngunit sa loob ay puno ng buto 
ng mga patay at lahat ng karumihan. 28 Gayundin nga kayo, 
sa panlabas ay matuwid kayo sa harap ng mga tao ngunit sa 
loob ay puno kayo ng pagka-ipokrita at hindi taga-sunod ng 
kautusan ng Diyos. (Mateo 23:25-28)

Mga magulang, kailangan dapat kayo’y kombertido.
Nagtuturo rin ang Bibliya, “At ang pag-asa ng mga ipokrita 
mawawala “(Job 8:13) - kung umaasa ka na ang lahat ng inyong 
mga anak ay maging mabuti, subukan ninyo rin na hindi mabuhay 
bilang isang ipokrita.

Panuntunan # 4 Turuan Ang Inyong Mga 
Anak Tungkol Sa Diyos at Kanyang Mga 
Batas

Malinaw ang Bibliya na ang mga magulang ay dapat palaging 
magbigay-oras sa kanilang mga anak at turuan sila ng mga 
batas ng Diyos. Ito’y nagbibigay sa mga bata ng parehong 
mahusay na panuntunan at praktikal na hangganan.

Heto ang ilan sa mga banal na kasulatan na may kaugnayan 
roon: 

4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay 
isang Panginoon! 5 Iyong iibigin ang Panginoon mong 
Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, 
at ng iyong buong lakas. 

6 At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw 
na ito, ay sasa iyong puso. 7 Iyong ituturo ng buong sikap 
sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila 
pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw 
ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka 
ikaw ay bumabangon. (Deuteronomio 6:4-7)

6 Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at 
pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. (Mga 
Kawikaan 22:6)

Pansinin na nararapat turuan ang inyong mga anak na mahalin 
ang Diyos. Mayroon din ibang kaugnayan sa mga utos: 

39 Ang pangalawa ay katulad din nito: Ibigin mo ang 
iyong kapwa tulad ng iyong sarili. (Mateo 22:39)

31 At ayon sa nais ninyong gawin ng mga tao sa inyo, 
gawin din ninyo ang gayon sa kanila. (Lucas 6:31)

Mga bata na nagmamahal sa Diyos at mahusay magmahal sa 
kanilang mga kapit-bahay ay hindi masyadong nasasangkot 
sa ilang mga hindi naaangkop na pag-uugali.

Ang Biblia din may kaugnayan sa buhay na paraan ng Diyos 
at pagtuturo ang inyong mga anak at ang iyong mga inaapo: 

9 Magingat ka lamang sa iyong sarili, at ingatan mo 
ang iyong sarili ng buong sikap, baka iyong malimutan 
ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata, at baka 
mangahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong 
buhay. Kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga 
inaapo. (Deuteronomio 4:9)
 

Panuntunan # 5 Huwag Kayong Matakot 
Maghandang Magbigay Ng Disiplina

Tandaan na kayo ay magulang ng inyong anak. At habang ito’y 
ibig-sabihin na hindi kayo dapat magkaibigan (at magbigay-oras 
ng marami sa kanila ay nakakatulong sa gilid ng pagkakaibigan), 
mga awtoridad ng gobyerno at ang Bibliya ay inaasahan kayong 
magbigay ng tamang disiplina  ( bagaman mga awtoridad ng 
gobyerno ay madalan na hindi maunawaan kung paano dapat 
ibigay, kaya pinapayuhan kayong mag-ingat -. cf Amos 5:13).

Ang tinuturo ng Bibliya: 

13 Huwag kang mabibigo sa pagdidisiplina ang inyong mga 
anak. Hindi sila mamamatay kung papaluin ninyo sila. (Mga 
Kawikaan 23:13, New Living Translation, NLT)

10 May malupit na disiplina sa kaniya, na nagpapabaya ng 
lakad: at siyang kung sino ang nagtatanim galit sa disiplina ay 
mamamatay. (Mga Kawikaan 15:10)
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17 Itama ang inyong anak, at siya ay magbibigay sa iyo ng 
pamamahinga; Oo, siya ay magbibigay galak sa inyong mga 
kaluluwa. (Mga Kawikaan 29:17)

Karaminhas sa mga bata ay hindi dapat nasa maraming “malupit” 
na disiplina.  At sa modernong lipunan, maging maingat tungkol sa 
karunungan ng pag-papalo  (hindi  ito legal sa mga ibang bansa). 
Ngunit mga bata ay dapat magkaroon ng mga patakaran at mga 
hangganan at maaaring sumailalim sa disiplina kung nilalabag ng 
mga ito ang mga alituntunin at mga hangganan.

Maraming mga paraan upang makapagbigay ng disiplina. 
Pakikipag-usap sa kanila, ang pag-aalis o paghihigpit sa mga 
pribilehiyo, pati na rin ang aking mga paboritong, na nagbibigay 
sa mga bata ng mga karagdagang trabaho upang gawin. Ang 
pagkakaroon ng pahihilahin ng mga bata ang mga damo ay isa sa 
aking mga paboritong paraan ng parusa sa pandisiplina. Gayundin, 
bilang kapag silay’s tumanda, mahusay na pagaalaga sa mga bata 
ay nomal na tumugon sa mga simpleng pagpapahayag ng inyong 
pagkabigo sa kanila bilang sapat na disiplina.

Mga komento Na Nagpapatapos Limang 
Panuntunan Sa Epektibong Pagiging 
Magulang

Habang pagiging magulang ay isang hamon, ang limang mga 
simpleng panuntunan ng epektibong pagiging magulang ay dapat 
na ganap gawing mas-mahusay ang inyong trabaho.

Tandaan pagbibigay-oras sa inyong mga anak, huwag 
magsinungaling sa kanila, huwag mabuhay tulad ng isang ipokrita, 
turuan ang mga bata tungkol sa Diyos at ang Kanyang mga batas 
(Deuteronomio 6:6-7), at huwag matakot magbigay ng tamang 
disiplina.

Kung ikaw ay isang Kristiyano at namumuhay bilang isa at 
magbigya-oras kasama ang iyong mga anak, marami sa mga 
problema sa pagaalaga sa bata na hinarap ng iba ay hindi 
malamang nakakaapekto sa iyo. Ityo’y hindi ibig-sabhin na hindi 
kayo’y magkakaroon ng anumang mga problema o na ang iyong 
mga anak ay maaaring hindi kailanman maghimagsik, ngunit kung 
sundin ninyo ang mga limang panuntunan, ikaw ay mapupunta 
sa isang mahabang paraan sa pagiging isang mas epektibong 
magulang at ang paggawa ng isang makabibilyang-wasto na  
trabaho ng pagaalaga ng bata.

Kapag kayo’y makaharap ng hindi inaasahang mga problema, 
huwag kalimutang aralin ang inyong Bibliya, magdasal, at minsan 
maghanap ng payo sa iba para sa tulong.

SoBRang Pag-InoM 
ay HInDI SIMBoLo ng 
PagtataguMPay
 

Sa pamamagitan ni Bob Thiel

Bagaman na si Hesus ay uminom ng alak (cf. Mateo 11: 19 at 
gumawa ng ilan [Juan 2:110]), ang Bibliya ay isinusumpa ang labis 
na pag-inom at paglalasing.

Sa modernong Kanlurang lipunan, isang nakakagambala natakbo 
ay naging pinataas na halaga ng “sobraong pag-inom” na 
nagaganap sa maraming mga kampus ng mga unibersidad.

Hindi Maka-Diyos na Sinyales ng 
Pagtatagumpay

Isang pag-aaral ng mga estudyante sa unibersidad sa Estados 
Unidos nalaman na “sobrang pag-inom” ng alkohol na labis ay 
parang pag-sinyales na  mataas na pagtatagumpay na panlipunan, 
kahit sa katunayan na maraming mga tao na hindi nais ito:

“Sobrang paginom ng mga estudante ng kolehiyo ay 
masmasaya kaysa sa kanilang kasamahan na hindi sobrang 
umiinom,” ipinahayag na iniharap ng isang pag-aaral nitong 
linggong sa isang pulong ng American Sociological Assn. sa 
Denver.

At ang dahilan? “Maaaring ito ay dahil, sa mga paaralan, 
sobrang  pag-inom ay kaugnay na may mataas na katayuan 
at sobrang umiinom ay mas masaya kasama ang kanilang 
karanasan sa panlipunang kolehiyo kaysa sa kanilang mga 
kasamahan na hindi  sobrang umiinom,” ang mga may-akda 
ay nagsinasa-panganib sa pagpapaliwanag...
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Narito ang ilang mga katotohanan mula sa pag-aaral, na 
isinasagawa mula sa northern  liberal arts kolehiyo at batay 
sa mga survey mula sa mga 1,595 na estudyante:

– Nang buong 64% ng mga mag-aaral sa kolehiyo na ito 
magpakasawa sa binge pag-inom — tinukoy bilang pag-
ubos ng apat na inumin para sa mga kababaihan at limang 
mga inumin para sa mga kalalakihan — sa isang solong 
sesyon nang minsan sa isang beses sa loob ng dalawang 
lingo sa isang panahon. http://www.latimes.com/health/
boostershots/la-heb-kids-who-binge-drink-in-college-have-
more-fun-20120820,0,4728141.story

“Ang isang bagay na noon ay isang panapanahon na komento 
ng mga estudyante ay nagsabi, ‘Ang bawat tao’y inumin dito. 
...Hindi ko nais maging ng lasing, subalit nararamdaman ko’y 
parang hindi ako nabibilang rito kung hindi ko yon gagawin’. 
...Pagkatapos ang susunod na tao ay magsusulat, ‘hindi ko 
talagang nais uminom, ngunit ito ang ginagawa ng lahat ng 
ibang tao’. At sa susunod na tao ay sumulat, ‘alam mo, ayos 
lang sa akin ang pag-inom ng kaunti, pero hindi ko nais mag-
kuyupi, pero lahat ng tao ay ginagawa ito’,” sinabi ni Hsu.

“Tinitingan ko ito at naiisip ko, ‘Bakit hindi kayo magkaroon 
ng handaan ng walang pag-inom? Wala sa inyo ang gagawa 
nito!” Dagdag ni Hsu.¬

Pinag-aralan sa unibersidad, “pag-uugali na ito ay kaya na 
nauugnay sa pagiging mas mataas na katayuan na kung hindi 
mo ito gagawin, hindi mo na kailangang bilang mataas na 
antas ng mga social kasiyahan,” sinabi niya. 

Isang sinag ng pag-asa, sinabi ni Hsu, ay ang mga estudyante 
na nasa mga relihiyosong organisasyon na hindi sobrang 
inumin ay mas sosyalang nasisiyahan kaysa sa ibang mga 
mababang-katayuan ng hindi sobrang umiinom.

“Kung ikaw ay nasa isang komunidad na sapat na malaki 
na lumilikha ng sarili nitong buhay ng panlipunan, maaari 
mo talagang maintindihin na hindi mahalaga kung ano ang 
mensahe ng prinsipal na agos na kampus,” sinabi niya. 
Idinagdag niya na inaasahan niya ang mga natuklasan ay 
palakasin ang loob ng mga estudyante upang lumayo mula sa 
paglalasing. http://www.foxnews.com/health/2012/08/20/
study-college-binge-drinkers-report-being-happier-than-
non-binge-drinkers/#ixzz24Be3i0wz

Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang mga estudyante na subukan 
na magkaroon ng mas malawak na relihiyosong koneksyon ay 
hindi pakiramdam ang pangangailangan na uminom ng mabigat 
para sa kaligayahan, kasiyahan, atbp.

Ang Centers for Disease Control (CDC) Fact Sheet sa Sobrang Pag-
inom ay nagsasabi:

Ayon sa pambansang survey

• Humigit kumulang 92% ng mga matanda sa Estados 

Unidos na uminom ng sobra-sobra ay inuulat ang 
sobrang pag-inom sa nakalipas na 30 araw.

• Kahit na mga estudyante sa kolehiyo karaniwang binge 
inumin, 70% ng mga kabanata ng sobrang pag-inom na 
sangkot ang matandang 26 na taon at mas matanda.

• Ang pamamayani ng sobrang pag-inom kasama ang 
mga lalaki ay mas mataas kaysa sa pamamayani sa mga 
kababaihan.

• Mga tumador na sobrang umiinom ay 14 beses na 
mas malamang na mag-ulat ng kapansanan ng alak sa 
pagmamaneho kaysa sa mga hindi sobrang drinkers.

• Tungkol sa 90% ng alak na upos ng kabataan na masbata 
sa edad ng 21 sa Estados Unidos ay nasa anyo ng mga 
sobrang pag-inom.

• Tungkol sa 75% ng alak natupok sa pamamagitan ng 
matatanda sa Estados Unidos ay sa anyo ng mga sobrang 
inumin.

• Ang proporsyon ng mga kasalukuyang drinkers na 
sobrang ay pinakamataas sa 18 – sa 20-taon gulang na 
group (51%).

Sobrang pag-inom ay nauugnay sa mga maraming problema sa 
kalusugan kabilang ang—

• Hindi sinasadyang pinsala (hal., banggaan ng mga kotse,  
mga pagkahulog, mga pagkasunog, pagkalunod).

• Intensyonal na pinsala (hal., pinsala ng mga armas, 
sekswal na asalto, karahasan sa tahanan).

• Pagkalason sa Alak.
• Sekswalang Nasasalin sa Sakit.
• Hindi sinasadyang pagbubuntis.
• Ang mga batang ipinanganak na may Fetus Alcohol 

Spectrum Disorder.
• Mataas na presyon ng dugo, stroke, at iba pang mga 

cardiovascular na sakit.
• Sakit sa atay.
• Neurological na pinsala.
• Sexual Dysfunction.
• Mahina kontrol ng diyabetis.

Habang magaang pag-inom ng alak (hindi mahigit isang inumin 
sa isang araw sa karamihan ng mga tao) ay may kalusugan 
benepisyo, labis na pag-inom ng alak ay mapanganib.

Ang CDC rin ay nagulat ng mga sumusunot para sa Fact Sheet sa 
Sobra-sobrang Pag-inom ng Alak at Mga Sapalaran sa Kalusugan 
ng Mga Kalalakihan:

Mga Pinsala at kamatayan bilang resulta 
ng sobra-sobrang pag-inom

• Mga lalaki ay tuloy-tuloy na may mga mas mataas halaga 
ng pagkamatay at mga ospitalisasyon kaysa sa mga 
kababaihan na may kinalaman sa alak.

• Kabilang sa mga tagamaneho sa nakamamatay na 
banggaan ng trapikong mgasasakyan, mga lalaki ay 
halos dalawang beses malamang bilang mga kababaihan 
sa na-lango (ibig sabihin, isang konsentrasyon ng dugo 
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ng alak ng 0.08% o mas mataas).
• Labis-labis na pag-inom ng alak ay nagdaragdag sa 

pagsalakay at, bilang isang resulta, maaaring  dumami 
ang panganib ng pisikal na pagaasalto ng ibang tao.

• Mga lalaki ay mas malamang kaysa sa mga kababaihan 
sa magpakamatay, at mas malamang na nai-pag-inom ng 
bago tanggapin ang alok pagpapakamatay.

Kasangkapang Kalusugan at Sekswal na 
Punsyon

Labis-labis na pag-inom ng alak ay maaring makagambala 
sa punsyon ng bayag at produksyon ng hormon ng lalaki na 
nagreresulta sa kawalan ng lakas, pagkabaog, at pagbabawas 
ng pangalawang katangian ng lalaki tulad ng pagka-balahibo sa 
mukha at dibdib. 

Labis-labis na pag-inom ng alak ay karaniwang kasangkot sa 
sekswal na asalto. May kapansanan sa paghatol dulot ng alak 
ay maaaring maging mas masama ang ugali ng ilang mga tao sa 
pagkakamali na pag-uugali na palakaibigan ng mga kababaihan 
sa sekswal na interes at pag-ukulan ng maling palagay ng 
kanilang paggamit ng puwersa. Gayundin, pag-inom ng alak ng 
mga lalaki ay nagdaragdag sa pagkakataon na nakatuon sa mga 
peligrosong sekswal na aktibidad kabilang ang hindi protektadong 
pakikipagtalik, sex na may maramihang mga kasosyo, o sex sa 
isang kasosyo na may panganib sa sekswalang nasasalin na sakit.

Kanser

Pag-inom ng alak ay nagdaragdag ng panganib ng kanser sa 
bunganga, lalamunan, esopago, atay, at colon sa mga lalaki. 
http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/mens-health.htm

Ulat din ng CDC ang mga sumusunod para sa Fact Sheet sa Labis 
na Pag-inom ng Alak at Sapalaran sa Kalusugan ng Kababaihan:

Kasangkapang Kalusugan

•  Ipinakita sa pambansang mga survey na mahigit 6 nang 
bawat 10, mga kababaihan ng edad ng pagbubuntis 
(ibig sabihin, na may edad na 18-44 na taon) umiinom 
ng alak, at bahagyang mas mababa sa isang-katlo ng 
mga babae na uminom ng alak sa pangkat ng edad na 
sobrang umiinom.

• Noong 2008, mahigit sa 7.2% ng mga buntis na 
kababaihan na umiinom ng alak.

• Labis-labis na pag-inom ay maaaring maantala ang 
sanggayong panahon ng pagkaregla at dagdagan ang 
panganib ng pagkabaog, pogkakunan, kapanganakan ng 
patay, at wala pa sa panahon ng pagpapanganak.

• Mga babae na sobrang uminom ay mas malamang na 
magkaroon ng hindi protektadong pakikipagtalik at 
maramihang mga sekswal na mga kasosyo. Ang mga 
gawain na ito ay tumataasan sa mga panganib ng mga 
hindi inaasang pagbubuntis6 at sekswalang nasasalin na 
sakit.

Alak at Pagbubuntis 

• Mga kababaihan na umiinom ng alak habang buntis 
ay dagdagan ng panganib sa kanilang pagkakaroon 
ng sanggol na may Fetal Alcohol Spectrum Disorders 
(FASD). Ang pinka mas malala na uri ng Fetal Alcohol 
Syndrome (FAS), na nagsasanhi sa sakit sa mabagal na 
pag-iisip at depekto na kapanganakan.

• FASD ay ganap magiwas kung ang isang babae ay hindi 
uminom habang buntis o habang siya ay maaaring 
maging buntis.

• Napapakita sa mga pag-aaral na mahigit 1 sa 20 mga 
buntis na kababaihan ay nagsi-inom ng sobra-sobra bago 
nila malaman na sila ay buntis.8 Walang dami ng alak ay 
ligtas sa pag-inom sa panahon ng pagbubuntis. Para sa 
mga babae na umiinom sa panahon ng pagbubuntis, ang 
pagpapahinto sa saglit na panahon ay maaaring babaan 
ang panganib ng pagkakaroon ng isang batang may mga 
pisikal, mental, o emosyonal na problema.

• Iminumungkahi ng pananaliksik na mga kababaihan na 
uminom ng alak habang buntis ay mas malamang na 
magkaroon ng pagkamatay ng sanggol mula sa (sakit sa 
biglaang pagkamatay ng sanggol) Sudden Fetal Death 
Syndrome (SIDS). Panganib na ito sa kalahatan ay tumaas 
kung ang isang babae ay sonbrang uminom, sa panahon 
ng kanyang unang pangatlong buwan ng pagbubuntis.

• Ang panganib ng pagkakunan ay tumaas na rin kung ang 
isang babae inuminom ng sobra-sobra sa panahon ng 
kanyang unang pangatlong buwan ng pagbubuntis.

Ibang Mga Alalahanin sa Kalusugan

• Sakit sa Atay: Ang panganib ng sirosis at iba pang may 
kaugnayan sa alak na sakit sa atay ay mas mataas para sa 
mga kababaihan kaysa sa para sa mga kalalakihan.

• Epekto sa Utak: Labis na pag-inom ay maaaring 
magresulta sa pagkawala ng memorya at pagkibal ng 
utak. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang mga babae 
ay mas mahina kaysa sa mga lalaki sa utak nakakasiang 
mga epekto ng labis na pag-inom ng alak, at ang pinsala 
ay may gawi na parang mas maikling tagal ng labis na 
pag-inom sa mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan.

• Epekto sa Puso: Sa mga pag-aaral ay nagpapakita na ang 
mga babae na uminom ng sobra-sobra ay nasa mastaas 
na panganib sa pinsala sa kalamnan ng puso kaysa sa 
mga lalaki kahit na rin sa mga kababaihan sa pag-inom 
sa mas mababang antas.

• Kanser: Pag-inom ng alak ay nagdadagdag panganib sa 
kanser ng bunganga, lalamunan, esopago, atay, colon at 
suso sa mga babae. Ang panganib ng kanser sa suso ay 
nagdaragdag habang ang pag-inom ay dumarami.

• Sekswal na Asalto: Sobrang pag-iinom ay mapanganib 
na isang salik para sa sekswal na asalto, lalo na sa mga 
batang babae sa mga setting ng kolehiyo. Bawat taon, 
mahigit1 sa 20 mga kolehiyo na kababaihan ay sekswal 
na assaulted. Pananaliksik ay nagpapahiwatig na 
mayroong isang pagtaas sa panganib ng panggagahasa 
o sekswal na pagaasalto kapag pareho ang umaatake at 
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biktima pagka-inom ng alak bago ng pag-atake. http://
www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/womens-health.htm

Kaya, pakikiapid, panggagahasa, at iba pang mga kasalanan 
kaugnay na sekswal na-ay nauugnay din sa binge pag-inom sa 
labis.

Ang mismong Bibliya condemns, hindi alak (cf. 1 Timoteo 5:23; 
Juan 2:1-10), ngunit paglalasing. At hindi ito limitahan ang 
paghatol sa mga nasa Estados Unidos.

Pansinin ang mga sumusunod:

1 Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay 
manggugulo. At sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi 
pantas. (Mga Kawikaan 20:1)

20 Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, o sa mga 
mayamong mangangain ng karne; sapagkat ang maglalasing 
at ang mayamo ay darating sa karalitaan, at ang antok ay 
magbibihis sa tao ng pagkapulubi, (Mga Kawikaan 23:20121)

18 At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan 
ng kaguluhan, kundi kayo’y mangapuspos ng Espiritu (Efeso 
5:18)

Ang pakikisalu-salo na paglalasing rin ay partikular na nahatulan 
bilang bahagi ng mga iyon ay hindi bahagi sa kaharian ng Diyos:

9 Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hind 
magsisipagmana ng kaharianng Diyos? Huwag kayong 
padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba 
ng sa mga diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang 
mga nangbababae, ni ang mapakiapid sa kapuwa lalake, 
10 ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang 
mga manglalasing, ni ang mg mapagtungayaw, ni ang mga 
manglulupig, ay hindi mangagmammana ng kaharian ng Diyos. 
11 At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na 
kayo, ngunit binanal nakayo, ngunit inaring-ganap na kayo 
sa pangalan ng Paginoong Hesukristo at sa Espiritiu ng ating 
Diyos. (1 Corinto 6:9-11)

19 At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang 
mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, 20 pagsamba 
sa diyosdiyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga 
pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga 
pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang 
pananampalataya, 21 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 Diyos. (Galacia 5:19-212)

Ang katotohanan na ang average na binge kolehiyo maglalasing 
ay tinukoy bilang isa kung sino ang lasing paggawa nito ng hindi 
bababa sa dalawang beses bawat buwan ay nagpapakita ng 
kakulangan ng pag-aalala para sa bibliya moralidad.

Condemns din ng Bibliya ang mga taong paghikayat sa iba na 
uminom ng sobra-sobra, at din pahiwatig ng mga posibleng 
paglabag sekswal na kapag isa ang uminom ng sobra-sobra:

15 Sa aba niya na nagpapainom ng alak sa kaniyang kapuwa, 
Na idinadagdag mo ang iyong kamandag, 
At nilalasing mo rin naman siya, 
Upang iyong mamasdan ang kaniyang kahubaran!
16 Ikaw ay puno ng kahihiyan, at hindi ng kaluwalhatian. 
Ikaw rin — dminom!
At maging gaya ng isang hindi tuli! 
Ang saro ng kanan ng Panginoon ay mababalik sa iyo, 
At kasuklamsuklam na kahihiyan ang mahahalili sa iyong 
kaluwalhatian.

Itinuturo ng Bibliya na ang mga limungon mula sa naturang pag-
uugali ay maaaring kakaharapin ng mga makalipunang batikos, 
ngunit pag-iiwas sa kung ano ang naghihimok sa mundo kasama 
ang mga linyang ito ay dapat kailangang gawin ng mga Kristiyano:

3 Sapagka’t sukat na ang nakaraang panahon upang gawin 
ang hangad ng mga Gentil, at lumakad sa kalibugan, sa mga 
masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa 
mga kayamuan, at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga 
diosdiosan. 4 Ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo’y 
hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng 
kaguluhan, kung kaya’t kayo’y pinagsasalitaan ng masama. (1 
Pedro 4:3-4)

Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng 
kaniyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng 
Panginoong Hesus. (1 Corinto 5:11)

13 Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag 
sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa 
kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. 
(Roma 13:13)

Kung ikaw, o isa ninyong minamahal, ay may problema sa sobrang 
pag-iinom o anumang bagay na gawin na may alkohol, manalangin 
tungkol dito at humingi ng payo.

Bilang karagdagan sa pakikipag-ugnay sa ministeryo, mga 
pinagkukunan na walang kaugnayan sa relihiyon ay maaari ding 
makatulong. Isang listahan ng mga mapagkukunan mula sa CDC ay 
maaaring matagpuan sa http://www.cdc.gov/alcohol/resources.
htm Higit pa rito, may mga grupo tulad ng Alcoholics Anonymous 
sa maraming iba pang mga bansa. Ang mga taong may mga 
problema sa alak ay maaaring makatulong. At naghihikayat sa 
Bibliya ang mga tao na mag-iwan ang “sobrang pag-inom” na 
pamumuhay. 

Labis na sobrang pag-inom sa alak ay malubhang problema sa 
maraming mga lipunan. At ito’y kailangang malalim na pagsisisi. 
Sobrang pag-inom ay hindi isang maka-bibliya na sinyales ng 
pagtatagumpay.



           33

PagPaPaLagLag at 
utang ng uS: anuMang 
Kaugnayan?

Medyebal na Gamot sa Pagpapalaglag ay ibinigay 

Sa pamamagitan ni Bob Thiel

Pagpapalaglag, ang pagpatay ng isang sanggol na hindi pa 
isinisilang ng tao, ay hindi bago. Ito ay umiral sa mga libo-libong 
taon.  Ilang mga tao ay hindi nagpapakiramdam na ito sinasaktan 
ng sinuman bukod sa mga pinalaglag na bata at posibleng ina ng 
bata.

Ngunit maaari itong magkaroon ng iba pang mga nakakaapekto 
sa mga lipunan na parang batay sa paniniwalang natutunan nila 
mula sa Bibliya, tulad ng sa Estados Unidos ng Amerika?

Mayroon bang anumang ugnayan sa pagitan ng mga negatibong 
mga pagbabago sa utang ng Estados Unidos at ang mga posisyon 
sa pagpapalaglag? Maraming gustong magtanong nito, ngunit 
ang katotohanan ay kawili-wili para sa mga Kristiyano upang 
magbulay-bulay.

Habang ang pagpapalaglag ay ilegal sa kasaysayan sa Estados 
Unidos ng America mula noong ito’y isinaysay ang kasarinlan sa 
1776, ito ay nagsimulang magbago sa kahulihan ng 1960:

Sa pagitan ng 1967 at 1973 isang-katlo ng mga estado ay 
nagliberalisado o inurong ang kanilang mga kriminal na 
batas sa pagpapalaglag. Gayunpaman, ang karapatan na 
magkaroon ng pagpapalaglag sa lahat ng mga estado ay 
ginawang napapakinabangan lamang sa mga Amerikano 
kababaihan noong 1973 kapag ang Korte Suprema ay 
tinanggihan ang mga natitirang mahigpit ang mga batas ng 
estado na may kapangyarihan nito sa itlog ng Roe vs. Wade. 
(History of Abortion. National Abortion Federation. http://
www.prochoice.org/about_abortion/history_abortion.html 
viewed 04/02/13)

Mula noong nagsimula ang Estados “magliberal” o pagpapawalang-
bisa sa batas na hindi ayon sa pagpapalaglag, nagsimula ang 
pang-ekonomiyang sitwasyon sa USA upang baguhin (makapal na 
sulat at naka-titik na kursiba ang mga pinagmumulan):

Hanggang 1970, ang Estados Unidos ay nagkaroon ng isang 
sobra na kalakalan at isang pag-agos ng pera na minsan 
ay tinatawag na isang kanais-nais na balanse ng kalakalan. 
Pagkatapos ng 1970, sa unang pagkakataon sa isang siglo, ang 
pagbili ng mga Estados Unidos ay higit kalakal sa ibang bansa 
kaysa ito naibenta. Ito ay inilipat mula sa isang kalakalan 
na sobra sa isang kalakalan na depisit, kapag lumagpas sa 
mga pag-import-export, at ang pera ay umaagos sa labas 
ng Estados Unidos sa mga pagbabayad sa banyagang bansa 
para sa mga pag-import. Dahil 1970, ang nakapanghihina ng 
loob kalakalan balanse at kalakalan depisit ay lumago...

Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig hanggang 
1970, ang Estados Unidos ay isang pinagkakautangang bansa 
na nagpapahiram ng pera sa ibang mga bansa. Bilang isang 
pinagkakautangang bansa, ang iba pang mga bansa ay may 
utang ng mas maraming pera sa Estados Unidos kaysa sa 
Estados Unidos na may utang sa banyagang bansa.

Pagkatapos ng 1970, ang Estados Unidos ay naging 
pagtubuang bansa na utangero. Bilang isang bansang 
utangero, ang Estados Unidos ay mas maraming utang ng 
pera sa mga banyagang bansa kaysa sa mga banyagang 
bansa na may utang na loob sa Estados Unidos. Ang Estados 
Unidos ngayon ay ang pinakamalaking utangero sa lahat ng 
bansa. (Howard J. Sherman, E. K. Hunt, Reynold F. Nesiba, 
Phillip Anthony O’Hara. Economics: An Introduction to 
Traditional and Progressive Views, 7th edition. M.E. Sharpe, 
2008, p. 175)

Dapat itong itinuturo na bagaman naniniwala ang iba na ang linya 
mula sa pangkalahatang pinagkakautangan sa bansang utangero 
ay nangyari sa 1980s (kumpara sa taun-taon na nagsimula sa 
paligid ng 1971), sinimulan ang proseso na mas maaga:

Mar 22, 2010 - Tanging ang ilang dekada na nakakaraan, ang 
Estados Unidos ay ang pinakamalaking pinagkakautangang 
bansa sa mundo. Kabisera ng Amerikano ay lumawak ang 
globo na magtustos sa lahat ng mga uri ng mga pamumuhunan 
sa halos bawat bansa. Ngunit itong pag-dominante ay 
nagsimulang maagnas noong 1960...Nagdaan ang 1980s, ang 
‘di maiwasan ay nangyari. Nang mga henerasyon na naipon 
na kayamanan ay nawala, ang isang linya ay tumawid. Ang 
Amerika ngayon ay may mas maraming utanng sa natitirang 
bahagi ng mundo kaysa sa mundo na may utang rito. Ang 
Estados Unidos ay naging isang utangerong bansa, at ito ay 
tuluyang itakbo ang tab sa dekada mula noon. (Turk J. Debtor 
Nation. http://www.fgmr.com/debtor-nation.html viewed 
04/03/13)

Pansinin ang dalawang pampublikong mga pahayag mula sa US 
President Barack Obama:
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Beyoncé hindi maaaring maging isang mas mahusay na modelo 
para sa ating mga batang babae. (Barack Obama: Beyoncé is the 
perfect role model for my daughters. The Guardian, Septiyember 
20, 2012)

{Pagpapalaglag} mananatiling akong nakatuon sa 
pagprotekta sa karapatan ng isang babae upang pumili at 
ang pangunahing mga karapatan na konstitusyunal. (Enero 
22, 2012: President Obama’s statement issued on the 39th 
anniversary of Roe v. Wade. Shown at 2012.Presidential-
Candidates.org)

Beyoncé ay isang babae na Americanong mang-aawit na madalas 
ay mukhang lumalabag sa mga pamantayan ng kababaang-loob 
(cf. 1 Timothy 2:09). Pagpapalaglag ay pagpatay, at pagpapalaglag 
ay mali. Pag-promote at/o pag-apruba ng makabiblyang-
nahatulan na mga pagkilos ay mapanganib at nilalagay ang 
USA sa pagtaas ng panganib sa paghatol ng Diyos (Roma 1:32). 
At ang ilan sa paghuhukom ay na sa atin: Ang halaga ng USA 
pagkakautang ay lubos na rin pinabilis mula noong 2008. At ang 
USA ay sa malayong lugar na pinaka-may utang na loob na bansa 
sa lahat ng oras.

Ang Biblia ay nagbabala na ang mga pinuno ay maaaring maging 
sanhi sa mga tao upang gawin ang mas masama at mayroon 
mayor na problema:

12 Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati 
sa kanila, at mga babae ang mangagpupuno sa kanila. Oh 
bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, 
at sisira ng daan ng iyong mga landas.” (Isaias 3:12)

16  Sapagka’t silang nagsisipatnubay ng bayang ito ay siyang 
nangagliligaw; at silang pinapatnubayan ay nangapapahamak 
(Isaias 9:16).

Upang isaalang-alang ang kilusan sa USA patungo sa desisyon ng 
Roe vs. Wade noong 1973, hindi lamang 55,000,000 o marami 
pang mga sanggol na inilaglag/pinatay, ang USA ay nagsimula 
sa pagiging pinakamalaking pinagkakautangang bansa sa buong 
mundo sa pinakamalaking utangerong bansa sa mundo. Ito ay 
hindi mabuti.

Ayon sa Bibliya, ang utang ay isang sumpa ng disobeying Diyos:

43 Ang taga ibang lupa na nasa gitna mo ay tataas ng higit at 
higit sa iyo, at ikaw ay pababa ng pababa ng pababa. 44 Siya’y 
magpapahiram sa iyo, at ikaw ay hindi makapagpapahiram 
sa kaniya: siya’y magiging ulo, at ikaw ay magiging buntot. 45 
At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin 
ka, at aabutan ka, hanggang sa magiba ka; sapagka’t hindi 
mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Dios, upang tuparin 
ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na 
kaniyang iniutos sa iyo. (Deuteronomio 28:43-45)

Ang pagkawasak ng USA ay darating at pagpapalaglag ay isa sa 
maraming mga dahilan.

Mapapansin din kung ano ang nangyari sa ekonomiya ng Estados 
Unidos:

Sa totong tuntunin, tulad ng nabanggit sa itaas, paglago 
sa ika-21 siglo ng US ay tila bumagsak pabalik sa medyebal 
na mga antas. Bakit?...Dahil nabigo ang ekonomiya upang 
makabuo ng totoong paglago. Pagkatapos ng 1973, mga 
sahod, halimbawa, ay nag-ayos para sa implasyon, naging 
wala. (Bonner B. Economic Growth in the Internet Age. Daily 
Reckoning, June 23, 2011)

Ang tipikal na nagtatrabaho kumikita pa rin ng mas kaunting 
real pera ngayon kaysa ginawa niya 40 taon na nakakaraan. 
(Bonner B. Economic Long Live the 1%. Daily Reckoning, 
November 25, 2011)

Pagkakatulad o sumpa? Ang katotohanan ay na bago ang mga 
pagpapalaglag ay ginagawang “legalisado” sa kahulihan ng 
1960 at pagkatapos ay sa buong bansa noong 1973, karamihan 
ng mga tao sa USA ay parang naunawaan na ito ay hindi pantas 
upang ubusin ng higit sa inyong bunga. Ngayon, nang maraming 
nagpapalaglag at mas mababang kaunawaan sa iba pang mga 
pangunahing makabibliyang-suportado ng mga konsepto ng 
ekonomiya, ang isang kultura na tumatanggap ng ganitong uri ng 
utang at namumuhay ng iba ay lumago. Ngunit HINDI ito tatagal. 
Ito ay lubhang mapanganib at ilang sa USA ay tilang mauunawaan 
na ang USA sa huli ay may pinagkakautangan na tumaas laban 
dito:

6 Hindi baga ang lahat ng ito ay magbabadya ng talinhaga 
laban sa kaniya, at ng nakagagalit na kawikaan laban sa 
kaniya, at mangagsasabi, ‘Sa aba niya na nagpaparami ng di 
kaniya — hanggang kailan? At nagpapasan siya sa kaniyang 
sarili ng mga sangla’? 7 Hindi baga sila mangagtitindig, na 
bigla na kakagat sa iyo, at magsisigising na babagabag sa 
iyo, at ikaw ay magiging samsam sa kanila? 8 Dahil sa iyong 
sinamsaman ang maraming bansa, lahat ng nalabi sa mga 
tao ay magsisisamsam sa iyo, dahil sa dugo ng mga tao, at 
dahil sa karahasang ginawa sa lupain, sa bayan at sa lahat ng 
nagsisitahan doon. ( Habakkuk 2:6-8)

Pagpapalaglag ay nagbubo ng dugo ng tao. Ang USA ay lubos na 
nadagdagan ang utang kasama na ang pinataas na pagtanggap 
sa pagpapalaglag. Pagkasira sa pinakamatibay na kapangyarihang 
militar ay inihayag sa propesiya (cf. Daniel 11:39).
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oF goD wEBSItES

CCOG.ORG  This is the official website of the Continuing Church 
of God 

CCOG.AFRICA (Kiswahili/Africa)  This is a site that has been 
reserved and intended to be directed towards Africa with 
materials in Kiswahili and English is in process.  

CCOG.ASIA This site has various articles in Mandarin Chinese as 
well as some in English, with other Asian languages in process, 
such as Korean.

CCOG.IN This is a website targeted towards those of Indian 
heritage. It has limited information in the Hindi language.  It is 
expected to have more non-English language materials in the 
future.

CCOG.EU This is a website targeted toward Europe. It has 
materials in more than one language (currently it has English, 
Dutch, and Serbian, with links also to Spanish) and it is intended 
to have additional language materials added.

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios This is the Spanish 
site for the Continuing Church of God known as La Continuación 
de la Iglesia de Dios in Spanish.

COGWRITER.COM This site has the most articles of any as well as 
daily news and prophecy posts.

PNIND.PH (Paniniwala ng Patuloy na Iglesya ng Diyos) This is 
a website in progress for the Philippines and those who also 
understand the language of Tagalog.

youtube.com/BibleNewsProphecy This is the Bible News 
Prophecy YouTube channel.  This has sermonette length videos 
of prophetic and doctrinal interest.

youtube.com/continuingcog  This YouTube channel has sermons, 
offertories, and sometimes other sermonettes of the Continuing 
Church of God.

Banal Araw* 2013 2014 2015 2016 2017

Passover Mar 25 Apr 14 Apr 3 Apr 22 Apr 10

Unleavened Bread Mar 26-Apr 1 Apr 15-21 Apr 4-10 Apr 23-29 Apr 11-17

Pentecost May 19 Jun 8 May 24 Jun 12 Jun 4

Trumpets Sep 5 Sep 25 Sep 14 Oct 3 Sep 21

Atonement Sep 14 Oct 4 Sep 23 Oct 12 Sep 30

Feast of Tabernacles Sep 19-25 Oct 9-15 Sep 28-Oct 4 Oct 17-23 Oct 5-11

Last Great Day Sep 26 Oct 16 Oct 5 Oct 24 Oct 12

Banal Araw* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Passover Mar 30 Apr 19 Apr 8 Mar 27 Apr 15 Apr 5 Apr 22

Unleavened Bread Mar 31-Apr 6 Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28-Apr 3 Apr 16-22 Apr 6-12 Apr 23-29

Pentecost May 20 Jun 9 May 31 May 16 Jun 5 May 28 Jun 16

Trumpets Sep 10 Sep 30 Sep 19 Sep 7 Sep 26 Sep 16 Oct 3

Atonement Sep 19 Oct 9 Sep 28 Sep 16 Oct 5 Sep 25 Oct 12

Feast of Tabernacles Sep 24-30 Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct 10-16 Sep 30-Oct 6 Oct 17-23

Last Great Day Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 Oct 7 Oct 24

BanaL aRaw ItaKDa

* Ang Lahat ng mga Banal na Araw ay Magsisimula sa Pagsapit ng Gabi Bago Dumating ang Itinakdang Petsa.




