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PHARMAKEIA AT ANG 1889 HISTORIC 
SEVENTH DAY ADVENTISTS

makeus) at sa salita na ang kahulugan 
ay gamot (φαρμακov pharmakon) 
gaya ng pagkakaugnay sa mga sali-
tang Ingles na nabanggit sa itaas.

Ang parehong salita din ay nagpap-
ahiwatig ng modernong pag-una-
wa sa kahulugan ng pangkukulam 
(pakikipag-usap o pakikisangkot sa 
masasamang anghel na nagpapang-
gap na taong namatay) marahil dahil 
sa sinaunang kaugalian, ang mga 
naghahalo ng lason at gamot ay ang 
mga lider din ng relihiyon na nangu-
nguna sa pagsamba sa diyos-diyosan 
o direktang pagsamba sa mga patay o 
masasamang espiritu. Isang dahilan 
kung bakit ang droga ay angkop na 
makapaghanda sa pakikipag-ugnayan 
sa masasamang espiritu ay dahil ma-

“At ang ilaw ng ilawan ay hindi na 
liliwanag pa sa iyo, at ang tinig ng 
kasintahang lalake at ng kasintahang 
babae ay hindi na maririnig pa sa iyo; 
sapagkat ang mga mangangalakal 
mo ay naging mga pangulo sa lupa; 
sapagkat dinaya ng iyong panggaga-
way (pharmakeia) ang lahat ng mga 
bansa” (Apocalipsis 18:23).

Ang salitang pharmakeia ay kumaka-
tawan sa Ingles na bigkas ng salitang 
Griyego na pinagmulan ng mga sal-
itang Ingles na pharmacology, phar-
maceutical, pharmacy, pharmacist at 
iba pa. Ang pangunahing kahulugan 
nito ay paggamit o pangangasiwa ng 
gamot o lason. Ayon sa Strongs, ito 
ay may kaugnayan sa salita na gum-
agawa ng gamot (φαρμακεύς phar-
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dalas pinamamanhid nito ang paki-
ramdam, nakapipinsala sa paghusga, 
pinalalabo ang isipan gayundin ang 
kaibahan ng totoo at ilusyon at iba 
pa. Ito ang nais ng diablo dahil mal-
iban na humina ang ating kaisipan, 
hindi tayo makokontrol ni Satanas 
sapagkat hindi siya pinahintulutan 
ng Diyos na pasunurin tayo laban sa 
ating kaisipan.

Sa pamamagitan ng mga gamot, 
napakatusong ikinukubli ni Sata-
nas ang paggamit niya ng kaniyang 
kapangyarihan sa atin sa halip na 
maging malaking kapakinabangan 
sa ating kalusugan gaya ng kanil-
ang sinasabi. Mayroon pang mas 
nakakatakot na bagay tungkol sa 
“pharmakeia” higit pa sa alam natin, 
ngunit sa artikulong ito, ang isa-
saalang-alang lang natin ay ang may 
kinalaman sa kalusugan. Mahalaga 
sa Diyos ang ating kalusugan.

“Minamahal, aking idinadalangin na 
sa lahat ng mga bagay ay guminha-
wa ka at bumuti ang iyong katawan, 
na gaya ng pagginhawa ng iyong 
kaluluwa” (3 Juan 1:2).

Maaaring ikagulat ng mga hindi na-
kakaalam na ang Biblia ay nagpap-
ahayag ng dalawang magkasalungat 
na paraan ng panggagamot. Ang 
isang paraan ay hinatulan bilang 
pangkukulam at nagmumula kay 
Satanas, at ang isa naman ay tina-
tanggap ng kasulatan bilang pama-
maraan ng Panginoon at ipinakita 
sa buhay ng mga propeta at ni Jesus 
mismo. Isaalang-alang natin ang il-
ang mga halimbawa ng pamamaraan 
ng Panginoon.

Ang Diyos sa pamamagitan ni Isaias 
ay nag-utos na gamitin ang tapal ng 
igos para gumaling ang malalang 
bukol. “Sinabi nga ni Isaias, Mag-
sikuha sila ng isang binilong igos, 
at ilagay na pinakatapal sa bukol, at 
siya'y gagaling” (Isaias 38:21).

Si Jesus ay gumamit din ng tapal ng 

putik upang pagalingin ang isang 
bulag na lalaki. “Nang masabi Niya 
ang ganito, siya'y lumura sa lupa, at 
pinapagputik ang lura, at pinahiran 
ang mga mata niya ng putik, At sin-
abi sa kaniya, Humayo ka, maghugas 
ka sa tangke ng Siloe (na kung 
liliwanagin ay Sinugo). Siya nga'y 
humayo, at naghugas, at nagbalik na 
nakakakita” (Juan 9:6, 7).

Ngayon naman ay tingnan natin 
ang ilang mga halimbawa ng pama-
maraan ni Satanas.

Mga Halimbawa ng Pamamaraan 
ni Satanas  

“At nang ikatatlongpu't siyam na 
taon ng kaniyang paghahari, si Asa 
[na hari ng Juda] ay nagkasakit sa 
kaniyang mga paa; ang kaniyang 
sakit ay totoong malubha: gayon 
ma'y sa kaniyang sakit ay hindi niya 
hinanap ang Panginoon, kundi ang 
mga manggagamot” (2 Cronica 
16:12).

Mapagtatanto ng maingat na mam-
babasa mula sa talatang ito na hindi 
sinusumpa ng Diyos yaong mga 
taong naglilingkod sa iba sa kanil-

ang mga pagkakasakit. Ang alagad 
na si Lukas na may akda ng aklat sa 
Biblia na tinawag sa kaniyang pan-
galan at siya ring nagtala ng aklat ng 
Mga Gawa ay isang manggagamot 
at naglingkod kay apostol Pablo. Sa 
halip, ipinapahiwatig ng talata na 
ang pamamaraan ng panggagamot 
ng mga manggagamot sa panahon 
ni Haring Asa ay hindi sang-ayon 
sa pamamaraan ng Panginoon. Sa 
gayon, ang umasa sa mga ito ay pag-

tanggi sa Panginoon.

Sa loob ng daan-daang taon o 
marahil libo-libo, ang pangkarani-
wang propesyon ng panggagamot 
ay gumagamit ng mga droga. Dahil 
ang sanhi ng pagkakasakit ay hindi 
kakulangan ng isang partikular 
na droga, ang paggamit ng isang 
partikular na gamot ay hindi gum-
agamot sa sanhi kundi sinusubukan 
lamang pagaanin ang sintomas. 
Ang sistemang ito ay kaakit-akit sa 
matigas na puso sapagkat pananati-
lihin nitong magpabalik-balik ang 
pasyente at magbayad ng serbisyo 
at bumili ng mga produkto para sa 
kaunting kaginhawahan sa mga sin-
tomas. 10Sapagkat ang araw na yaon 
ay sa Panginoon, sa Panginoon ng 
mga hukbo, araw ng panghihiganti, 
upang maipanghiganti niya siya sa 
kaniyang mga kaaway: at ang tabak 
ay lalamon at mabubusog, at mag-
papakalango sa dugo nila: sapagkat 
ang Panginoon, ang Panginoon ng 
mga hukbo, may hain sa lupaing 
hilagaan sa tabi ng ilog Eufrates. 
11Sumampa ka sa Galaad, at kumuha 
ka ng balsamo, Oh anak na dalaga 
ng Egipto: sa walang kabuluhan 

gumagamit ka ng maraming gamot; 
hindi ka na gagaling.” (Jeremias 
46:10, 11).

Si Ahaziah na isang hari sa Israel 
ay tumalikod din sa May-akda ng 
buhay at humingi ng tulong sa mga 
ahensya ni Satanas. Alalahanin natin 
na ang pagsamba sa isang idolo o 
huwad na diyos, yamang walang 
diyos na gayon, ay pagsamba kay Sa-
tanas. “At si Ochozias ay nahulog sa 

Kapag tayo ay kusang tumatalikod sa mga pamamaraan ng Diyos
at gumamit ng ibang mga pamamaraan na hindi inaprubahan 
ng Diyos, tayo sa katunayan ay gumagamit ng pamamaraan ng 
demonyo at sa gayon ay nakikipag-ugnayan kay Satanas.
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depresyon na dinisenyo upang 
baguhin ang isip. Habang ito ay 
nakapagpapahupa ng mga sintomas, 
ito rin ay kadalasan nakakasira ng 
pagpapasiya, pag-iisip, espirituwal 
na pag-unawa at paniniwala. Higit 
pa roon, ang mga ito rin ay kada-
lasang nagiging sanhi ng mismong 
sakit na dapat niyang lunasan, at 
may epekto ito na kapag inalis na 
ito o binawasan ang dosis, ay higit 
pang nababago ang kalagayan ng 
kaisipan. Ang isang kakila-kilabot 
na halimbawa nito ay ang kaso 
ng isang ina sa Houston, Texas na 
isa-isang nilunod ang kaniyang 5 
anak sa bathtub. Iniulat ng kani-
yang asawa na siya ay uminom ng 3 
gamot para sa depresyon sa loob ng 
2 taon, at nang muli siyang maka-
ranas ng depresyon, pinainom muli 
siya ng isa sa dati niyang gamot at 
isa pang bago na parehas niyang 
iniinom noong ginawa niya ang 
krimen. Ilang araw lamang bago ang 
kalunos-lunos na pangyayari, ang 
kaniyang dosis ay biglang ibinaba 
nang kalahati, matapos niyang inu-
min ang higit sa normal na dobleng 
dosis ng isa sa mga gamot sa loob 
ng ilang panahon. Ang kaisipan ay 
maaaring may minanang kahinaan, 
ngunit hindi maitatanggi na ang 
epekto ng mga gamot na nakapagpa-
pabago ng isip ay maging gayon, na 
ang taong umiinom nito ay tuluyang 
masira ang kaisipan at pagpapasiya, 
at bilang resulta ay nakakagawa ng 
mga bagay na hindi man lamang 
papasok sa kaniyang kaisipan kung 
wala siyang impluwensya ng mga 
gamot na ito. 

May mga tableta para sa pagkon-
trol ng panganganak, tableta para 
sa pagpapalaglag, tableta para sa 
sekswal na kahusayan, medikasyon 
upang makatulog, mga pampasigla 
tulad ng mga may caffeine at marami 
pang iba.

May mga antibiotic na maaaring 
makapatay ng impeksyon na sanhi 

silahia sa kaniyang silid sa itaas na 
nasa Samaria, at nagkasakit: at siya'y 
nagsugo ng mga sugo, at nagsabi sa 
kanila, Kayo ay magsiyaon, usisain 
ninyo kay Baal-zebub, na diyos sa 
Ecron, kung ako'y gagaling sa sakit 
na ito” (II Hari 1:2).

“Subalit sinasabi ko, na ang mga 
bagay na inihahain ng mga Gen-
til, ay kanilang inihahain sa mga 
demonio, at hindi sa Diyos: at di ko 
ibig na kayo'y mangagkaroon ng 
pakikipagkaisa sa mga demonio” (1 
Korinto 10:20).

Kapag tayo ay kusang tumatalikod 
sa mga pamamaraan ng Diyos at gu-
mamit ng ibang mga pamamaraan 
na hindi inaprubahan ng Diyos, tayo 
sa katunayan ay gumagamit ng pam-
amaraan ng demonyo at sa gayon ay 
nakikipag-ugnayan kay Satanas.

“Kung ang presensya ng Diyos ay 
wala sa silid ng maysakit, si Satanas 
ay paroroon at magmumungkahi ng 
mga mapanganib ng eksperimento 
upang masira ang balanse ng mga 
ugat at ang buhay ay masira sa halip 
na mailigtas.”1

Si Satanas ay gumagamit ng mga 
anting-anting, kristal, droga o ga-
mot, kuryente, mga enerhiya, balani, 
hipnotismo, acupuncture, reflexolo-
gy at iba pa upang maitago ang ka-
totohanan na siya ang nasa likod ng 
tila paggaling o himala hanggang sa 
ang depensa ng tao ay mapabayaan 
at si Satanas ay magkaroon ng higit 
na direktang daan sa kaisipan.

Isaalang-alang natin ang ilan sa mga 
iba’t ibang uri ng gamot o droga.

May mga droga na ginagawang 
libangan na nakapagpapabago ng 
utak, at may mga painkiller na gawa 
rin sa parehas na mga sangkap—tu-
lad ng OxyContin na nagmula sa 
Opium na isang drogang libangan.

May klase rin ng gamot para sa 

ng bakterya ngunit sa proseso ay 
nagpapasok ng mas malalalang mga 
fungal na impeksyon, pinsala sa atay 
at iba pa (kaya ang tawag sa mga ito 
ay “anti”—kontra, “biotic”—buhay).

At mayroong uri ng gamot na 
lubhang kontrobersyal na sa kasa-
lukuyan ay humahakot ng matindi 
at madamdaming mga reaksyon 
mula sa buong mundo, ang mga 
bakuna. Ayon sa opisyal na kwen-
to ng industriya, sila ang tanging 
makapagliligtas sa sanlibutan. 
Subalit maraming ibang mga doktor 
at siyentipiko, kahit ang mismong 
imbentor ng mRNA na bakuna, ang 
nagbababala ng katakot-takot.2 Ang 
mga ito ay timpla na higit na akma 

sa yungib ng mga mangkukulam 
kaysa sa modernong establisyemen-
to ng medisina, at ito ay kalimitang 
may mga bahagi ng parte ng hayop 
o ng fetus ng tao (kasama ang dila, 
mga organ at iba pa), mga buhay o 
patay na virus at mga lubhang naka-
kalasong mga preservative (tingnan 
ang liham sa patnugot sa unang isyu 
ng pahayagang ito). Kamakailan 
lamang, gumagamit sila ng mga 
selyula na binago ang genetiko, at sa 
ngayon ay naglalagay din ng mRNA 
na naghi-hijack sa ating mga selyula 
katulad ng ginagawa ng virus, na 
siyang sanhi upang gumawa ito ng 
mga dayuhang protina.

Ang kasaysayan ng mga pinsala ng 
bakuna ay kakila-kilabot, ngunit 
lilimitahan natin ang mga komento 
dito sa bakuna sa COVID, at sisipi 
tayo ng ilang mga estatistiko:
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Hanggang noong Hunyo 11, 2021, 
ang VAERS (Vaccine Adverse Events 
Reporting System) sa U.S. ay nagtala 
ng 358,379 na masasamang resulta 
kasama ang 5,993 na kamatayan at 
29,871 na malulubhang pinsala.”3 
“Sa EudraVigilance, isang talaan 
sa Europa ng mga masasamang 
reaksyon sa bakuna ng COVID ay 
may naitalang 1,509,266 na mga 
pinsala kasama ang 15,472 na ka-
matayan hanggang noong Hunyo 
19, 2021. Ang EudraVigilance ay 
tumatanggap lamang ng mga ulat 
mula sa mga miyembro ng EU ka-
ya’t ito ay sumasaklaw lamang sa 27 
na mga bansa. Kapansin-pansin na 
halos kalahati ng mga naulat na 
pinsala—753,657—ay naitalang 
‘malubha.’”4 “Ang sistema ng Bristish 
Yellow Card ay nakatanggap ng ulat 
hanggang noong Hunyo 9, 2021 
ng 276,867 ng mga masasamang 
pangyayari, kasama ang 1,332 na 
kamatayan, kasunod ng pagtanggap 
ng bakuna para sa COVID.”5 “Ang 
datos ng Israel ay nagpapakita na 
ang mga lalaki mula edad 16-24 na 
nabakunahan ay nagkaroon ng 25 
na beses higit sa normal na bilang 
ng myocarditis o pamamaga ng 
puso.”6 “Nakikita na natin ang mga 
senyales ng pagkalason sa kakaya-
hang magkaanak. Ayon sa datos, 
82% ang itinaas ng bilang ng mga 
nakukunan na mga babae sa loob 
ng unang 20 linggo ng pagbubun-
tis matapos mabakunahan para sa 
COVID. Ang normal na dami ay 
10%, kung magkagayon ay hindi ito 
kakaunting pagtaas. Ang pagkabaog 
ay mas mahirap alamin, at maaring 
abutin ng mga dekada.”7

Ang tunay na mga bilang, hindi na-
tin malalaman sapagkat napakahirap 
humanap ng doktor na mag-uulat 
ng iyong natamong pinsala o iuug-
nay ang anomang pinsala sa bakuna 
para sa COVID, sapagkat marami 
ang nawalan na ng trabaho dahil 
lamang sa simpleng pag-uulat ng

masasamang naging reaksyon ng 
bakuna.8 9

Taliwas sa salaysay ng mga kump-
anyang gumagawa ng bakuna, 
maraming mga propesyonal sa 
medisina ang nagsasabi na ang 
mga bakunang ito ng AstraZeneca 
at Johnson & Johnson na parehas 
mRNA at vector-based DNA ay may 
kakayahang baguhin ang ating DNA 
nang panghabangbuhay, na nagiging 
sanhi ng umaapaw na nakapipin-
salang mga bunga.

Kasama ni Dr. Mercola, tinalakay ni 
Stephanie Seneff, Ph.D., isang na-
katataas na siyentipikong manana-
liksik sa MIT sa loob ng mahigit 
limang dekada, ang tungkol sa mga 
bakuna ng COVID-19.

“Ang talagang nakakapag-alala ay 
may potensyal itong maging parte 
ng DNA at pagkatapos ay mananati-
li magpakilanman.”10 “...mayroon 
talaga tayong maraming baligtad na 
transcriptase sa ating mga selyula. 
Marami tayong ganun. At itong mga 
LINEs (long interspersed nuclear el-
ements) at SINEs (short interspersed 
nuclear elements) ang may kakayah-
ang ibalik ang ating RNA sa DNA at 
ilagay ang DNA na iyon pabalik sa 
genome..”11

“Ngunit itong mga bakuna (ng 
AstraZeneca at Johnson & Johnson) 
na lumilikha ng adenovirus vector 
protein ay pinalago sa pinalaglag na 
tissue cell line ng fetus,12 kaya ngay-
on ay may syncytin na ng tao doon. 
Mayroon nang 8% ng genome ng tao 
mula sa ibang tao.”13

“Ang mga sintomas sa utak na 
nauugnay sa COVID-19 tulad ng 
sakit sa ulo, pagduwal o pagkahilo, 
pamamaga ng utak at nakamama-
tay na mga pagbara sa utak ay mga 
indikasyon ng nakakasirang epekto 
ng virus sa utak. Buzhdygan et al. 
(2020).”14

“Ang Creutzfeldt-Jakob disease o 
CKD, na siyang bersyon sa tao ng 
mad cow disease, ay isang prion 
disease. Kasama sa iba pang anyo 
ng prion disease ang Alzheimer’s, 
Parkinson’s at Lou Gehrig's disease 
(ALS). ‘Narito ang lahat ng mga 
kakila-kilabot na lumalalang sakit 
sa utak at ang bawat isa ay nakatali 
sa partikular na mga prion protein,’ 
ayon kay Seneff. Ang spike protein 
ng SARS-CoV-2 ay mukhang prion 
protein din bagaman ito ay kailan-
gan pang lubos na mapatunayan.”15 

“Ang mga sakit na prion ay kati-
punan ng mga sakit sa utak na lum-
abas dahil sa maling pagkakalagay 
ng mahahalagang protina sa ka-
tawan, na siyang bumubuo ng mga 
nakalalasong oligomer na kalaunan 
ay namumuo bilang mga febril at 
nagdudulot ng malawakang pagkasi-
ra sa mga ugat sa utak...”16 

“Sa gayon, ang syncytin ay isang 
gammaretrovirus. Ito ay nag-
ko-cross-react sa gammaretrovirus 
ng mga daga at unggoy. Ang mga 
unggoy at daga ay may syncytin. Ang 
mga endogenous na virus ay lumala-
bas lalo na tuwing hormonal cycles. 
Kung ito ay lumabas sa maling lugar, 
tulad sa utak o sa gulugod, ito ay 
matagal nang nauugnay sa pama-
maga at pagkasira ng myelin sheet sa 
sakit na Multiple Sclerosis o MS.”17

“Kung kaya’t ang syncytin na napun-
ta sa maling lugar ay nagbibigay ng 
mga sakit na nakakaparalisa. Alam 
natin na ang Parkinson’s ay nauug-
nay sa Type I interferon responses...”18
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kanilang pakikipag-ugnayan sa mga 
demonyo.  

Ngunit si Satanas ang siyang gumag-
amit sa pamamagitan ng mga gamot 
o droga, hindi ang Diyos, at sa gayon 
ay binubuksan natin ang pintuan sa 
kaniya upang gamitin ang kaniyang 
kapangyarihan at impluwensya sa 
atin tuwing ginagamit natin ang 
kaniyang mga pamamaraan.

Kung ang mga siping ginamit na 
tumutukoy sa panggagaway ang 
tanging ebidensya na mayroon tayo, 
hindi ito sapat upang patunayan na 
ito ay tumutukoy sa mga gamot o 
droga at kemikal. Ngunit sa kontek-
sto na: 1. partikular na tinutukoy 
ng Diyos ang medisina sa huling 
kapanahunan (sang-ayon sa sipi ni 
Jeremias), 2. na kinokondena Niya 
ang mga pamamaraang ginamit (na 
mga gamot) ng mga manggagamot 
sa panahon ni Asa at 3. na kinokon-
dena Niya ang paggamit ng droga 
o gamot sa pangkalahatan bilang 
kapamaraanan sa pamamagitan ng 
Kaniyang lingkod na si Ellen White 
(sinipi sa ibaba), 4. na nakikita natin 
ang korapsyon, kasakiman at krim-
inal na gawi ng mga industriya ng 
gamot sa kanilang pagtataguyod ng 
kanilang mga produkto kahit may 
malinaw na ebidensya na ito ay nag-
dudulot ng hindi mabilang na pinsa-
la, 5. at sa makatuwirang ebidensya 
na kahit sa pinakamahusay na pag-
kagawa, hindi tinutugunan ng mga 
gamot ang sanhi ng problema kundi 
pinapahupa lamang nito ang mga 
sintomas kung kaya’t hindi nakak-
agaling; sa lahat ng kontekstuwal na 
mga ebidensyang ito, 6. kasama 

Ang sumusunod na sipi sa Isaias ay 
nagbababala rin tungkol sa pag-
kasangkot ng Babilonia sa pakiki-
pag-ugnay sa masasamang espiritu, 
at ito ang isa sa magiging dahilan ng 
kaniyang pagkawasak.

"1Ikaw ay bumaba, at umupo sa 
alabok, Oh anak na dalaga ng 
Babilonia; lumagmak ka sa lupa na 
walang luklukan, Oh anak na babae 
ng mga Caldeo: sapagkat hindi ka na 
tatawaging maselang at mahinhin. 
9Ngunit ang dalawang bagay na ito 
ay darating sa iyo sa isang sangdali, 
sa isang araw, ang pagkawala ng 
mga anak at pagkabao; sa kanilang 
karamihan ay darating sa iyo, sa 
karamihan ng iyong panggagaway, 
at sa totoong kasaganaan ng iyong 
mga enkanto….11Kayat ang kasa-
maan ay darating sa iyo; hindi mo 
malalaman ang bukang liwayway 
niyaon: at kasakunaan ay sasapit sa 
iyo; hindi mo maaalis: at kagibaan 
ay darating sa iyong bigla, na hindi 
mo nalalaman. 12Tumayo ka ngayon 
sa iyong mga enkanto, at sa karami-
han ng iyong panggagaway, na iy-
ong ginawa mula sa iyong kabataan: 
marahil makikinabang ka, marahil 
mananaig ka” (Isaias 47:1, 9, 11, 12).

Sa Septuagint (ang Griyegong salin) 
ng sipi sa itaas, ang salitang “pang-
gagaway” ay isinalin din na phar-
makeia. Alalahanin natin na ang 
karamihan ng mga sangkot sa kulto 
ay ipinapalagay na ang kanilang 
kahima-himalang kapangyarihan at 
mga mirakulo ay galing sa enerhiya, 
mga kristal, palawit, gamot, balani, 
kuryente, eter, mga prikwensya at 
iba pa, at hindi nila aaminin ang 

“…Kaya sa tingin ko ito ay kum-
pletong setup para sa Parkinson’s 
disease...”19

Ang Espiritu ng Hula ay nagbigay 
ng babala sa atin na “ang pag-eek-
perimento ng mga gamot ay isang 
napakamahal na gawain. Ang 
pagkalumpo ng utak at ng dila ang 
karaniwang resulta nito, at ang mga 
biktima ay namamatay sa hindi nat-
ural na kadahilanan, samantalang 
kung sila ay ginamot nang may 
pagtitiyaga, walang kapaguran, at 
walang pagpapalubay na kasigasigan 
gamit ang mainit at malamig na 
tubig, mga hot compress, mga balot 
at dripping sheet, sila ay buhay pa 
sana ngayon.”20

Ang mga kompanyang ito ay may 
kasaysayan ng ganap na pagsa-
sawalang-bahala sa buhay ng tao, 
at pinahihintulutan ang kanilang 
kasakiman para sa kapakinaban-
gan o sa higit na nakakapangam-
bang motibo tulad ng pangarap na 
puksain ang populasyon ng mundo 
upang makontrol ang kanilang 
mga ginagawa. Ipagkakatiwala ba 
natin sa mga kumpanyang ito ang 
ating kalusugan, ang ating pagiging 
kapaki-pakinabang at ang ating mga 
buhay?

Ang tatlong pangunahing tagagawa 
ng mga bakuna, ang Pfizer, Johnson 
& Johnson at AstraZeneca ay ina-
tasan ng pamahalaan at ng korte na 
magbayad ng higit pa sa $8.6 billion 
na pinagsama-samang multa upang 
resolbahin ang dosenang alegasyon 
ng mga kasong kriminal at sibil.”21

Ang Pfizer lamang ay pinagmulta 
ng $2.3 billion—ang pinakamalak-
ing multa sa kasaysayan sang-ayon 
sa Department of Justice—dahil sa 
sadyang pandaraya at maling pag-
papangalan sa mga gamot nito na 
hinaltak na sa mga istante dahil sa 
mga dokumentadong panganib na 
dala ng mga ito.”22

Ngunit si Satanas ang siyang gumagamit sa pamamagitan ng mga 
gamot o droga, hindi ang Diyos, at sa gayon ay binubuksan natin 
ang pintuan sa kaniya upang gamitin ang kaniyang kapangyari-
han at impluwensya sa atin tuwing ginagamit natin ang kaniyang 
mga pamamaraan.
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maysakit ay hindi nagpapapanum-
balik sa dating kalagayan kundi 
sumisira. Ang mga gamot ay hindi 
nakapagpapagaling. Sa halip, ang 
mga ito ay naglalagay sa sistema ng 
mga binhi na magdudulot ng napa-
kapait na bunga.”24

“Ang mga gamot 
ay hindi kailan-
man nakapagpa-
pagaling ng sakit. 
Binabago lamang 
ng mga ito ang 

anyo at lokasyon nito….Kapag ang 
mga gamot ay ipinasok sa sistema, 
tila may mabuting epekto ang mga 
ito sa umpisa. Maaring magkaroon 
ng pagbabago ngunit ang sakit ay 
hindi napagaling. Ito ay makikita 
muli sa ibang anyo….Ang sakit na 
nilapatan ng gamot upang malu-
nasan ay maaaring mawala ngunit 
ito ay lalabas lamang sa ibang anyo 
tulad ng mga sakit sa balat, ulser, 
masasakit at may diperensyang mga 
kasukasuan at kung minsan ay higit 
na mapanganib at nakamamatay na 
anyo….Ang katawan ay patuloy na 
nakikipaglaban at ang pasyente ay 
nagdaranas ng iba’t ibang karamda-
man, hanggang sa biglaang masira 
ito dahil sa kaniyang pagsusumikap, 
at ang kamatayan ang kasunod.”25

“Ang ating Tagapagligtas ay tagapag-
panumbalik ng moral na imahe ng 
Diyos sa tao. Kaniyang ipinagkaloob 
sa kalikasan ang mga panlunas sa 
mga karamdaman ng tao upang ang 
Kaniyang mga tagasunod ay mag-
karoon ng buhay at makamit nila 
itong may kasaganaan. Maari nating 
iwaksi na may kaligtasan ang mga 
likha ng tao na ginamit sa nakaraan. 
Ang Panginoon ay nagkaloob ng 
mga panlunas sa sakit ng tao sa 
pamamagitan ng mga simpleng 
halaman at ang mga ito ay maaaring 
gamitin na may pananampalataya, 
at hindi nagkakaila sa pananampal-
ataya; sapagkat sa paggamit ng mga 
biyayang kaloob ng Diyos para sa 

ang katotohanan na sa katuparan ng 
mga propesiyang ito, nakikita natin 
na ang mga kompanya ng gamot ay 
magdudulot na maisakatuparan ang 
agenda ni Satanas na subaybayan, 
taluntunin at kontrolin ang lahat ng 
ating ginagawa at lahat ng ating pin-
upuntahan, na sirain ang ekonomiya 
at kontolin ang pagbili at pagbeben-
ta, na siyang dahilan upang bale-
walain ang batas ng kalikasan at ang 
ating kalayaan (tulad ng kalayaan 
na magtipon o ang pagkontrol sa 
ating sariling desisyong medikal), 
tayo ay hahantong sa konklusyon na 
ang “pharmakeia” sa mga siping ito 
na may kaugnayan sa paggamit ng 
Babilonya ay talagang sumasaklaw 
at tumutukoy sa paggamit ng gamot 
o droga.

Para sa mga hindi batid ang po-
sisyon tungkol sa paggamit ng mga 
gamot na ipinagkaloob sa mga Saba-
dista sa pamamagitan ng mensahero 
ng Panginoon na si Ellen White, 
narito ang ilang mga halimbawa ng 
maraming mensahe mula sa Pangi-
noon sa pamamagitan niya, na ang 
mga gamot ay hindi dapat gamitin, 
na ang mga ito ay hindi kaparaanan 
ng Panginoon.

“…Layunin ng Panginoon na ang 
Kaniyang pamamaraan ng pagga-
mot na hindi gumagamit ng droga 
ay maging tanyag sa bawat malalak-
ing syudad sa pamamagitan ng ating 
mga institusyong medikal.”23

“Itutuloy ba ng mga manggagamot 
ang paggamit ng droga na nag-ii-
wan ng nakamamatay na kasamaan 
sa sistema at sumisira sa buhay na 
ipinanumbalik ni Kristo sa Kaniyang 
pagparito? Ang mga panlunas ni 
Kristo ay nagpapadalisay ng sistema. 
Ngunit tinukso ni Satanas ang tao na 
magpasok sa sistema ng mga bagay 
na nakapagpapahina ng katawan at 
nagpapabara at sumisira sa mainam 
at magandang pagsasaayos ng Diyos. 
Ang mga gamot na ibinibigay sa 

ating kapakinabangan, tayo ay na-
kikipagtulungan sa Kaniya. Maaari 
nating gamitin ang tubig, sikat ng 
araw at ang mga halamang gamot 
na Kaniyang pinatutubo para 
lumunas sa mga karamdaman na 
bunga ng kakulangan ng mabuting 
pasya o aksidente.”26

“Higit na magiging mabuti kung 
sa umpisa pa lang ay iniwasan na 
ang lahat ng mga gamot sa ating 
mga sanitarium at ginamit ang mga 
simpleng panlunas tulad ng malin-
is na tubig, dalisay na hangin, sikat 
ng araw at ilan sa mga simpleng 
halamang gamot na tumutubo sa 
parang. Ang mga ito ay kasing bisa 
din ng mga gamot na may mga mis-
teryosong katawagan at tinimpla ng 
siyensya ng tao ngunit hindi mag-ii-
wan ng nakapipinsalang epekto sa 
sistema.

“Libo-libong mga nahihirapan ang 
maaaring mapanumbalik ang kalu-
sugan kung, sa halip na umasa sa 
botika para sa kanilang buhay, ay ka-
nilang iwawaksi ang lahat ng mga 
gamot at mabubuhay ng simple, na 
hindi gumagamit ng tsaa, kape, alak 
o mga pampalasa na nakakairita sa 
sikmura at nagpapahina dito, dahi-
lan upang mawalan ng kakayahang 
tumunaw kahit ng mga simpleng 
pagkain nang hindi pinapasigla.

“Tayo ay pinayuhan na sa ating 
panggagamot sa maysakit, dapat 
nating iwaksi ang paggamit ng mga 
gamot o droga.

“May mga simpleng halamang ga-
mot na maaaring gamitin para sa 
pagpapagaling ng maysakit kung 
saan ang epekto nito sa sistema ay 
iba kaysa sa mga gamot na naka-
kalason ng dugo at naglalagay ng 
buhay sa panganib.”27

“Kinakailangang magkaloob ng 
espesyal na pagtuturo tungkol sa 
panggagamot sa maysakit, na hindi 
gumagamit ng nakakalasong mga 
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S A  PA N U L AT  N I  David Sims

isa lamang paraan na inaprubahan 
ng Langit. Ang mga panlunas ng 
Diyos ay ang simpleng mga ahensya 
ng kalikasan na hindi magpapahirap 
o magpapahina sa sistema sa pama-
magitan ng kanilang makapangyari-
hang mga katangian. Ang dalisay na 
hangin at tubig, ang tamang pagkain, 
ang kadalisayan ng buhay at ang 
matibay na pagtitiwala sa Diyos ang 
mga panlunas na dahil sa kakulangan 
nito ay marami ang namamatay....
Ang dalisay na hangin, pag-eeher-
sisyo, malinis na tubig at kapaligiran 
ay nasa abot ng karamihan.”30

“Isinusulat ko ang mga bagay na ito 
upang inyong malaman na hindi nais 
ng Panginoon na hindi natin gamitin 
ang mga simpleng panlunas na kapag 
ginamit ay hindi magpapahina sa 
sistema na karaniwang nararanasan 
sa paggamit ng mga gamot o droga. 
Kailangan natin ng mga sanay na 
nars na marunong gumamit ng mga 
simpleng panlunas na ipinagkaka-
loob ng kalikasan para sa pagbabalik 
ng kalusugan, at makapagtuturo sa 
mga hindi nakakaalam ng mga batas 
ng kalusugan at kung paano gamitin 
ang mga simple ngunit mabisang 
mga panlunas na ito.”31

“Sa madaling panahon wala nang 
gawain sa pagmiministeryo ang isa-
sagawa maliban sa gawain ng medical 
missionary.”32

Tayo ay sumipi mula sa: 1. inspira-
syon (Biblia at Espirito ng Hula), 
2. katwiran at lohika, 3. siyensya, 4. 
karanasan ng buhay (mga kagana-
pan na nakikita ng ating mga mata 
at gayundin sa mga balita, at 5. mula 
sa kasaysayan. (Basahin din ang 
liham sa patnugot tungkol sa mga 
bakuna sa unang isyu ng pahayagang 
ito.) Aking dalangin na makita ng 
mambabasa mula sa mga ebiden-
syang ipinagkaloob kung bakit hindi 
naniniwala sa paggamit ng gamot or 
droga lalo na sa mga bakuna para sa 
COVID-19 ang 1889 Historic Sev-
enth Day Adventists.

gamot, at naaayon sa liwanag na 
ipinagkaloob ng Diyos. Ang mga 
estudyante ay dapat na lumabas sa 
mga paaralan na hindi nagsakripisyo 
ng mga prinsipyo ng repormang 
pangkalusugan.

“Dapat tayong magpasiya at masikap 
na sundin ang utos na ipinagkaloob 
ng Panginoon patungkol sa pag-aal-
aga ng maysakit. Dapat silang mabi-
gyan ng bawat posibleng benepisyo. 
Ang lahat ng mga ahensya na naka-
pagpapanumbalik ng kalusugan na 
ipinagkaloob ng Panginoon ay dapat 
na gamitin sa ating mga sanitarium.

“Nang sinabihan ng Panginoon si 
Ezechias na Kaniyang pagkakaloo-
ban siya ng labinlimang taon pa, at 
bilang tanda na Kaniyang tutuparin 
ang Kaniyang pangako ay Kaniyang 
pinabalik ang araw ng sampung an-
tas, bakit hindi Niya direktang pina-
galing ang hari gamit ang Kaniyang 
kapangyarihan? Sinabi Niya sa kani-
ya na maglagay ng bungkos ng igos 
sa kaniyang sugat at ang natural na 
panlunas na iyon na binasbasan ng 
Diyos ay nagpagaling sa kaniya. Ang 
Diyos ng kalikasan ay nagtuturo sa 
taong kinatawan na gumamit ng na-
tural na mga panlunas sa ngayon.”28

“Sa kaso ng pagkakasakit, kinakail-
angang alamin ang dahilan nito, 
baguhin ang mga nakakasamang 
kondisyon at itama ang mga maling 
gawi. Pagkatapos nito ay tulungan 
ang katawan sa kaniyang pagsisikap 
na ilabas ang mga dumi at muling 
mapanatili ang tamang kondisyon 
ng sistema.

“Sariwang hangin, sikat ng araw, 
pagpipigil, pagpapahinga, pag-ee-
hersisyo, tamang pagkain, paggamit 
ng tubig, pagtitiwala sa kapangyar-
ihan ng Diyos,—ang mga ito ang 
tunay na panlunas.”29

“Marami ang mga paraan ng pagsa-
sanay ng panggagamot ngunit may 
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Pamumuhay kay Jesus

"Nguni't silang nangaghihintay sa Panginoon ay 
mangagbabagong lakas; sila'y paiilanglang na may 
mga pakpak na parang mga agila; sila'y magsisitak-
bo, at hindi mangapapagod; sila'y magsisilakad, at 
hindi manganghihina" (Isaias 40:31).

Sa sanlibutan na ito na puno ng kaguluhan, kapag tayo ay 
bugbog ng sunod-sunod na dagok na naglalagay sa ating 
buhay sa kapanganiban, naglalaro sa ating isipan ang 
mga katanungan na nagpapalabo ng ating kaunawaan. 
Bakit hinahayaan ng Panginoon ang mga paghihirap na 
halos hindi na kayang batahin? Kailan matatapos ang 
ating mga pagsubok? Tinutugon ba talaga ng Diyos ang 
ating mga panalangin? Ito ay madalas na katanungan ng 
mga Kristiyano at ito rin ang nasa aking isipan noong 
ang aking buhay ay hindi lubos na kasang-ayon ng Banal 
na Espiritu (ang Mang-aaliw).

Kung ating pagbubulay-bulayan ang ating kalagayan sa 
buhay—pisikal, sosyal at espirituwal, makikita natin na 
tayo ang gumagawa kung ano tayo. Kadalasan, ang ating 
mga paghihirap ay bunga ng ating mga ginawa. Ang 
ating mga kasalanan at maling gawain na hindi napa-
pansin at hindi napagsisisihan, maging ang maliliit na 
bagay—mula sa pagkain na ating kinakain sa araw-araw, 
ang ating mahalay na kaisipan at makasalanang gawain—
ay magiging bunton ng kasalanan na magpapamanhid 
sa ating espirituwal na pandama at mag-aakay sa atin sa 
kapahamakan, sapagkat sa kalaunan “ang kabayaran ng 
kasalanan ay kamatayan” (Roma 6:23).

Sabi sa kasabihan, “huwag kang gumawa ng bundok 
gamit ang tumpok ng lupa” ngunit ang tumpok ng 
kasalanan na nagawa sa pagnanasa, kapag pinagsama-sa-
ma ay hindi magtatagal at magiging bundok na kasuk-
lam-suklam sa paningin ng ating Diyos Ama. Purihin 
ang Diyos sapagkat mayroon pang pag-asa sa pamam-
agitan ng ating Tagapagligtas na Punong Saserdote na 
namamagitan para sa atin sa hukuman sa langit.

Kapag ang ating mga landas na nilalakaran ay tila ba 
puno ng mga tinik, ating tatandaan na para itong tubig 
sa karagatan. Kapag ito ay high tide, hindi magtatagal at 
ito’y magiging low tide din. Kapag nadarama natin ang 
sobrang kahirapan na para bang hindi na natin kayang 

batahin at hindi na tayo makapagpatuloy, ito ang pana-
hon na dapat tayong tumayong matatag at kumapit nang 
mahigpit sa Batong Buhay na makatatayong matatag 
habang panahon. Ang ating pakikipagbaka ay napag-
tagumpayan na ng ating Tagapagligtas sa krus. Ang 
Kaniyang paghihirap na pinagdaanan ay ang maningning 
na korona ng tagumpay para sa mga tinubos na banal.

Sa ating pagsisisi at pagkakaloob ng ating mga pasanin 
sa Banal na Tagapagtaguyod, tayo ay pinangakuan ng 
pagbabago ng ating buong pagkatao gaya ng nasusulat 
sa Isaias 40:31, “Nguni't silang nangaghihintay sa Pang-
inoon ay mangagbabagong lakas; sila'y paiilanglang na 
may mga pakpak na parang mga agila; sila'y magsisitak-
bo, at hindi mangapapagod; sila'y magsisilakad, at hindi 
manganghihina.”

Panatilihin natin ang ating pananampalataya at ang ating 
ilawan na nagniningning gaya ng sa limang matatalinong 
babae sa parabula, sapagkat tayo ay nalalapit na sa kata-
pusan ng panahon. Maaring hindi natin nalalaman kung 
kailan magtatapos ang palugit na panahon, sapagkat 
maari itong dumating na kasing bilis ng kidlat. Maar-
ing hindi na tayo magkita ng mukhaan sa sanlibutang 
ito ngunit doon sa langit na tahanan at sa bagong lupa 
na inihanda para sa atin ay magkakaroon ng masaya at 
malugod na pagtatagpo. Aking maningas na dalangin na 
ang ating pangalan ay manatili sa Aklat ng Buhay.

Kumapit tayo ng mahigpit hanggang sa pagdating ni 
Jesus. Ω

S A  PA N U L AT  N I  Romeo Saligumba

Kung ang mga Pagsubok ay Nag-uumapaw
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Lahat ng Bagay ay Nagkakalakip
U L AT  N I  Roned Batasin

“At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagka-
kalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa 
Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsu-
nod sa kanyang nasa” (Roma 8:28).

Sa pagpapatuloy ng pandemic kahit na may mga lumabas 
nang bakuna, isinailalim muli ng gobyerno ang ilang mga 
rehiyon sa Enhanced Community Quarantine (ECQ) at 
kami ay kabilang doon. Ang mga pagtitipon ay muling 
ipinagbawal kaya’t ang aming mga regular na gawain sa 
iglesia ay muling nahinto. Bilang isa sa mga lider ng igle-
sia, ako ay nalungkot, ngunit kahit ang pangyayaring ito 
ay nagbunga pa rin ng pagpapala hindi lamang sa aming 
iglesia kundi pati na rin sa mga nasa aming paligid.

Karamihan sa mga kapatid dito ay tumugon sa panawa-
gan ng country living at pati ang kanilang mga ka-
mag-anak na backslide na ng ilang panahon ay nagsi-
pagtayo rin ng kanilang mga bahay sa bundok nang 
magkaloob  ang Diyos ng daan upang kaming lahat ay 
magkaroon ng lugar na matitirhan sa bundok (sa Km. 8, 
Km. 9 at Km. 3). Sa mga nakaraang buwan simula nang 
mag ECQ, kami ay nagdaraos ng prayer meeting at vesper 
online at sa phone. At para naman sa worship sa mga 
bahay tuwing Martes, aming binibisita ang mga pamilya 
sa kanilang mga bahay sa bundok. Tuwing Sabado, doon 
kami kalimitan nagsasamba sa Km. 9 kung saan naroon 
ang karamihan ng mga naninirahan. Ilang panahon na 
rin nang huling sumimba ang ilan sa mga naroon ngunit 
ginamit ng Panginoon ang pangyayaring ito upang 
maabot ang mga nagugutom at nauuhaw na mga kalulu-
wa doon sa pamamagitan ng mga serbisyo ng iglesia. Sila 
ay napaalalahanan tungkol sa kanilang unang pag-ibig, 
sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa kalapitan ng pana-
hon. Ang ilan sa kanila ay regular nang dumadalo tuwing 
Sabado.

Isang buwan na simula nang i-lift ang ECQ at bumalik na 
kami sa pagsamba sa aming bahay sambahan sa bayan. 
Kinailangan naming iwan ang mga kabataan at ibang mga 
kapatid dito nang kami ay mag-umpisang sumimba sa 
bundok noong ECQ. Sa muling pagbubukas ng simbahan 
ay bumaba ng bundok at dumalo ang mag-ama na galing 
Km. 9. Lahat kami ay masayang makita sila at makasa-
ma. Sa aming pangbuwanang church meeting kamakailan 
lamang ay napagkasunduan namin na magdaos ng isang 

Mula sa mga Iglesia

Sabado kada-buwan sa Km. 9 upang mapaglingkuran 
ang mga bata at mga kapatid doon na hindi makababa 
ng bayan dahil sila ay matanda na at ang isa ay walang 
paningin.

Bilang bahagi ng gawain ng iglesia, noong isang linggo, 
kami ay lumakad papasok ng kabundukan sa Km. 11 
upang dalawin ang mga taga roon. Isang dosenang mga 
kabataan na interes ng iglesia ang sumama sa amin. 
Halos isang oras kaming naglakad upang marating ang 
lugar ngunit nagulat kaming makita ang komunidad ng 
may humigit kululang isangdaan na mga bahay. Nagdala 
kami ng mga balot ng pagkain at babasahin. Bawat isa ay 
nag bitbit ng isa o dalawang balot at kami ay bumisita sa 
mga tahanan at naghandog ng mga awit at panalangin. 
May isang iglesia ng Protestante doon pero walang sim-
bahan ng Adventist. Hindi ito ang talagang lugar na pla-
no naming puntahan (sa Gisgis) ngunit naligaw kami ni 
Bro. Gideon nang aming i-survey ang lugar isang linggo 
bago ang gawaing ito, at dito kami dinala ng aming mga 
paa. Ang Gisgis ay isa ding maliit na kumonidad sa gitna 
ng bundok ngunit may SDA church na doon ayon kay Sis. 
Sam na nakarating doon isa’t kalahating dekada na ang 
nakalipas. Napagtanto namin na may malaking bukid sa 
aming paligid at “sa katotohana’y marami ang aanihin, 
datapuwat kakaunti ang manggagawa” (Lukas 10:2).

Tunay na may li-
bong pamamaraan 
ang Diyos upang 
abutin at pagpalain 
ang bawat isa 
sa atin sapagkat 
hindi Niya nais 
na mawaglit isa 
man sa atin kundi 

magkaroon ng walang hanggang buhay. Pinupuri namin 
ang Diyos sa paggamit sa amin bilang mga daluyan ng 
Kanyang biyaya. Ω

Ang Aking Espirituwal na Paglalakbay
PATOTO O  N I  Romeo Saligumba
 
Isa ako sa mga supling ng isang Adventistang pamilya na 
taga Bohol. Ang buong pamilya ng aking mga lolo at lola 
sa ina ay sumapi sa Adventista noong 1952 nang sila ay 
makapakinig sa programang Voice of Hope sa radyo na 
nakabase sa Cebu. Ang aking ama naman ay naging Ad
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ang karamihan ay hindi handa sa sorpresang mensaheng 
aking ibinahagi sa kanila, ang aking mga magulang at 
3 sa aking pamilya ay pumanig sa aking non-trinitarian 
na paniniwala sa Diyos. Karamihan sa mga miyembro 
ng iglesia ay hindi nagnanais na lumabas mula sa iglesia 
sapagkat hindi nila maiwan ang kanilang posisyon at sila 
ay nadaya.

Noong Setyembre 2019 ay inanyayahan ako ni Richard 
Thompson, isang mangangaral na mula sa Maynila, sa 
isang one-on-one na talakayan tungkol sa doktrina ng 
trinity at ito ay ginanap sa simbahan ng Bais City sa 
Negros Oriental. Sa loob ng 4 na oras na pakikipagtal-
akayan, ako ay nagpapasalamat na sa pamamagitan ng 
gabay ng Banal na Espiritu ay malaya kong naipahayag 
ang katotohanan tungkol sa Godhead. Kung hindi lamang 
nagkaroon ng lockdown ay magkakaroon pa sana ng isa 
pang talakayan sapagkat may nag-aanyaya pa sa akin 
mula sa Negros.

Sa online ay may mga grupo ng Adventista na nagtatal-
akayan tungkol sa non-trinitarian na aral. Ang isa rito ay 
mayroon nang 48 libong mga miyembro at patuloy na 
nadaragdagan at maari tayong magbahagi ng katotohan-
an sa kanila bilang saksi. “Ihasik mo ang iyong tinapay sa 
tubigan: sapagkat iyong masusumpungan pagkaraan ng 
maraming araw” (Ecclesiastes 11:1).

Nawalan ako ng kapanalig sa pananampalataya noong 
Hulyo 2020 nang ang aking ama ay namayapa sa pagka-
kasakit at katandaan. Ito ay isang malaking kawalan para 
sa akin ngunit hindi magtatagal ay magiging pagpapala sa 
pagdating ng pagkabuhay na mag-uli. 

Sa huli ay nasumpungan ko ang masasabi kong aking 
tahanan nang ako ay naging bahagi ng 1889 HSDA. 
Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat nakaranas ako 
ng kapayapaan ng kalooban, kapanatagan at kaaliwan. 
Hinihiling ko na kami ay inyong ipanalangin dito sa Bo-
hol. Ako at ang aking kapatid na lalaki ay kasalukuyang 
nagsisimba sa bahay. Nais niya na ang kaniyang anak na 
babae ay mabautismuhan sa non-trinitarian na katoto-
hanan tungkol sa Diyos.

Inaasahan namin na 
hindi magtatagal ay 
lilipat na kami sa bukid 
samantalang nalalapit na 
ang ating makalangit na 
tahanan. Naniniwala ako 
na ginawa ko ang lahat at 

pinakamabuti para kay Kristo at ninanais ko na makaga-
wa pa ng higit para sa gawain ng Diyos. Ω

ventista noong kaniyang kabataan nang siya ay nagtungo 
at nagtrabaho sa Mindanao.

Pang-anim ako sa magkakapatid. Masigla akong nakikila-
hok sa mga gawain ng iglesia noon. Ang aking ama na 
elder ng aming simbahan ay naging pangulo ng Samah-
an ng mga Simbahang Adventista sa Bohol sa loob ng 2 
termino. Mga taong 1990 ay nagkaroon ng kaguluhan sa 
loob ng iglesia at karamihan ng mga matatandang kasapi 
ay hindi pumayag na palitan ang dating logo na tatlong 
anghel at maglagay ng mga krus sa mga simbahan. Doon 
ako unang nagkaroon ng kaisipan na may mali sa iglesia. 
Sa tuwing makikita ko ang bagong logo ng Adventista 
ay may maliit na tinig na bumubulong sa aking puso at 
isipan na ang iglesia ay hindi na nanghahawak sa mensa-
he ng tatlong anghel at aking napagtanto na ang Banal na 
Espiritu ay nagtutulak sa akin na pag-aralang mabuti ang 
mga espirituwal na usapin.

May ilang mga aklat ng Adventista sa aming tahanan na 
ipinagkaloob ng mga Amerikanong kaibigan sa sulat ng 
aking mga magulang. Ilan sa mga ito ay ang Patriarchs 
and Prophets, Bible Readings for the Home Circle at ang 
aklat ng Kristiyanong kasaysayan na Facts of Faith. Noong 
2015 ay nakaranas ako ng pagkauhaw sa katotohanan 
at kinuha ko ang mga aklat sa lagayan na matagal nang 
hindi nagagalaw. Binuksan ko ito bawat pahina at nasum-
pungan ko na ito ay nakapagpapasigla espirituwal. Yaong 
mga nabasa ko sa aklat ay ginamit ko sa pakikipagtal-
akayan sa iba’t ibang grupong pangrelihiyon. Noong 2017 
ay inihayag ko ang pag-uusig ng kapapahan noong ma-
dilim na kapanahunan sa isang grupo na may maraming 
Katolikong miyembro. Alam ko na sila ay parang hinam-
pas ng mga tunay na pangyayari sa kasaysayan at hindi na 
ako nasorpresa na isinara ng Facebook ang aking account.

Ang pinakamalaking bahagi ng aking espirituwal na 
paglalakbay ay naganap noong pasimula ng 2018 nang 
makilala ko ang mga tinatawag na One True God na mga 
mananampalataya sa iba’t ibang grupo sa Facebook. Na-
sumpungan ko doon ang katotohan tungkol sa sinaunang 
Adventismo at ako ay tunay na nabulabog tungkol sa 
unti-unting pagpasok ng doktrinang trinity sa iglesia ng 
SDA. Nalungkot ako nang husto sa pagkaalam na ang ig-
lesia kung saan ako ipinanganak, lumaki at siyang naging 
aking tahanan sa mahabang panahon ay may kamalian 
at pinasok ng maling doktrina. Nakatanggap din ako 
ng mga limbag na babasahin galing sa isang kaibigan sa 
Facebook na taga Leyte. Ang mga ito ay nagpasigla sa 
akin na ibahagi sa aking mga kasama sa simbahan ang 
katotohanang ito. Ang panahon ng aking pagsasalita sa 
ikalawang serbisyo ang aking naging pagkakataon upa-
ng ipahayag ko ang mga nagaganap sa iglesia. Bagaman 
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sa Cordero, at sila'y dadaigin ng 
Cordero, sapagka't siya'y Panginoon 
ng mga panginoon at Hari ng mga 
Hari; at ng mga kasama niya, na mga 
tinawag at mga pili at mga tapat ay 
nananaig din” (Apocalipsis 17:12-14).

[Apocalipsis 17:13, 14 sinipi.] “‘Ang 
mga ito ay may isang kaisipan.’ 
Magkakaroon ng isang pagbubuk-
lod na pandaigdigan, isang dakilang 
pagkakaisa, ang pagsasama-sama ng 
mga pwersa ni Satanas. ‘At ibibigay 
nila ang kanilang kapangyarihan at 
kapamahalaan sa hayop.’ Sa gayon 
ay makikita ang di-makatuwiran at 
mapang-aping kapangyarihan laban 
sa kalayaan ng relihiyon, laban sa 
kalayaan na sumamba sa Diyos ayon 
sa dikta ng konsensya katulad sa 
ipinakita ng kapapahan sa nakaraan 
nang usigin nito yaong mga nanga-
has na tumangging sumunod sa mga 
ritwal at seremonya ng Romanismo.”1

Nagbabala ang Diyos laban sa pag-
bubuo ng gayong pagsasama-sama 
kahit noong panahon ng Lumang 
Tipan. “Huwag ninyong sabihin, 
Isang pagsasama-sama, tungkol sa la-
hat na sasabihin ng bayang ito, Isang 
pagsasama-sama...” (Isaias 8:12). Ang 
pagsasama-samang ito ang naging 
“larawan ng hayop” (tingnan sa 
Apocalipsis 13:13, 14).

Dalawang Maling Doktrina na 
Naghahanda sa Kaisipan Para sa 
Pagsasama-samang Ito

“Dadalhin ni Satanas ang mga tao sa 
ilalim ng kaniyang mga panlilinlang 
sa pamamagitan ng dalawang dakil-
ang kamalian: ang kawalang ka-
matayan ng kaluluwa at ang kasa-
graduhan ng araw ng Linggo. Ang 

(Mangyaring basahin ang artikulo sa 
pabalat sa isyu ng pahayagang ito na 
may pamagat na “Pharmakeia at ang 
1889 Historic Seventh Day Adven-
tists” bago basahin ang artikulong 
ito.)

Ang pinagmulan ng literal na 
Babilonia ay noong panahon mata-
pos ang baha nang ang mga inanak 
ni Noe ay naglakbay patungo sa 
kapatagan ng Shinar at nagtayo ng 
syudad at ng tore at nagkaisa na 
bumuo ng kaharian na lalaban sa 
kapangyarihan ng Diyos. Ang tore 
ay umabot ng mataas patungo sa ka-
langitan at ang mga naninirahan ay 
umaasa na maprotektahan sila mula 
sa kahatulan ng Diyos kung magka-
roon muli ng baha. Dahil dito, ang 
katawagang Babilonia ay ginamit ng 
Diyos sa propesiya.

Isang Pagsasama-sama Laban 
Kay Kristo at sa Kaniyang Bayan

Inihula sa iba’t ibang bahagi ng 
Biblia ang pagsasama-sama ng mga 
ahensya ni Satanas na sumasaklaw 
sa buong sanlibutan na muling 
magaganap sa huling araw laban sa 
Kordero (si Kristo) at sa Kaniyang 
bayan. Nais kong tingnan natin ang 
mga ahensyang ito sa propesiya na 
magdudulot ng pagkakaisang ito.

“12At ang sangpung sungay na iyong 
nakita ay sangpung hari, na hin-
di pa nagsisitanggap ng kaharian; 
datapuwa't magsisitanggap sila ng 
kapamahalaang paghahari na isang 
oras na kasama ng hayop. Ang mga 
ito ay may isang kaisipan, at ib-
inibigay nila ang kanilang kapang-
yarihan at kapamahalaan sa hayop. 
14Makikipagbaka ang mga ito laban 

Ang Mga Mangangalakal ng Babilonia

una ay pundasyon ng espirituwalis-
mo at ang pangalawa ay lumilikha 
ng tali ng simpatya sa Roma.”2 Ang 
dalawang kamaliang ito ang mag-
dudulot ng pagkakaisa sa pagitan ng 
mga relihiyon sa sanlibutan.

“Kapag ang mga pangunahing igle-
sia sa Estados Unidos ay nagkaisa sa 
mga punto ng doktrina na karani-
wan nilang pinanghahawakan, kani-
lang iimpluwensyahan ang pamaha-
laan na ipatupad ang kanilang mga 
batas at alalayan ang kanilang mga 
institusyon, at sa gayon mabubuo ng 
Protestanteng Amerika ang imahe 
ng Romanong herarkiya, at ang mga 
pagpaparusang sibil sa mga hindi 
sumang-ayon ang tiyak na resulta.”3

Ang Babilonia ay espesyal na 
inilarawan sa Apocalipsis 18 sa 
pamamagitan ng 3 bagay 

1. Pagkakasangkot sa Kulto

“At siya'y sumigaw ng malakas na 
tinig, na nagsasabi, Naguho, naguho 
ang dakilang Babilonia, at naging 
tahanan ng mga demonio, at ku-
lungan ng bawat espiritung karum-
aldumal, at kulungan ng bawa't 
karumaldumal at kasuklamsuklam 

Kasaysayang Ipinauna
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mga alipin; at mga kaluluwa ng mga 
tao... 15Ang mga mangangalakal 
ng mga bagay na ito, na nangagsi-
yaman dahil sa kaniya, ay mangag-
sisitayo sa malayo dahil sa takot sa 
pahirap sa kaniya, na nagsisiiyak 
at nagsisipagluksa...17Sapagkat sa 
loob ng isang oras ay nalipol ang 
gayong malaking kayamanan. At 
bawat pinunong daong, at bawat 
naglalayag saan mang dako, at 
ang mga mangdaragat, at lahat ng 
nagsisipaghanap-buhay sa dagat, ay 
nangakatayo sa malayo” (Apocalip-
sis 18:11-17).

Nasasaad sa itaas ang mahabang 
lista ng kaniyang mga kalakal. Sa 
katunayan, ganoon kahalaga ang 
aspeto na ito na 13 na mga talata 
ang itinalaga sa kapitulong ito para 
sa kalakal at mangangalakal ng 
Babilonia. Ang mga katunayan ukol 
sa koneksyon nito sa mga mangan-
galakal ng sanlibutan at sa kaniyang 
dakilang kayamanan ay hindi lim-
itado sa Apocalipsis 18. Sa Ezequiel 
27 at 28, kasama ang paglalarawan 
ng makahulang Babilonia at ni 
Lucifer sa simbolo ng sinaunang 
dakilang sentro ng kalakalan, ang 
Tiro at ang hari nito. Sa Ezequiel 
28:16 tinutukoy ang “karamihan ng 
iyong kalakal” patungkol sa hari ng 
Tiro. Sa Ezequiel 27:24 na sinipi sa 
ibaba, sinasabing “mangangalakal 
sa lahat ng klase ng kalakal.”

“At ikaw, anak ng tao, panaghuyan 
mo ang Tiro” (Ezequiel 27:2). “At 
sabihin mo sa Tiro, Oh ikaw na 
tumatahan sa pasukan sa dagat, na 
ikaw ang mangangalakal sa mga 
bansa sa maraming pulo, ganito ang 

sabi ng Panginoong Diyos: Ikaw, Oh 
Tiro, nagsabi, Ako'y sakdal sa ka-
gandahan” (Ezequiel 27:3). “Ang 
mga ito ang iyong mga mangangal-
akal sa lahat ng klase ng kalakal sa 
mga balutan ng mga yaring asul at 
may burda, at sa mga baul na may 
mainam na hiyas, natatalian ng mga 
sintas, at yaring cedro, na ilan sa i-
yong mga kalakal” (Ezequiel 27:24). 
“Pagka ang iyong mga kalakal 
ay inilalabas sa mga dagat, iyong 
binubusog ang maraming bayan; 
iyong pinayaman ang mga hari sa 
lupa ng karamihan ng iyong mga 
kayamanan at ng iyong mga ka-
lakal” (Ezequiel 27:33).

Binibigyang diin ng kasulatan ang 
“komersyo” o pangangalakal at ang 
kalakhan ng kaniyang mga produkto 
at pakinabang. Ang kanilang kaya-
manan ay napakalaki na kaya nilang 
magpayaman ng mga hari. Ang mga 
ito ay hindi pangkaraniwang mag-
titinda sa kalye o sa palengke. Sinabi 
sa Apocalipsis 18:23 na “ang mga 
mangangalakal mo ay naging mga 
pangulo sa lupa.” Ang mga pangu-
lo sa lupa ay yaong sukdulan ang 
kayamanan at kapangyarihan. Ito ay 
tumutukoy sa mga bilyonaryo at sa 
kanilang mga kumpanyang nagka-
kahalaga ng trilyon. Walang pag-aa-
linlangan na ipinapakita o binababa-
laan tayo ng Diyos tungkol sa mga 
ubod nang laking mga korporasyon 
na ito at sa mga nagmamay-ari rito.

Mahirap bigyang kahulugan ang 
propesiya bago ito maganap. Kung 
minsan, may iba’t ibang paraan 
upang unawain ang mga simbolo 
at iba’t ibang paraan upang gamitin 
ang isang talata. Madaling magka-
mali kung tutukuyin ang propesiya 
sa hinaharap. Kapag naganap na 
ang propesiya, madali na itong 
bigyang kahulugan sapagkat maari 
mong tingnan ang kasaysayan at 
ang pagkaangkop nito sa propesiya 
kung ito ay eksakto o hindi. Ngunit 
ang sinusuri natin sa artikulong ito 

na mga ibon” (Apocalipsis 18:2).

Ipinakikita sa talatang ito ang na-
dungisang kalagayan ng mga huwad 
na iglesia. Sila ay magiging tahanan 
ng mga demonio. Hindi ito mahirap 
na paniwalaang magaganap kung 
nakadalo ka na sa simba ng Pentecostal 
kung saan walang paggalang at kaay-
usan na sila ay sumisigaw, sumasayaw, 
naglulupasay, nagsasalita ng hindi 
maintindihang satsat at nagpapagaling 
gamit ang malakas na pagtulak na 
nagpapatumba sa mga tao patalikod sa 
sahig.

2. Mga Maling Doktrina

“Sapagkat dahil sa alak ng galit ng 
kaniyang pakikiapid ay nangaguho 
ang lahat ng mga bansa; at ang 
mga hari sa lupa ay nangakiapid sa 
kaniya...” (Apocalipsis 18:3a). (Isa-
saalang-alang natin ang alak ng Babi-
lonia sa hinaharap ngunit sa ngayon, 
tingnan ang “Three Angels of Revela-
tion” ni J.N. Andrews pahina 54-56 
para sa tala ng ilan sa mga maling 
doktrina na sinisimbulohan ng alak ng 
Babilonia.

3. Kayamanan at Koneksyon sa mga 
Mangangalakal ng Sanlibutan

“...at ang mga mangangalakal sa lupa 
ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan 
ng kaniyang kalayawan” (Apocalipsis 
18:3b). “At ang mga mangangalakal 
sa lupa ay mangagsisiiyak at manga-
gluluksa tungkol sa kaniya, sapag-
kat wala nang bibili pa ng kaniyang 
kalakal; 12Ng kalakal na ginto at pilak, 
at mahalagang bato, at mga perlas, at 
mainam na lino, at kayong kulay ube, 
at sutla, at kayong pula; at sarisaring 
mababangong kahoy, at bawat kasang-
kapang garing, at bawat kasangkapang 
mahalagang kahoy, at tanso, at bakal, 
at marmol; 13At kanela, at especias, at 
incienso, at ungguento, at kamangyan, 
at alak, at langis, at mainam na harina, 
at trigo, at mga baka, at mga tupa; at 
kalakal na mga kabayo at mga karo, at 
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kumpanya sa Switzerland na Astra 
at naging AstraZeneca. Ang ICI ay 
naging pinakamalaking kumpanya 
na pagawaan sa Britanya sa iba’t 
ibang panahon at isa sa pinaka-
malaking kumpanya ng kemikal sa 
buong mundo. Ito ay nabuo sa pag-
sasama ng 3 kumpanya ng kemikal, 
isang kumpanya ng paputok at isang 
kumpanya ng mga armas noong 
1926.

Ang ICI ay nagpatuloy mag-im-
bento at gumawa ng mga pataba at 
iba pang kemikal na ginagamit sa 
agrikultura, apog, tina, pampasabog, 
paputok, mga baril, mustard gas (na 
ginagamit sa kemikal na digmaan), 
mga karaniwang kemikal (kasama 
ang chlorine, mga asido at sinte-
tikong amonia), mga metal, mga 
produkto ng cellulose, telang goma 
na kilala bilang telang balat, polyeth-
ylene, PVC at iba’t ibang mga plastik. 
Sa loob ng 75 na taon, ay mayroong 
na patent ang ICI na mahigit 33,000 
na imbensyon at 150,000 na mga 
patent mula sa mga plastik hanggang 
sa mga parmasyutiko o mga gamot. 
Sa mga plastik, binuo ng ICI ang 
polyester at ang pinanggalingan ni-
tong terylene (ang pinakaginagamit 
na sintetikong tela sa buong mundo 
sa pasimula ng ika-21 siglo), gayun-
din ang perspex (isang recyclable na 
materyal na ginagamit sa malawak 
na hanay ng mga gamit mula sa mga 
ilaw at mga signage hanggang sa mga 
muwebles). Kasama sa mga gamot 
na ginawa ng mga siyentipiko sa 
kompaniya ang gamot na ginagamit 
sa chemotherapy ng mga pasyente 
ng kanser, beta-blocker na gamot sa 
puso at ang gamot na antimalaria na 
Paludrine.

Matapos ang World War II, nahat-
ulan ito ng paglabag sa batas ng 
antitrust sa kanilang paglagda sa 
mahigit 800 na kontrata kasama ang 
Dupont upang aregluhin ang kanil-
ang kompetisyon.4 Lumagda din ito 
sa parehong uri ng mga kasunduan 

kasama ang IG Farben sa Alemanya.

Ang AstraZeneca ay ang kumpa-
nya kung saan nanggagaling ang 
karamihan ng mga bakuna para sa 
COVID-19 sa Pilipinas. Mayroon 
silang bentang 275 milyong dolyar 
ng bakuna ng COVID-19 sa unang 
tatlong buwan ng taong ito.

Hoechst

Ang kumpanyang ito ay dumaan sa 
maraming pagpapalit ng pangalan, 
pagsasama at paghihiwalay kaya’t 
tatawagin na lamang natin itong 
Hoechst. Nagsimula ito nang bumili 
si Eugen Lucius ng isang botika. 
Nakipagsosyo siya sa iba at noong 
“1883, nadiskubre ng isang chemist 
ng Hoechst na nagtatrabaho gamit 
ang quinine ang Antipyrin na isa sa 
mga pinakaunang analgesic. Ang 
kumpanya ay nakipagtulungan sa 
mga pangunahing mananaliksik na 
sina Koch at Erlich upang likhain 
ang Novocaine na pamilyar sa mga 
pasyente sa ngipin, gayundin ang 
Salvarsan na pinakaunang mabisang 
gamot sa sipilis. Ang Salvarsan ang 
isa sa mga pinakaunang gamot na 
para sa partikular na sakit. Ang 
karamihan sa mga nadidiskubreng 
gamot noong ika-19 na siglo ay mga 
karaniwang gamot tulad ng aspirin. 
Kasama sa tala ng mga nakamit ng 
Hoeschst sa larangan ng pharma-
cology ang pagbubuo ng adrenaline 
noong 1906 at ang pagbubukod ng 
insulin noong 1923.”5 6

Noong 1925, sumapi ang Hoechst 
sa ibang malalaking kumpanyang 
kemikal tulad ng Bayer at BASF sa 
Alemanya at nabuo ang pinakamal-
aking kartel sa mundo ng panahong 
iyon na tinawag na IG Farben. Ito 
ay gumagawa ng pulbura, mustard 
gas, daan-daang synthetic na pamal-
it sa mga organikong materyal na 
kakaunti ang tustos dahil sa mga 
pangangailangan sa digmaan o mga 
embargo, mga inorganic na kemikal, 

ay propesiya na hindi natin kailan-
gang tingnan ang kasaysayan o ang 
hinaharap para sa katuparan. Ito ay 
propesiyang nabubuksan sa ating 
harapan.

Ang salitang “mangangalakal” sa 
siping ito ay hindi simbolo. Ito ay lit-
eral. Kung ito ay simbolo, kinakail-
angan din nating hanapin sa Biblia 
ang kahulugan ng “karamihan” at 
“lahat ng klase” ng mga bagay na 
binanggit na ikinakalakal ng mga 
mangangalakal (Apocalipsis 18:12-
13 na sinipi sa itaas). Sinu-sino ang 
mga bilyonaryo at trilyonaryong 
mangangalakal na ito at ano ang 
kanilang ginagawa na kailangan 
nating alalahanin?

Ang kawing-kawing na koneksyong 
pinansyal sa mundo ng negosyo 
ay nakakagulat. Sa paghahanap sa 
nagmamay-ari, makikita mo ang 
masalimuot na koneksyon ng mga 
kumpanya at sangay nito, korpo-
rasyon, kasosyo, mga kumpanyang 
kasosyo ng kanilang kalabang 
korporasyon, pag-iisa, pagbili, pa-
ghahati, araw-araw na pagpapalitan 
ng stocks, pautang, mutual funds at 
iba pa. Dahil dito, mahirap hanapin 
kung sino talaga ang nagmamay-ari 
at alin ang kaniyang pagmamay-ari 
at kung sino ang kumokontrol at 
alin ang kaniyang kinokontrol at 
kung magkano talaga ang kanil-
ang pagmamay-ari. Ngunit upang 
makapagsimula, magpokus tayo 
sa dalawang kumpanya lamang at 
tingnan natin ang maikling tala ng 
kanilang kasaysayan.

Ang Mga Mangangalakal ng 
Babilonia, Ang Mga Malalaking 
Tao ng Sanlibutan

AstraZeneca

Zeneca ang naging pangalan ng 
isang bahagi ng Imperial Chemical 
Industries o ICI na nahati noong 
1993. Kinalaunan, sumapi ito sa 
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mahigit sa 4 na taong pagkabil-
anggo. Ang ilan sa kanila ay bum-
alik pa upang muling umupo sa 
lupon ng mga direktor ng Bayer at 
Hoechst.”8 Ang IG Farben ay napil-
itang mahati sa 3 pinakamalaking 
kumpanyang bumubuo dito (ang 
Hoechst AG, Bayer at BASF). Ang 
Hoechst ay bumuo ng pitong mga 
negosyo kung saan gumagawa ito 
ng mga gamot, produkto sa dugo, 
produkto para sa kalusugan ng 
hayop, mga supply ng beterinaryo, 
mga kemikal, pataba, pesticide, her-
bicide, mga butong hybrid at GMO 
at iba pa. Noong 1997, ang Hoechst 
ang pinakamalaking kumpanyang 
kemikal sa buong mundo.9 Naki-
sapi ito sa Aventis noong 1999 at 
ipinagbili ang kaniyang sangay ng 
agham ng pananim sa Bayer noong 
2001 (dahilan upang ito ay maging 
ikalawang pinakamalaking negosyo 
ng agro-kemikal sa buong mundo, 
ikalawa sa Syngenta). Noong 2004, 
nakisapi ito sa Sanofi at naging 
SanofiAventis, at noong 2006, 
idinemanda ang Sanofi ng mga taga 
Iraq na nahawaan ng HIV dahil 
sa mga kontaminadong produkto 
para sa dugo na ibinenta sa kanila 
ng Merieux (isa sa mga negosyo 
ng Hoechst) noong 1980s. Noong 
2011, ang SanofiAventis ay naging 
simpleng Sanofi na sa ngayon ay 
siyang pinakamalaking tagagawa 
ng mga bakuna, bukod pa sa ibang 
mga linya ng produkto nito. Ang 
kita nito noong 2019 ay 36 bilyong 
euro.10 11 12

Maaari nating tukuyin ang iba 
pang mga katulad na kasaysayan 
ng ibang malalaking kumpanya 
ngunit umaasa ako na nakikita 
mo ang larawan. Pansinin kung 
paanong akmang-akma ang mga 
kumpanyang ito sa pagsasalarawan 
ng propesiya. Halos wala ng pro-
duktong hindi ginagawa ang mga 
kumpanyang ito. Ang IG Farben 
(Hoechst, Bayer at BASF) ay bumili 

pa at nagbenta ng mga tao sa Aus-
chwitz. Ang kanilang kasaysayan ng 
koneksyon kay Hitler, “ang mga hari 
sa lupa,” ay hindi mapag-aalinlanga-
nan.

Ito ay isang pahapyaw na pagtingin 
lamang sa dalawang kumpanyang 
ito. Ang iba pang mga naglalakihang 
korporasyon ay nagpapakita ng 
parehas na napakalawak na saklaw 
ng mga produkto, kayamanan, mga 
krimen, suhol upang payamanin 
ang mga lider ng mga bansa kapalit 
ng mga patakarang mainam para 
sa kanila, at marami pang iba. Ang 
paghatol lamang ang magbubunyag 
sa lahat ng kanilang mga lihim kasa-
ma ang kanilang mga koneksyon sa 
mga hari ng sanlibutan. Sino ang 
nasa likod ng mga kumpanyang ito? 
Hindi ko ito maidetalye dahil sa ka-
kulangan ng panahon at puwang at 
sa masalimuot na pagmamay-ari ng 
mga kumpanyang ito ngunit magba-
bahagi ako ng ilan pa.

Ang BlackRock ay isang kumpa-
nya na nagsimula bilang sangay 
ng grupo ng Blackstone (ni Jacob 
Rothschild) at naging pinakamalak-
ing kumpanya na namamahala ng 
mga ari-arian sa buong mundo. Ang 
pinakamalaking bahagi ng shares 
nito ay pag-aari ng Vanguard, ang 
ikalawang pinakamalaking kumpan-
ya sa buong mundo.13 14

“Ang mga elite na nagmamay-ari 
ng Vanguard ay tila hindi nais na 
mapansin ng madla ngunit hindi 
ito maitatago sa mga nagnanais na 
magsiyasat. Ayon sa mga report 
mula sa Oxfam at Bloomberg, ang 
magkakasamang 1% ng mundo ay 
nagmamay-ari ng higit na yaman ng 
natitirang 99%. Mas malala pa, sina-
bi din ng Oxfam na 82% ng lahat ng 
kinitang pera noong 2017 ay napun-
ta sa 1% na ito.

“Ang Vanguard at BlackRock ay ang 
nangungunang dalawang may-ari 

mga gamot, pampasabog, mga kemi-
kal sa potograpiya, ang high tech na 
gasolinang gamit sa mga makinang 
pandigma ni Hitler, synthetic na goma, 
Zyklon-B gas na ginamit sa mga gas 
chambers sa mga concentration camps 
sa Alemanya, hydrofluorosilicic acid 
(mula sa produksyon ng fertilizer 
na phosphate at ginamit sa tubig na 
binibigay sa mga bilanggo sa concen-
tration camps upang pahinain ang 
kanilang IQ at maging walang kibo 
at malabong mag-alsa, na siya ring 
ginagamit sa ngayon sa sistema ng 
tubig ng maraming mga bayan upang 
lagyan ng fluoride ang tubig). Kanilang 
pinansyal na sinuportahan ang pag-
bangon sa kapangyarihan ni Hitler, at 
sila ay gumastos, nagtayo at tumustos 
ng kanilang sariling concentration 
camp (ang Auschwitz III), at nagrenta 
at bumili ng mga tao para subukan at 
pag-eksperimentuhan ng mga gamot, 
x-ray, operasyon at iba pa, at lumahok 
sa mga pagsusuring genetic at repro-
ductive na nauwi sa pagpapahirap. 
Gumamit sila ng mga alipin upang 
maipatayo ang kanilang kampo at 
pabrika at upang magtrabaho doon. 
Libu-libo ang namatay sa sakit at pag-
kagutom. Ito ang unang pagkakataon 
sa kasaysayan na ang isang concentra-
tion camp ay pinondohan at itinayo ng 
isang pribadong kumpanya.7

Matapos ang digmaan, 24 sa mga 
pinakamatataas na tagapangasiwa ng 
IG Farben ang nahatulan ng mga kri-
men sa digmaan ngunit “walang direk-
tor ang nakatanggap ng sintensyang 
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“Magiging matagal ang pagsasala 
sa lahat ng pondo ng Vanguard 
upang kilalanin ang mga indibid-
wal na mga shareholder nito na 
siyang nagmamay-ari ng Vanguard, 
ngunit sa isang saglit na tingin ay 
iminumungkahi na ang Rothschild 
Investment Corp. at ang Edmond 
De Rothschild Holding ay dalawa sa 
mga stakeholder nito. Tandaan ang 
pangalang Rothschild habang ika’y 
nagbabasa dahil ito ay matatampok 
ulit mamaya.

“…ang pamilyang Orsini sa Italya, 
ang pamilyang Bush sa Ameri-
ka, ang maharlikang pamilya ng 
Britanya, ang pamilyang du Pont, 
ang mga Morgan, Vanderbilt at 
Rockefeller, bilang mga may-ari ng 
Vanguard.

“Sa ibang salita, ang dalawang 
namumuhunang kumpanyang 
ito, ang Vanguard at BlackRock ay 
humahawak sa lahat ng industriya 
sa mundo at sila naman ay pag-
mamay-ari ng pinakamayayamang 
pamilya sa mundo kung saan ang 
ilan ay mga maharlika na naging 
sobrang yaman na simula pa noong 
bago ang Rebolusyong Industri-
yal.16

Ang mga mangangalakal na ito ay 
nangangalakal ng lahat ng maaar-
ing maisip na kalakal katulad ng 
itinuturo ng propesiya.

“Ang gawain ng bayan ng Diyos ay 
maghanda para sa mga pangya-
yari sa hinaharap na malapit nang 
dumating sa kanila na may lakas 
na nakakabulag. Sa sanlibutan, 
ang mga higanteng monopolyo ay 

mabubuo. Ang mga tao ay mag-
sasama-sama sa mga samahan na 
magtitipon sa kanila sa kawan ng 
kaaway. Ang ilang mga lalaki ay 
magsasama-sama upang dakutin 
ang lahat ng yaman na makukuha 
sa tiyak na mga linya ng negosyo. 
Ang mga samahan sa negosyo ay 
mabubuo at yaong mga tatangging 
makiisa sa mga samahang ito ay 
mamarkahan.—Letter 26, 1903."17

Ang “mga pangyayaring ito sa hi-
naharap” ay wala na sa hinaharap. 
Hindi pa ba natin nakikita ang sin-
abi ng lingkod ng Diyos na dadal-
hin ng mga higanteng monopoly-
ong ito sa sanlibutan na may lakas 
na nakakabulag? At alalahanin 
na ang Biblia ay nagbabala sa atin 
na ang mga “pangulo sa lupa” na 
ito ay hindi gumagawa dahil sa 
pusong mapagkawanggawa, ni sa 
pag-ibig sa salapi o mabuting pata-
karan sa negosyo sa kanilang mga 
donasyon at pamumuhunan. Sila 
ay mga mangangalakal ng Babi-
lonia kaya’t kanilang itinataguyod 
ang agenda ng Babilonia. Ang 
koneksyon na ito sa Babilonia ay 
higit na bibigyang dokumento sa 
isang artikulo sa hinaharap.

Sa katapusan, ang ating pagtalun-
ton ay nagtuturo kay Satanas bilang 
pinagmulan ng kanilang agenda. 
Ang kanilang pagkasangkot sa 
kulto sa mga huling pangyayari sa 
kasaysayan ng mundo ay nabanggit 
sa Kasulatan ng ilang beses.

“9Ngunit ang dalawang bagay na 
ito ay darating sa iyo sa isang sang-
dali, sa isang araw, ang pagkawala 
ng mga anak at pagkabao; sa kanil-
ang karamihan ay darating sa iyo, 
sa karamihan ng iyong panggaga-
way, at sa totoong kasaganaan ng 
iyong mga enkanto....12Tumayo ka 
ngayon sa iyong mga enkanto, at sa 
karamihan ng iyong [mga] pang-
gagaway, na iyong ginawa mula 
sa iyong kabataan: marahil maki-

ng Time Warner, Comcast, Disney at 
News Corp, apat sa anim na kump-
anya ng media na kumokontrol sa 
mahigit 90% ng media sa U.S. (Sila rin 
ang nangungunang dalawang share-
holder ng New York Times.)

“Ang BlackRock at Vanguard ay 
bumuo ng lihim na monopolyo na 
nagmamay-ari ng halos lahat ng 
maaari mong maisip. Sa kabuuan, 
mayroon silang pag-aari sa 1,600 na 
mga kumpanya sa Amerika na noong 
2015 ay may kabuuang kita na $9.1 
trilyon. Kung isasama natin ang ikat-
long pinakamalaking nagmamay-ari 
sa buong mundo, ang State Street, ang 
kanilang pagmamay-ari ay sumasak-
law sa halos 90% ng lahat ng kumpa-
nyang S&P 500.

“Ayon sa Simply Wall Street, noong 
Perbrero 2020, ang BlackRock at Van-
guard ay ang dalawang pangunahing 
shareholder ng GlaxoSmithKline…
(paminsan-minsang humahalili sa 
Sanofi bilang pinakamalaking tagapag-
gawa ng bakuna sa buong mundo) 
at …Pfizer (isa pang napakalaking 
kumpanya ng gamot).”15

“Pagmamay-ari ng BlackRock at Van-
guard ang Buong Mundo

“Ang pahayag na ito ay magiging higit 
na malinaw kapag iyong napagtanto 
na ang impluwensya ng dalawang ito 
ay hindi limitado sa Big Pharma at 
sa media. Ang mahalaga, ang Black-
Rock ay gumagawang kalapit ng mga 
pangunahing bangko sa buong mundo 
kasama ang U.S. Federal Reserve na 
isang pribadong organisasyon, hindi 
sa gobyerno. Ito ay nagpapautang ng 
pera sa bangko sentral, gumaganap 
bilang tagapayo nito at gumagawa ng 
kanilang mga software.”

“Ang BlackRock at Vanguard ay nag-
mamay-ari rin ng bahagi sa mahabang 
tala ng iba pang mga kumpanya kasa-
ma ang Microsoft, Apple, Amazon, 
Facebook at Alphabet Inc.”
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han. Sila ay sumusunod sa parehas 
na pampublikong patakaran sa 
bawat bansa: pagsensor sa mga 
siyentipikong impormasyon at datos 
tungkol sa virus at mga bakuna, 
pag-impluwensya at pagkontrol 
sa media, paglalabas ng mga utos 
tungkol sa mga lockdown, paghi-
higpit sa paglalakbay, paghihigpit sa 
mga pagtitipon, pagsasara ng mga 
simbahan, eskwelahan, mga nego-
syo, sapilitang pagpapasuot ng mga 
mask at pagsisikap na isabatas ang 
pagbabakuna. Kanilang binago ang 
sistema ng edukasyon at ipinasok 
ang mga “module,” ang matematiko 
na hindi tumutukoy sa addition, 
subtraction, multiplication, division, 
digits, algebra, geometry, fractions, 
decimals, proporsyon o anumang 
mukhang matematiko (sa halip ay 
binago nila ang mga terminolohiya 
at sinusubok ang iyong abilidad sa 
pagtanggap ng kanilang depinisyon 
bilang katotohanan), ang geology 
o araling panlipunan na nagtutu-
ro ng ebolusyon at nagpapasok ng 
mga bagong konsepto tungkol sa 
kalikasan at sa ecosystem na halos 
sambahin ang kalikasan, at iba pa. 
Halos nakumbinsi na ng industriya 
ng parmasyutiko ang bawat bansa sa 
pamamagitan ng takot at gantimpala 
upang makipagkaisa sa pagsasa-
ma-samang ito at kunyari tapusin 
na ang pandemya. Sa tingin nyo ba 
ay talagang magwawakas ito nang 
gayon? Ayon sa propesiya ay hindi.

Ito ang mga mangangalakal ng 
Babilonia at ang kanilang agenda. 
Malinaw ang agenda at hindi sila 
titigil hangga’t hindi ito naisa-
sakatuparan—na gamitin ang mga 
ahensyang nabanggit upang mag-
karoon ng pandaigdigang pagsasa-
ma-sama at magkaroon ng ganap na 
kontrol sa katawan at kaluluwa ng 
mga tao upang makipagbaka laban 
kay Kristo at sa Kaniyang bayan at 
upang maitatag ang larawan at tanda 
ng hayop.

mot ay may malaking papel. Ting-
nan ang artikulo sa pabalat ng is-
yung ito para sa karagdagang ebi-
densya tungkol sa talata sa Apoca-
lipsis 18:23 at iba pang mga katulad 
na talata na espesyal na tumutukoy
sa ahensyang ito ni Satanas na in-
dustriya ng kemikal o gamot na si-
yang instrumento upang dayain ang 
sanlibutan sa pagbuo ng pagsasa-
ma-samang ito.

Kung ang panggagaway ay hindi tu-
mutukoy sa parmasyutiko sa mga ta-
latang ito, bakit napakaraming pu-
wang sa Kasulatan ang ibinigay dito 
upang ilarawan ang mga manganga-
lakal ng Babilonia? Anong papel ang 
gagampanan nila sa mga espirituwal 
na bagay sa huling kapanahunan at 
bakit kailangan nating alamin ang 
kanilang koneksyon sa panggaga-
way? Bakit ito nagpapahayag ng 
pag-asa nilang “makinabang” o ku-
mita sa karamihan ng kanilang 
panggagaway sa Isaias 47 na sinipi 
sa itaas? 

Ang Pagkatakot

Ngunit may isa pang 
punto na nais kong 
ating pansinin. Ang 
pagsasama-samang 
ito ay mabubuo 

dahil sa pagkatakot. “Huwag nin-
yong sabihin, Isang pagsasama-sa-
ma; tungkol sa lahat na sasabihin ng 
bayang ito, Isang pagsasama-sama, o 
huwag mang mangatakot kayo ng 
kanilang takot, o mangilabot man 
doon” (Isaias 8:12). Ang pagkatakot 
ay sasamantalahin. Kapag ang mga 
tao ay takot na magkasakit o ma-
gutom, kapag sila ay takot para sa 
kanilang buhay, maaari mong ipaga-
wa sa kanila ang halos kahit ano.

Paanong ang mga pangyayari sa 
kasalukuyan ay katuparan ng pro-
pesiya? Halos lahat, kung hindi man 
lahat, ng mga bansa ay sumusunod 
sa protokol ng isang kapangyari-

kinabang ka, marahil mananaig ka. 
13Ikaw ay yamot sa karamihan ng 
iyong mga payo: magsitayo ngayon 
ang nanganghuhula sa pamam-
agitan ng langit, at ng mga bituin, 
ang mga mangingilala ng tungkol 
sa buwan, at siyang magligtas sa iyo 
sa mga bagay na mangyayari sa iyo” 
(Isaias 47:9, 12-13).

Ang kanilang inspirasyon ay mula sa 
kanilang mga tagapayo, ang mga as-
trologo, ang mga mamimituin, ang 
mga buwanang manghuhula. Ngunit 
pansinin ang katagang “karamihan 
ng iyong [mga] panggagaway, at sa 
totoong kasaganaan ng iyong mga 
enkanto.” Kung ito ay isa lamang, 
“isang panggagaway,” at walang i-
bang ebidensya, iisipin natin na ito
ay tumutukoy sa kanilang komuni-
kasyon sa diablo. Ngunit ito ay ma-
ramihan. Ang salin nito sa Septua-
gint ay “pharmakeia,” ang salita kung 
saan kinuha ang Ingles na “pharma-
ceuticals.”

“At ang ilaw ng ilawan ay hindi na 
liliwanag pa sa iyo, at ang tinig ng 
kasintahang lalake at ng kasintahang 
babae ay hindi na maririnig pa sa 
iyo; sapagkat ang mga mangangal-
akal mo ay naging mga pangulo 
sa lupa; sapagkat dinaya ng iyong 
panggagaway ang lahat ng mga 
bansa” (Apocalipsis 18:23).

Ang mangangalakal ang nagbebenta 
ng produkto at ang mga manganga-
lakal ng Babilonia ang nagbebenta 
ng mga produkto ng Babilonia. Ang 
talatang sinipi sa itaas ay tumutukoy 
sa mga mangangalakal (ang iba ay 
tinukoy natin sa artikulong ito) na 
sangkot sa pagdadala ng pandaraya 
at ang mga panggagaway (pharma-
ceuticals) ay ang partikular na pro-
dukto na magdadala ng pandaraya.
Ito ay isang matibay na hinuha na 
ang talata ay hindi lamang tumutu-
koy sa pakikipag-usap sa mga de-
monyo ngunit ang literal na kahulu-
gan ng salitang “pharmakeia” o ga-
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hangin, magka-
karoon ng pagka-
kaalit na walang 
makapagsasala-
rawan.”22

“Sapagkat Kaniyang ililigtas ka sa 
silo ng paninilo, at sa mapamuksang 
(pilyo, masama, sinsay na) salot” 
(Awit 91:3).
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S A  PA N U L AT  N I  David Sims

Ang Kahatulan ng Babilonia

Ngunit ipinangako ng Diyos, mula 
sa talatang nabasa natin sa Isaias, na 
Kaniyang bubuwagin ang kanilang 
samahan at ang kanilang mga payo 
ay mauuwi sa wala. “Ang kagalitan 
ng Diyos ay hindi huhumpay hang-
gang sa maipaninum Niya sa lupang 
ito ng liwanag ang latak sa saro ng 
Kaniyang kagalitan, hanggang sa 
magantihan Niya ng doble ang Babi-
lonia. ‘Ibigay din ninyo ang ayon sa 
ibinigay niya sa inyo, at ibayuhin 
ninyo ng ibayo sa kaniyang mga 
gawa: sa sarong kaniyang pinagha-
luan ay ipaghalo ninyo siya ng ibayo’ 
(Apocalipsis 18:6).”20 “At nangagalit 
ang mga bansa, at dumating ang 
iyong poot, at ang panahon ng mga 
patay upang mangahatulan, at ang 
panahon ng pagbibigay mo ng gant-
ing-pala sa iyong mga alipin na mga 
propeta, at sa mga banal, at sa mga 
natatakot sa iyong pangalan, maliliit 
at malalaki; at upang ipahamak mo 
ang mga nagpapahamak ng lupa” 
(Apocalipsis 11:18).

“Ang kasalukuyan ay panahon ng 
matinding interes sa lahat ng may 
buhay. Ang mga pinuno at mga poli-
tiko, mga lalaking may posisyon at 
kapangyarihan, mga nag-iisip na lal-
aki at babae sa lahat ng antas, ay na-
katingin sa mga pangyayaring naga-
ganap sa ating paligid. Pinapanood 
nila ang pilit at balisang ugnayan ng 
mga bansa. Inoobserbahan nila ang 
kasidhian ng bawat elemento sa lupa 
at kanilang nakikilala na may kung 
anong malaki at tiyak na malapit 
nang maganap—na ang sanlibutan 
ay nasa bingit ng isang matinding 
krisis.”21 “Pinipigil ng mga anghel 
ngayon ang hangin ng pagkakaalit 
upang hindi ito humihip hanggang 
sa ang sanlibutan ay mababalaan sa 
nalalapit nitong kawakasan; ngunit 
ang bagyo ay naiipon at handa nang 
sumambulat sa sanlibutan; at kapag 
iniutos na ng Diyos sa Kaniyang 
mga anghel na kalagan ang mga 

Kahit sa pagpapanggap ni Satanas 
bilang si Kristo, siya ay magpapakita 
bilang isang manggagamot. “Habang 
nagpapakita siya sa mga anak ng tao 
bilang isang dakilang manggaga-
mot na makapagpapagaling ng la-
hat ng kanilang mga sakit, siya ay
magdadala ng sakit at sakuna 
hanggang ang mga mataong lung-
sod ay madala sa pagkasira at pag-
kawasak….Siya ay nagsisiwalat sa
hangin ng nakamamatay na konta-
minasyon at libo-libo ang napapa-
hamak sa kaniyang salot. Ang mga 
pagdalaw na ito ay magiging higit na
madalas at lubhang nakapipinsala. 
Ang pagkawasak ay sa tao at sa ha-
yop. ‘Ang lupa ay tumatangis at nasi-
sira,’ ‘ang mapagmataas na bayan…
ay nanghihina. Ang lupa naman ay
nadumhan sa ilalim ng mga nanana-
han doon; sapagkat kanilang sina-
langsang ang kautusan, binago ang 
alituntunin, sinira ang walang hang-
gang tipan’ (Isaias 24:4, 5).”18

“Ang iba ay matutuksong paniwa-
laan na ang mga kababalaghang 
ito ay buhat sa Diyos. Ang mga 
maysakit ay pagagalingin sa ating 
harapan. Ang mga himala ay maki-
kita nating magaganap. Handa ba 
tayo sa pagsubok na naghihintay sa 
atin sa panahong ang mga huwad 
na kababalaghan ni Satanas ay higit 
na itatanghal? Hindi ba marami ang 
masisilo at kukunin? Sa pagtalikod 
sa malinaw na mga alituntunin at 
kautusan ng Diyos at sa pakikinig 
sa mga katha ng tao, ang kaisipan 
ng marami ay nahahanda upa-
ng tanggapin ang mga huwad na 
kababalaghan na ito. Dapat nating 
ihanda ngayon ang ating sarili para 
sa labanan na malapit na nating 
kaharapin. Ang pananampalataya sa 
salita ng Diyos na mapanalanging 
pinag-aralan at totoong isinabu-
hay ang magiging sandata natin sa 
kapangyarihan ni Satanas at mag-
dadala sa atin ng pagtatagumpay sa 
pamamagitan ng dugo ni Kristo.”19
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liham para 
sa kani-
yang ina ay 
paninisi sa 
kaniyang 
pangun-
gunsinti sa 
kaniyang maliliit na kasalanan noong 
siya ay bata pa. Ang pagpapabaya 
ng ina na disiplinahin siya ang sa 
kalaunan ay nag-akay sa kaniya sa 
buhay magnanakaw at kriminal at di 
nagtagal ay sa kamatayan.

Maaring libu-libo, kung hindi mily-
un-milyon, ang nasasayang ang buhay 
sa likod ng selda o kaya ay sa libingan, 
na maaring naging pagpapala sana 
sa sanlibutan kung nagkaroon sila ng 
impuwensiya ng maka-Diyos na ina 
sa kanilang pagiging bata at kabataan. 
Malalaman nalang natin sa walang 
hanggang hinaharap kung anong mga 
posibilidad sa kabutihan ang nasay-
ang ng isang bata o kabataan.

Ngunit sa masayang bahagi naman 
ng mga bagay-bagay, ay huwag din 
naman nating kalimutang banggi-
tin na ang sanlibutan ay nalugod sa 
pagtunghay sa buhay ng ilang mga 
dakilang lalaki. Isa sa pinakamahu-
say na imbentor sa buong panahon, 
ang dahilan kung bakit hindi tayo 
nabubuhay sa kadiliman (literal na 
dilim), ang lalaking pinagkakautan-
gan natin ng makabagong bumbilya, 
ay nagwika tungkol sa kaniyang ina 
na si Nancy Edison. “Ang aking ina 
ang naghubog sa akin. Siya ay tunay 
at buo ang tiwala sa akin, at naram-
daman ko na mayroon akong dahilan 
para mabuhay, isang tao na hindi ko 
dapat biguin.” Si Thomas Alva Edi-
son ay may kabuuang 2332 patents 
sa kaniyang pangalan, kung saan 

Langit-Langitan

“Sunod sa Diyos, ang kapangyar-
ihan ng ina para sa ikabubuti ang 
pinakamalakas sa lupa” (AH, p. 240.1) 
Lubhang solemneng kaisipan ang 
ipinapahayag ng mga salita sa itaas! 
Ang kaalaman na ang ating kapang-
yarihan para sa kabutihan, ang ating 
impluwensiya para sa katuwiran ay 
pangalawa sa Diyos. Ang bagay na 
ito lamang ay sapat na upang akayin 
tayo na maging higit na masigasig sa 
paggawa para sa kaligtasan ng mga 
kaluluwang ipinagkatiwala sa ating 
pangangalaga. Ngunit ilan lamang sa 
mga ina na nag-aangking nasa ilalim 
ng bandila ni Kristo ang nakababatid 
na sila ay pinagkalooban ng gayong 
karapatan at buong pagsisikap na 
lumalaban sa malakas na alon ng 
kasamaan na sinisikap ng kaaway na 
tumangay sa ating mga sambahayan.

“Ang impluwensiya ng ina sa kani-
yang mga anak sa araw-araw ay 
naghahanda sa kanila sa buhay na 
walang hanggan o kamatayan. Higit 
na tiyak ang kaniyang kapangyarihan 
sa kaniyang tahanan kaysa sa min-
istro sa pulpito o maging sa hari na 
nasa kaniyang trono” (ST, November 
3, 1881, par. 8). Sa parehong kati-
bayan, maaari nating ligtas na isipin 
na ang ating pagpapabaya, ang ating 
masamang halimbawa, ay may pare-
hong kapangyarihan na maghubog 
ng buhay at ugali ng ating mga anak. 
Ang ating mga salita, mga pagtingin 
at kilos ay samyo para sa buhay o 
kamatayan.

Ang sanlibutan ay puno ng mga 
tauhang ang buhay ay nagpadilim 
sa kasaysayan ng sangkatauhan sa 
pamamagitan ng hindi mabilang na 
pagkaaba at paghihirap. Tungkol kay 
Nero, ang pinakamalupit na maniniil 

ng huling imperyo sa sanlibutan, ay 
sinabi ng kinasihang sulat. “Walang 
kalupitan na hindi niya isinagawa, 
walang nakasusuklam na gawa na 
hindi niya niyukuan. Sa bawat maran-
gal na kaisipan siya ay pumukaw ng 
poot at paghamak….Ang mga detalye 
ng kasamaan sa kaniyang bulwagan 
ay lubhang nakakahiya, lubhang na-
kapangingilabot upang ilarawan. Ang 
kaniyang walang pigil na kasamaan 
ay lumikha ng pagkasuklam at poot 
maging sa karamihan ng mga napil-
itan na makibahagi sa kaniyang mga 
krimen” (AA, p. 485-486).

At sa kinasihang kasulatan din 
matatalunton na ang ugat ng malung-
kot na bungang ito ay ang pagpapaba-
ya ng magulang at masamang implu-
wensiya. “Ang kaniyang ina (ni Nero) 
ay naroon upang saksihan ang bunga 
ng kaniyang sariling gawa, upang 
makita kung paanong ang masamang 
tatak ng kaniyang ugali ay nalipat sa 
kaniyang anak, ang mga pagkahilig 
na hinimok at nilinang ng kaniyang 
impluwensiya at halimbawa ay nag-
bunga ng mga krimen na nagpanginig 
sa sanlibutan” (SR, p. 424.2).

May mga bata na sa kanilang 
kamusmusan, sa halip na walang mu-
wang, ay nakikitaan ng hindi karani-
wang kasamaan at sa kanilang kabata-
an ay nakagagawa ng krimen na sa 
kasuklaman ay nakapagpapanginig 
ng pusong hindi natatakot. Ang ugat 
ng ilan sa mga nakakagulat na kauga-
liang ito ay matutunton sa pagpapaba-
ya sa pagdidisiplina at kakulangan ng 
paggabay at pag-ibig sa tahanan.

Naalala ko ang kwento tungkol sa 
isang bilanggo na kasama sa listah-
an ng mga bibitayin na ang huling 

Ang Impluwensiya ng Ina
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nasa ilalim ng kaniyang pangunguna. 
Ang interes ng mga tao sa mga pag-
titipong pangrelihiyon ay napukaw 
at ang mga serbisyo sa santuwaryo ay 
naibalik. Nagkaroon ng repormasyon 
hindi lamang sa usaping pangrelihiy-
on kundi gayon din sa pamahalaang 
sibil. Ang mabuting pangunguna 
ni Samuel ay nagdulot ng kaayusan 
at pag-unlad sa buong bansa. Ang 
buong bansa ay napanumbalik! Tunay 
na makapangyarihang patotoo sa 
katapatan ng isang ina!

Mga ina, karangalan natin na maging 
kamanggagawa ng Diyos sa paglil-
igtas ng ating mga anak. Lagi tay-
ong maging mapagbantay sa uri ng 
impluwensiyang ibinibigay natin sa 
pakikitungo sa kanila. Alalahanin na 
nasa ating mga kamay ang kapangyar-
ihan upang ihanda sila para sa paki-
kisama ng mga taga-langit o kaya ay 
ng mga masasama, para sa buhay na 
walang hanggang o kamatayan. Tayo 
ay gumawang may pagtitiis at para sa 
walang hanggan. Halos wala ng pana-
hon. Hindi natin nalalaman kung 
gaano pa kahaba ang pagkakataon na 
mayroon tayo upang magabayan ang 
ating mga anak na lumakad sa daan 
ng Panginoon. May mga panganib sa 
ating kapaligiran, nakikita at hindi, na 
handang akitin ang hindi maingat na 
mga paa ng mga bata patungo sa pag-
kapahamak. Maaring sa pagsisikap na 
mailigtas sila ay inililigtas natin ang 
ating sariling kaluluwa.

“May Diyos sa itaas, at ang liwanag at 
kaluwalhatian mula sa Kaniyang luk-
lukan ay natutuon sa matapat na ina 
sa kaniyang pagsisikap na turuan ang 
kaniyang mga anak na malabanan ang 
impluwensiya ng kasamaan. Walang 
ibang gawain na kasing halaga ng sa 
kaniya… Gawain niya, sa tulong ng 
Diyos, na hubugin sa kaluluwa ng 
tao ang wangis ng sa banal” (AH, p. 
237.2). Ω

S A  PA N U L AT  N I  Marrah Sims

ang ilan ay may malaking bahagi sa 
modernong kasaysayan. Ibinigay niya 
ang kredito ng tagumpay na ito sa 
buong pusong suporta at edukasyon 
na kaniyang tinanggap mula sa kani-
yang ina, na nagtiis sa kaniyang hindi 
karaniwang pang-uusisa at nagtiwala 
sa kaniyang kakayahan, na nagtulak 
sa kaniya na maabot ang tagumpay.

Sa Kasulatan naman ay masusum-
pungan natin ang halimbawa ng isang 
babae ng panalangin na may ma-
ka-Diyos na impluwensiya na naging 
pagpapala maging sa mga sumunod 
na henerasyon. Ang kaniyang anak 
na lalaki, gaya ng ibig sabihin ng 
pangalan nito, ay “hiningi sa Diyos.” 
Nag-iisa lamang ang kaniyang anak 
ngunit hindi niya ito ipinagkait sa 
Panginoon. Tandaan kung paano 
pinalaki ni Hannah ang magiging 
hukom at propeta ng Israel. “Mula sa 
pinakamaagang pagbangon ng diwa, 
kaniyang tinuruan ang kaniyang 
anak na ibigin at igalang ang Diyos, 
at ituring ang kaniyang sarili na sa 
Panginoon. Sa pamamagitan ng bawat 
pangkaraniwang bagay na nakapali-
bot sa bata, sinikap niyang akayin ang 
kaniyang isip tungo sa Manlalalang. 
Nang mawalay na sa kaniyang anak, 
ang dalangin ng tapat na ina ay hindi 
tumigil. Araw-araw, ang kaniyang 
anak ang paksa ng kaniyang mga 
dalangin. Taun-taon siya ay gumaga-
wa, sa pamamagitan ng sarili niyang 
mga kamay, ng isang kasuotan ng 
paglilingkod para sa kaniyang anak; 
at samantalang siya ay pumapanhik 
kasama ng kaniyang asawa upang 
sumamba sa Silo, ibinibigay niya iyon 
sa bata bilang tanda ng kaniyang pag-
ibig sa kaniya. Ang bawat himaymay 
ng kasuotan ay nilala na may kasa-
mang panalangin na siya'y maging 
dalisay, marangal at tapat. Hindi siya 
humiling para sa kaniyang anak ng 
makamundong kadakilaan, subalit 
taimtim niyang hiniling na ang bata 
ay magkaroon ng kadakilaang pina-
hahalagahan ng langit—na kaniyang 

maparangalan ang Diyos at mapagpala 
ang kaniyang kapwa” (PP, p. 572).

Ang buhay ni Samuel ay puno ng 
kadalisayan at pagtatapat, ng integ-
ridad at pagtatalaga. Ang kaniyang 
kadalisayan ay paalala sa masasama at 
pagpapanatili sa mga tapat. Sa Kasula-
tan ay walang ibang patotoo na tulad 
ng ipinagkaloob kay Jesus at Juan. “At 
ang batang si Samuel ay lumalaki, at 
kinalulugdan ng Panginoon at ng mga 
tao rin naman” (1 Samuel 2:26).

Nakatala sa kinasihang kasulatan ang 
detalye ng buhay ni Samuel na nagp-
atotoo sa gantimpala ng mga tapat na 
pagsisikap ni Hannah. “Isang malak-
ing pagbabago ang naganap sa ilalim 
ng pamamahala ni Samuel. Nang ang 
panawagan ng Diyos ay unang du-
mating sa kaniya, ang mga serbisyo 
ng santuwaryo ay kinamumuhian. 
‘Niwawalan ng kabuluhan ng mga tao 
ang handog sa Panginoon’ {1 Samuel 
2:17}. Subalit ang pagsamba sa Dios 
ay napanatili na ngayon sa buong 
lupain, at ang mga tao ay nagpahayag 
ng interes sa mga serbisyong pangre-
lihiyon”(PP, p. 609.1). “Mula noong 
mga araw ni Josue, ang pamahalaan ay 
hindi pa kailanman napangasiwaan na 
may dakilang karunungan at pag-
tatagumpay na tulad sa pangangasiwa 
ni Samuel. Pinagkalooban siya ng Di-
yos ng tatlong tungkulin ng pagiging 
hukom, propeta at saserdote, at siya 
ay gumawa na may hindi napapagod 
at walang pag-iimbot na kasigasigan 
para sa kapakanan ng kaniyang bayan, 
at ang bansa ay umunlad sa ilalim 
ng kaniyang pantas na pangangasi-
wa. Ang kaayusan ay naibalik, at ang 
pagkarelihiyoso ay naitanyag, at ang 
espiritu ng kawalan ng kasiyahan ay 
nasupil sa ilang panahon” (PP, p. 604). 
“Sa pagkatao ni Samuel ay makikita 
natin ang sinag ng wangis ni Kristo” 
(PP, p. 607.5).

Pansinin kung paanong ang matuwid 
na impluwensiya ni Hannah ay napasa 
kay Samuel at dumaloy sa mga tao na 
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ko sa aking puso na may dahilan ang 
Diyos bakit ko kailangang maranasan 
ito, at kung nanaisin Niya ay kaya 
Niyang alisin ito sa akin. Napilitan 
ako na pag-aralan at unawain ang 
siyensiya ng kalusugan at ng pagka-
kasakit higit sa kung ano ang maipag-
kakaloob ng medisina. Napagtanto ko 
na kahit ang bato at atay ay hindi ko 
alam kung saan nakapwesto at kung 
paano gumagana. Ramdam na ram-
dam ko ang bigat ng mga kataga sa 
Oseas 4:6 na nagsasabing “Ang aking 
bayan ay nasira dahil sa kakulangan 
ng kaalaman.”

Mahirap at masakit ang karanasan 
kong ito sa pagkatuto na inakala 
ko pang magiging kapalit ng aking 
buhay, ngunit napakarami ng mga 
lubhang mahahalagang bagay na 
aking natutunan na hindi ko ma-
tututunan sa ibang pamamaraan. 
Napakasakit ng aking katawan araw at 
gabi at sinubukan namin ang lahat ng 
maaaring gawin na makakatulong sa 
aking kalagayan. Nagpapasalamat ako 
na biniyayaan ako ng Diyos ng mga 
tao na tumulong sa akin na makalam-
pas sa lahat ng ito. Binasa ko ang lahat 
ng pwede kong basahin tungkol sa 
sakit na ito, tinanong ko din lahat ng 
pwede kong tanungin, pumunta kami 
sa iba’t ibang institusyong medikal 
at mga pagamutan, pinaghamb-
ing-hambing at sinuri ang iba’t ibang 
palatuntunan sang-ayon sa aking 
naging karanasan dito, at sinubukan 
namin ang lahat ng pwede naming 
subukan para mabawasan ang hirap 
na aking pinagdadaanan. Napagtanto 
ko ang aking kawalan ng kaalaman at 
lubos kong kinailangan at ninais na 
matuto ng higit pa.

Dahil sa karanasan kong ito, napa-
tunayan ko na ang “dalisay na hangin, 
sikat ng araw, pagpipigil, kapahin-
gahan, ehersisyo, tamang pagkain, 

Paglilingkod at Pagtuturo ng Ebanghelyo

Nagkaroon ako ng karanasan at 
naging bahagi ng gawain ng Pang-
inoon noong ako ay tinedyer. Wala 
akong interes sa medical missionary, 
anatomiya at pisyolohiya o anoman 
na may kinalaman sa siyensiya ng 
kalusugan at kagalingan. May klase 
ako na Anatomy and Physiology no-
ong kolehiyo pero ito ang pinakaa-
yaw ko sa aking mga subject kaya 
naman ako ay palaging tulog sa kla-
seng ito. Bilang panganay na babae 
sa aming malaking pamilya, marami 
akong karanasan sa pag-aalaga sa 
aking mga nakababatang kapatid at 
mga pamangkin ngunit hindi ako 
interesado na alamin ang higit pa sa 
paggamit ng termometro para ala-
min ang temperatura at sa paglagay 
ng malamig na tuwalya sa noo. 
Inisip ko na hindi ko na kailangang 
alamin ang higit pang mga bagay 
tungkol dito sapagkat una, gawain 
ito ng mga nasa medisina at hindi ko 
nais na maging ako dahil ayaw kong 
humawak ng mga sakit at dumi 
ng tao at pangalawa, ngunit hindi 
sinasadya, ay dahil malakas ako 
at hindi naman ako nagkakasakit 
nang malubha. Ganito ang aking 
kaisipan bunga ng aking kawalan ng 
“edukasyon” na ito ay pangunahing 
bahagi ng buhay at paglilingkod.

Gayunpaman, dumating ang araw 
na nagkaroon ako ng Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE) at Rheumatoid 
Arthritis (RA) noong 2016. Sinabi 
ng rheumatologist sa akin na hin-
di alam sa medisina kung ano ang 
sanhi ng sakit na ito, at ito ay pang-
habang-buhay na, at walang gamot 
para rito. Hindi ko kaya at nais na 
tanggapin ang aking narinig. Alam 

Ang Ebanghelyong 
Isinasagawa

paggamit ng tubig [at] pagtitiwala 
sa kapangyarihan ng Diyos…ay ang 
tunay na mga panlunas” (MH, p. 
127.2). Hindi ibig sabihin na hindi 
ko ito pinaniniwalaan dati kundi 
hindi ko alam paano ito gumagana 
at paano ito ginagamit.

Sa pamamagitan ng karanasang 
ito, ipinakita sa akin ng Diyos kung 
paano maging tunay na misyonero. 
Bilang maysakit, ako ang naka-
tanggap ng pag-aaruga at serbisyo 
ng iba. Naramdaman ko ang pag-
ibig ng Diyos sa pamamagitan ng 
serbisyong puno ng pagmamahal 
ng aking mga kapatid sa puso at sa 
dugo. Natutunan ko na sa pag-aal-
aga ng maysakit, kinakailangan na 
maging hindi makasarili, higit na 
matiyaga at mapang-unawa dahil 
ang isang maysakit ay kalimitang 
wala sa kaniyang normal na sarili. 
Napagtanto ko na kapag pina-
glingkuran mo ang isang kaluluwa 
na nakakaranas ng sakit at pagdada-
lamhati, hindi niya malilimutan ang 
ipinaramdam mo sa kaniya sa iyong 
pagtulong na maibsan ang kaniyang
nararamdaman. Natutunan ko na sa 
pagitan ng maysakit at ng tagapag-
lingkod, wala ang mga hangganan 
ng pagiging makasarili ng tao. Hin-
di iniisip ng maysakit kung kayo ba 
ay magkatugma sa anomang bagay. 
Ang mahalaga sa kaniya ay ang 
iyong serbisyong puno ng pag-
mamahal. Kaya naman hindi naka-
pagtataka na sinabi sa kinasihang 
sulat na,“ang gawain ng medical mis-
sionary ay kinakailangang maging 
gawain ng iglesia kung papaanong 
ang kamay ay bahagi ng katawan….
Ang gawain ng medical missionary 
ay ang ebanghelyo na isinasagawa” 
(8T, p. 77.2). Ω

S A  PA N U L AT  N I  Samaritana Malinay
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Para sa Kawan

yaon ay mga daan ng kama-
tayan” (Kawikaan 14:12).

“Ang salita mo'y ilawan sa 
aking mga paa, at liwanag sa 
aking landas” (Awit 119:105). 
Ang salita ng Diyos ang 
magtutukoy kung alin ang 
tama at mali hindi ang kung alin ang iniisip nating tama 
o mali. Kapag itinaas natin ang ating kaisipan at katwiran 
higit sa salita ng Diyos, sinasabi nating mas higit tayong 
marunong kaysa sa Diyos o di kaya naman ay wala tay-
ong pananampalataya sa Biblia bilang salita ng Diyos. Ito 
ay pagtatatag ng sarili nating pamantayan ng kabanalan 
sa halip na gamitin natin ang pamantayan ng Diyos. “Sa-
pagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, at 
sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi 
sila napasakop sa katuwiran ng Diyos” (Roma 10:3).

Ipinagkaloob sa atin ni Jesus ang parabula ng panauhin 
sa kasalan na walang suot na damit pangkasal. Siya ay 
pinalayas at wala siyang dahilan sapagkat bawat isa ay 
binigyan ng damit pangkasal bago pumunta sa kasalan. 
Iniisip ba natin na ang damit ng ating sariling kabanalan 
ay mabuti at sapat? Ibinibigay Niya sa atin ang Kaniyang 
balabal ng katuwiran. Hindi ba natin ito tatanggapin? 
“Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking 
kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos; sapagkat binihis-
an niya ako ng mga damit ng kaligtasan; kaniyang tinak-
pan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng kasintahang 
lalake na nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya 
ng kasintahang babae na naggagayak ng kaniyang mga 
hiyas” (Isaias 61:10).

Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang Kaniyang paman-
tayan, ang Kaniyang panukat. Hindi ba natin ito gag-
amitin? Kung hindi, masusumpungan natin ang ating 
mga sarili sa labas ng mga pintuan ng langit. “15At mula 
sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na 
kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa 
pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 
16Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay 
mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pag-
sansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran” (2 
Timoteo 3:15-16). Ω

S A  PA N U L AT  N I  Pastor David Sims

Ang Panukat ng Diyos

Minamahal na kawan,

Kamakailan lamang, ipinarating sa akin ng aking anak 
ang naging usapan nila ng isang kapitbahay na nagsisi-
mulang dumalo sa mga pagpupulong ng iglesia. Nang 
marinig ko ito, nagkaroon ako ng pakiramdam na kail-
angan niyang higit na maunawaan ang isang prinsipyo. 
Naniniwala ako na ang prinsipyong ito ay kinakailangang 
maunawaan nang malalim ng marami sa atin. Sinabi ng 
kaniyang kapitbahay na ayos lang kumain ng karne ng 
baboy ang isang malusog na tao basta lulutuin ito nang 
mabuti. Sinabi din niya na kapag niluto ito nang mabuti, 
mamamatay na ang mga parasite at mga itlog nito. Sinabi 
din niya na ayos lang ang paninigarilyo basta lampas 20 
ang edad.

Maaaring nangingiti ka at nagtatanong kung saan niya 
kaya nakuha ang numerong 20 at kung parehas lang ba 
ang ibig sabihin ng nilutong mabuti para sa bawat tao, at 
paano nya naisip na kapag niluto nang gaano man kata-
gal ang isang marumi ay magiging masustansya? Ngunit 
marami sa atin ang ginagawa ito sa ibang mga usapin. 
Ugali natin na maglagay ng sarili nating sukatan ng tama 
at mali sa halip na gamitin natin ang panukat ng Diyos.

Ngunit mga kapatid, kung hindi natin ginagamit ang 
panukat ng Diyos, makakaligtaan natin ang pamantayan. 
“At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang pa-
nukat: at may isang nagsabi, Magtindig ka, at sukatin mo 
ang templo ng Dios, at ang dambana, at ang mga suma-
samba doon” (Apocalipsis 11:1).

Kinakailangan nating gamitin ang tambo ng Diyos at 
hindi ang sa atin. Alalahanin natin ang kwento ng panga-
nay na anak ni Adan na si Cain. Inisip niya na ang prutas 
mula sa kanyang hardin ay kasing buti o higit pang mab-
uting handog kaysa sa tupa. Hindi ba’t ang Diyos naman 
ay maibigin? Bakit Niya nanaisin na magdusa ang isa sa 
Kanyang maliliit na nilikha? At isa pa, pinakamasarap at 
pinakanakahahalinang pagkain ang prutas. Ngunit hindi 
tayo dapat tumigil para magdahilan at magkuwestiyon. 
Hindi tayo dapat na sumangguni sa ating mga sariling 
kaisipan kundi sa kung ano ang sabi ng Panginoon. “May 
daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo ni-
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Sa Hardin

Ang agrikultura ang ABC ng tunay na edu-
kasyon, at ang pagtatanim nang walang ginag-
amit na kemikal na likha ng tao ay ang paraan 
na nais ng Panginoon. Narito ang ilang mga 
payo kung paano magtatagumpay sa pagtatanim 
sa natural na pamamaraan sa tulong at gabay ng 
ating Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang 
mga patotoo.

Pinakamahalaga sa lahat, kailangan ng lupa ng organikong pataba. 
Ginagawa nitong mayaman ang lupa, at nakabubuti din ito sa mga 
mikrobyo na tumutulong na mapanatili ang hangin at tubig sa lupa, 
at ito rin ang nagsisilbi nilang pagkain. Ang mga mikrobyo ang siya 
namang nagkakaloob ng sustansiya na kailangan ng mga halaman.

Isa pang kapaki-pakinabang na pamamaraan para maiwasan na ma-
siksik ang lupa ay ang paglalagay ng mulch. Ang tinadtad na kahoy, 
damo, tuyong dahon at iba pang mga bagay na organiko ay maari 
nating gamitin. Makatutulong ito para hindi tumama nang direkta 
ang sikat ng araw sa lupa. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga plot 
ng hardin dahil pinipigilan nito ang pagtubo ng damo at nanatili ang 
pagiging basa ng lupa. Sa kabilang banda may mga pagkakataon na 
ginagawa itong tirahan ng mga insekto kaya dapat ding bantayan.

Ang isa pang payo ay iwasan ang malalaking bahagi ng taniman na 
pare-pareho lang ang nakatanim dahil mas madali sa mga insekto na 
dumugin ito. Iilan lamang ang mga payong ito ngunit umaasa ako na 
ito ay makadaragdag sa ating kaalaman sa pagtatanim. Ω

S A  PA N U L AT  N I  Seth Sucgang

Mga Payo sa Natural na PagtatanimMga Balita at Anunsiyo

 ▶ Ating ikinagagalak na makasama 
ang bagong tatag na iglesia sa Malay-
balay, Bukidnon, ang Big Rock Church 
ng 1889 HSDA.

 ▶ Ibinabalik natin ang papuri sa Diyos 
sa lumalagong gawain ng organisasyon 
sa iglesia ng Mutia sa pagpapatuloy ng 
kaayusan sa pamamagitan ng pagtat-
alaga kay Bro. Jovito Manlud bilang 
matanda sa iglesia at paghalal ng iba 
pang opisyales ng iglesia.

 ▶ Malungkot naming ipinapahay-
ag ang pagbibitiw sa mga opisyal na 
tungkulin sa iglesia ni Bro. Joe Buhia 
dahil sa personal na mga kadahilanan 
ngunit ang kaniyang puso ay nananatili 
sa gawain. Amin ding ipinapahay-
ag ang pagbitiw (noong nakaraang 
taon) ni Bro. Golly Policarpio bilang 
ministro ng iglesia, at ang pag-alis ng 
kredensiyal bilang ministro ni Bro. Ar-
nel Moñasque dahil sa hindi aktibong 
kalagayan sa 1889 HSDA.

 ▶ Aming ipinapahayag nang may 
pagpapasalamat ang planong pag-o-or-
ganize ng 1889 HSDA sa France sa 
katapusan ng buwang ito at ang patuloy 
na gawain ng pag-o-organize sa iba pang 
French-speaking na mga bansa, ganoon 
din sa Kenya, Brazil, USA, at iba pa.

mula sa pahina 23 (Magalak sa Panahon ng Iyong Kabataan)

at kapaguran sa sanlibutan, kaniyang napagmuni-muni at nakita ang 
pagsisisi at kabiguan sa landas na kaniyang tinatahak palayo sa Pangi-
noon; at siya ay gumising na may kasiyahan sapagkat may panahon pa 
siya para piliin ang daan ng kapayapaan, kaligayahan at ng langit.”

Minamahal na mga kabataan, sandaling tumigil at mag-isip tungkol 
sa iyong landas na tinatahak. Ito ba ay landas ng pagbibigay luwalhati 
sa Diyos o daan ng kalayawan ng sanlibutan? Laging alalahanin na 
“matakot sa Diyos, at sundin mo ang Kaniyang mga utos; sapagkat ito 
ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat 
gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o 
maging ito'y masama” (Ecclesiastes 12:13-14). Ω

S A  PA N U L AT  N I  Yeyen Batasin
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Para sa mga Kabataan

bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos 
sa kahatulan.” At sa Ecclesiastes 12:1 
ay winika niya, “Alalahanin mo rin 
naman ang Maylalang sa iyo sa mga 
kaarawan ng iyong kabataan, bago 
dumating ang mga masamang araw, 
at ang mga taon ay lumapit, pagka 
iyong sasabihin, wala akong kalugu-
ran sa mga yaon.”

Nais kong ibahagi sa inyo ang isang 
karanasan na aking nabasa mula sa 
aklat na The Youth Instructor, Janu-
ary 5, 1881. Ito ay tungkol sa “isang 
matandang lalaki na nalalapit na sa 
pagtatapos ng kaniyang buhay. Siya 
ay dumungaw sa kaniyang bintana 
at minasdan ang bughaw na langit 
na puno ng maningning na mga 
bituin at ang malamig na mundo na 
maputi dahil sa niebe, at kaniyang 
naisip na siya na ang pinakamalung-
kot at walang kapagapag-asang 
nilalang. Nakikinita niya ang lib-
ingan sa kaniyang harapan at ang 
nakaraan niya na puno ng pagka-
kasala at kalungkutan ng buhay na 
nasayang. Tinahak niya ang daan na 
kaniyang pinili para sa kaligayahan 
ngunit hindi niya ito nasumpungan. 
Mahina na ang kaniyang katawan, at 
ang kaniyang kalooban ay puspos ng 
pagsisisi.

“Bumalik sa kaniyang alaala ang 
panahon ng kaniyang kabataan na 
parang multong naninisi, at muli 
niyang nakita ang kaniyang sarili sa 
panahon na may dalawang pagpip-
iliang daan—ang una ay ang daan 
na patungo sa langit na tahanan ng 
kapayapaan, at ang isa ay patungo 

Minamahal na mga kabataang mam-
babasa,

Ang pagiging kabataan ay bahagi ng 
buhay na puno ng sigla at katuwaan. 
Sa panahong ito, ikaw ay magkaka-
roon ng mga kaibigan na pansamanta-
la o pang matagalan na mag-iiwan ng 
magaganda at mabubuting impluwen-
siya o kaya naman ay ang kabaligtaran 
ng mga ito. Ito ang panahon na ang 
iyong mga responsibilidad ay kakaunti 
pa lamang at marami kang panahon 
na maaring magamit para sa mabub-
uting bagay o kaya naman ay mas-
ayang dahil hindi nagamit ng tama, 
panahon na maari mong magamit 
sa paggawa ng iba’t ibang pisikal na 
gawain dahil wala pang masasakit sa 
iyong katawan na gaya ng sa matatan-
da.

Dahil sa mga pribilehiyong ito ay may 
panganib na ikaw ay mapahamak at 
makalimot sa tunay na layunin ng 
buhay—ang magbigay lugod sa Diyos 
at maghanda sa pagbabalik ng ating 
Panginoong JesuKristo. Kaya ikaw ay 
pinapaalalahanan ng Diyos sa pam-
amagitan ni Haring Solomon—ang 
hari na pinagkalooban ng Diyos ng 
karunungan, kayamanan at katanya-
gan ngunit piniling gawin ang mga 
bagay na kaniyang ninais na hindi 
kalooban ng Diyos. Wika niya sa Ec-
clesiastes 11:9, “Ikaw ay magalak, Oh 
binata, sa iyong kabataan: at pasaya-
hin ka ng iyong puso sa mga kaarawan 
ng iyong kabataan, at lumakad ka ng 
mga lakad ng iyong kalooban, at sa 
paningin ng iyong mga mata: ngunit 
talastasin mo na dahil sa lahat ng mga 

Magalak sa Panahon ng Iyong Kabataan
sa kadiliman at kawalan ng pag-
asa. Kaniyang nakita at nadama 
ang nakakahindik na pagkakamali 
sa pagpili ng madilim na landas at 
pagsunod sa pangunguna ni Satanas 
habang ang mga anghel ng Diyos 
ay naghihintay at sabik na ipakita 
sa kaniya ang daan ng kaliwanagan. 
Ang buhay niya ay isang kabiguan. 
Puno ng kalungkutan at kabiguan 
na siya ay umiyak sa matinding 
paghihirap, ‘O aking Ama, ibalik mo 
po ang panahon ng aking kabataan! 
Muli mo po akong dalhin sa pana-
hon na ako ay nasa dalawang landas 
upang aking piliin ang daan ng ka-
liwanagan.’ Ngunit walang tinig ng 
Ama na sumagot, at ang panahon ng 
kaniyang kabataan ay hindi na mai-
babalik. Naalala niya ang kaniyang 
mga kasamahang kabataan na pinili 
ang mabuting daan, at naisip niya na 
sana ay sumama siya sa kanila. Ini-
sip niya na sana namatay nalang siya 
noong siya ay sanggol pa kesa nab-
uhay siya nang walang kabuluhan 
gaya ng kaniyang ginawa. Puspos ng 
mapait na pagsisisi at puno ng luha 
ang kaniyang mga mata nang itinun-
go niya ang kaniyang ulo at muling 
sumigaw, ‘Kung pwede lang sana na 
bumalik ang aking pagiging kabata-
an! Sana ay hipuin ako ng anghel ng 
paggabay at muli akong dalhin sa 
daan ng kapayapaan at kabanalan.’

“At bumalik siya sa pagiging kabata-
an sapagkat ang lahat ng kanyang 
nakita, sinambit at naramdaman ay 
isa lamang panaginip na propesiya 
ng isang kabataan na tumatanda sa 
pagkakasala. Sa oras ng kalungkutan ba
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Opsyong Pangkalusugan

Ang kamote at saba ay 
kasama sa mga pinaka-
madaling hanapin na 
pagkain sa kahit saang 
parte ng Pilipinas. 
Kadalasan, hindi ito 
masyadong napapa-
halagahan at malimit 
na ipinagpapalagay 
na pagkain ng mahi-
hirap. Ngunit kung 
isasaalang-alang natin 
ang nutrisyon at ang 
iba’t ibang uri ng putahe 
na maaaring iluto, ang 
dalawang ito ay tunay na 
masagana.

Dito sa Pilipinas, kalim-
itan itong inihahain na 
nilaga para sa agahan 
o pinirito at nilagyan 
ng asukal (kamote cue, 
banana cue) para sa 
merienda. Hayaan nyong 
ibahagi ko sa inyo ang 
isang hindi karaniwang 
pamamaraan ng paghah-
anda nito upang makaga-
wa ng isang masaganang 
agahan o putahe na 
maaaring ihain anumang 
oras gamit ang pinakaka-
raniwang mga sangkap 
na mayroon tayo.
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Mga Sangkap:
3 katamtamang laki ng kamote (nilaga at dinurog o 
niyadyad)
3 hinog na saba (nilaga at dinurog o niyadyad)
1 katamtamang laki ng saging (lakatan o latundan)
kalahating katamtamang laki ng gumaan
½ cup ng nuts na gusto mo (sinangag at giniling o dinurog)

Panuto:
1. Ilagay at idiin sa pinakailalim ng lalagyan ang kamote na dinurog. Pwede ding 

gumamit ng ube, gabi o violet na kamote.
2. Ilagay at idiin ang dinurog na saba sa ibabaw bilang pangalawang layer.
3. Lagyan sa ibabaw ng manipis na layer ng dinurog na nuts.
4. Gumawa ng coconut cream gamit ang gumaan at saging. I-blend ito gamit ang 

high speed na blender hanggang maging malapot. Maaring gamitin ang tamper 
para itulak ang mga sangkap.

5. Ilagay ang coconut cream sa pinakaibabaw na layer. Maaring damihan o untian 
depende sa gusto mo.

Paalala: 
 ▶ Maari na itong kainin agad o kaya ay ilagay sa refrigerator para mas tumigas.
 ▶ Maari mong palitan o dagdagan ang layer gamit ang iba’t ibang kulay ng kamote, 

gabi o ube para sa mas maraming kulay. 
 ▶ Maari mo ring pagpalitin ang layer ng cream at nuts. Kapag ang cream ay hindi 

masyadong malapot at mas buo (nakadepende ito sa gulang ng gumaan), mas ma-
ganda na i-layer ito sa ibabaw ng saba at ibudbod ang nuts sa ibabaw nito.

 ▶ Hindi ako makaisip ng ipapangalan dito. Mayroon ka bang mungkahi? Mag-email 
o text sa amin. :-)

S A  PA N U L AT  N I  Samaritana Malinay
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