
ORGANISASYON – ISANG LUMALAGONG GAWAIN

dapat magkaroon ng kapangyarihang 
gaya sa hari o di kaya’y sa modernong 
halimbawa ng pag-aabuso sa kapang-
yarihan o korapsiyon at hindi na nila 
ninanais na magkaroon ng sistema 
ng kaayusan. Ngunit kung uunawain 
natin ng tama ang kasaysayan ng igle-
sia at ang prinsipyo ng kaayusan ay 
masusumpungan natin na ang pagki-
lala sa kapangyarihan ng Diyos gaya 
ng sa theoracy ay hindi nagbibigay sa 
atin ng karapatan na gumawa bilang 
independent atom, sa mga indibidwal 
man o lokal na iglesia o ministry.

Ang kaayusan at sistema ng Diyos ay 
hindi nagpasimula lamang sa unang 
pagdating ni Kristo. Tunghayan natin 
ang organisasyon sa panahon ni 
Moses.

Kadalasan, nag-aatubili nang sundan 
muli ng ibang mga mananampa-
lataya ang porma ng organisasyon 
ng Seventh-Day Adventist kapag 
napagtanto nila na nakapasok na sa 
iglesia ang pagtalikod sa doktrina at 
gawain. Ngunit hindi dahil sa naging 
malahininga na ang mga indibidwal 
o huminto na sa paglakad sa daan 
ng Diyos o kaya ay sa paglipas ng 
panahon ay naipasok ng mga manini-
ra ang pagbabago ng doktrina, ay 
nangangahulugan na mali ang porma 
ng organisasyon nito.

May ibang nagsasabi na kailangan 
nating bumalik sa pagkakaroon ng 
theocracy gaya sa iglesia sa panahon 
ng mga apostol. Inihahain nila ang 
pahayag ni Ellen White na hindi 
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“At pumili si Moses ng mga lalaking bihasa sa buong Is-
rael at ginawa niyang pangulo sa bayan, sa mga puno ng 
lilibuhin, mga puno ng dadaanin, mga puno ng lilimang-
puin, at mga puno ng sasangpuin” (Exodus 18:25).

Sa panahon ng theoracy sa Israel, ang mga lalaking kara-
patdapat ay pinili bilang pinuno ng iba't ibang pangkat 
ng mga tao ngunit silang lahat ay napapasailalim ng 
iisang puno, ang Diyos. Magkagayunman, ang kaisipan 
ng Diyos ay hindi direktang inihahayag sa bawat indibid-
wal. Ipinapahayag ito sa iba't ibang pamamaraan ngunit 
ang lahat ay gumagawa bilang isang katawan. Ang isang 
mahalagang punto na dapat pansinin ay: ang 10 at ang 
tagapanguna nito ay bahagi ng 50 at napapasailalim sa 
tagapanguna nito; ang 50 at ang lider nito ay bahagi ng 
mas malaking grupo ng 100 at nasa ilalim ng tagapangu-
na nito. Ang 100 at ang lider nito ay bahagi din ng mas 
malaking grupo na 1000 at ng lider nito; at ang 1000 at 
ang tagapanguna nito ay bahagi ng kabuuan sa ilalim ng 
pangunguna ni Moses. At sa panghuli, si Moses ay nasa 
ilalim ng Diyos.

Ang grupo ng 10 ay hindi magiging bahagi ng pangkala-
hatan sa ilalim ng Diyos kung hindi siya bahagi o napa-
pasailalim sa grupo ng tig 50 at iba pa. Ang prinsipyo ng 
kaayusan na ipinahayag sa panahon ni Moses ay katulad 
din sa sinunod ng mga apostol sa kanilang kapanahunan 
at ang iglesia ng SDA ay itinatag sa gayunding prinsipyo 
ng kaayusan.

Isaalang-alang natin ang iglesia sa panahon ng mga apos-
tol. Ang organisasyon nila ang siyang dapat na modelo ng 
lahat ng mga iglesia. 

“Ang kaayusan ng iglesia sa Herusalem ay magsi-
silbing modelo ng kaayusan ng mga iglesia sa iba’t 
ibang lugar kung saan ang mga mensahero ng 
katotohanan ay humihikayat sa ebanghelyo” (AA, p.  
91.1).

Sa ordinasyon ng labindalawa, ating mababasa na ang 
unang hakbang ay isinagawa sa pagsasaayos nito. “At 
naghalal siya ng labindalawa upang sila’y makisama sa 
kaniya, at upang sila’y suguin niyang magsipangaral” 
(Mark 3:14).

“Ang unang hakbang ngayon ay isinagawa sa pagsasaayos 
ng iglesia upang maging kinatawan ni Kristo pagkaalis 
Niya” (DA, p. 291.2). Ngunit nang makaalis na si Kristo 
at ang iglesia ay lumago, karagdagan pang hakbang sa 
pagsasaayos ang kinailangan. “Ang mga alagad ni Jesus 

ay umabot sa krisis sa kanilang karanasan. Sa ilalim ng 
matalinong pangunguna ng mga apostol na gumawang 
may pagkakaisa sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, 
ang gawain ng ebanghelyo na itinalaga sa mga mensa-
hero ay mabilis na lumalago. Ang iglesia ay patuloy na 
lumalaki at ang paglaking ito sa bilang ng mga miyem-
bro ay naging mabigat na pasanin sa mga inatasan. 
Walang isang tao o isang grupo ng tao ang patuloy na 
makapagdadala ng mga pasaning ito ng sila lang na hindi 
mailalagay sa alanganin ang hinaharap na paglago ng 
iglesia. Kinakailangan na ng higit na pamamahagi ng 
mga responsibilidad na matapat na binata ng iilan noong 
nag-uumpisa ang iglesia. Ang mga apostol ay nararapat 
nang humakbang upang maging ganap ang kaayusan 
ng ebanghelyo sa iglesia sa pamamagitan ng pagbibigay 
sa iba ng ilan sa pasanin na nakaatang sa kanila” (AA, p. 
88.2). 

Ang pagpili ng 
mga diakono ay 
isang hakbang 
na kinakaila-
ngan ngunit 
hindi pa ganap 
ang kaayusan. 
Muli ay ating 
basahin: “Sa 
mga sumunod 
na kasaysayan ng unang iglesia, nang sa iba't ibang baha-
gi ng sanlibutan ay maraming mga grupo ng mananam-
palataya ang naitatag bilang mga iglesia, ang pagsasaayos 
ng iglesia ay higit na pinaging ganap upang ang kaayu-
san at nagkakaisang paggawa ay mapanatili. Ang bawat 
miyembro ay pinamanhikan na gampanang mabuti 
ang kaniyang bahagi. Ang bawat isa ay dapat na gami-
tin ang talento na ipinagkatiwala sa kaniya. Ang ilan ay 
pinagkalooban ng Banal na Espiritu ng mga espesyal na 
kalooob—“una-una’y mga apostol, ikalawa’y mga prope-
ta, ikatlo’y mga guro saka mga himala, saka mga kaloob 
ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at 
iba't ibang mga wika” {1 Corinto 12:28}. Ngunit ang lahat 
ng uri na ito ng manggagawa ay nararapat na gumawang 
may pagkakaisa” (AA, p. 91.2). 

Pansinin sa sipi na ang kaayusan ay “higit na pinaging 
ganap.” Sa paglago ng iglesia at sa pagbabago ng mga 
pangyayari, kinailangan ng mga pagbabago sa istruk-
tura ng organisasyon ng iglesia. Ang kaayusan ay hin-
di nararapat na walang pag-unlad. Ang istruktura ng 
organisasyon ng Seventh-Day Adventist Church ay hindi 
iba sa iglesia ng mga apostol, sa halip, ito ay pagpapala-
wak lamang at patuloy na pagpapabuti ng organisasyon 
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upang tugunan ang pangangailangan ng lumalawak na 
gawain at ng pagbabago ng mga pangyayari. Patungkol sa 
istruktura ng organisasyon ng SDA ay sinasabi:

“...O gaano ang magiging pagbubunyi ni Satanas na 
makapasok sa kalagitnaan ng mga taong ito at guluhin 
ang gawain sa panahon na kinakailangan ng higit na 
kaayusan na siyang magiging pinakamabisang kapang-
yarihan upang maiwasan ang pagbangon ng mga huwad 
at upang labanan ang mga pahayag na hindi sang-ayon 
sa salita ng Diyos. Nais nating hawakan ang linya ng 
maayos upang hindi masira ang sistema ng alituntunin 
at kaayusan. Sa pamamaraang ito, hindi pahihintulutan 
ang kawalang kaayusan na siyang manguna sa gawain sa 
panahong ito. Tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan 
ang kaayusan, sistema at pagkakaisa ng paggawa ay higit 
na kinakailangan. At ang katotohanan ang matibay na tali 
na magbibigkis sa atin upang hindi masumpungan ang 
mga pang-abalang gawain sa gitna ng mga manggagawa. 
Kapag nagkaroon ng kaguluhan, kinakailangan nating 
malinaw na mabatid ang huwad mula sa tunay. Huwag 
hayaan na ang mensahe ay maipahayag hangga't hindi ito 
dumadaan sa maingat na pagsisiyasat ng bawat tuldok o 
kudlit” (SpTA03, p. 60.2).

Noong 1909, matapos na dumaan sa iba't ibang pagbaba-
go ang iglesia ng SDA upang malubos ang kaayusan at sa 
ngayon ay mayroon ng mga conference, mga union, mga 
division at general conference, ay idinagdag ng lingkod ng 
Diyos sa pahayag sa itaas ang bahagi na naka-highlight sa 
ibaba: 

“... huwag sirain ang sistema ng organisasyon at 
kaayusan na itinatag ng may matalino at maingat 
na paggawa” (9T, p. 257).

Sa pagsisiyasat ng mga pangyayari na nagbunga ng mga 
pagsulong sa bawat panahon, may mga ilang bagay na 
dapat nating bigyang pansin. Ang bumangong krisis ang 
sanhi ng pagbabago sa bawat pangyayari. Si Moses ay 
nasa panganib na manghimangod dahil sa hirap nang 
imungkahi ni Jethro na ipamahagi ang mga responsibi-
lidad sa mas malaking bahagi ng tao. Ang panganib na 
paghinalaan ang mga apostol at magkaroon ng pagka-
kawatak sa iglesia ang nag-akay sa pagpili ng mga dia-
kono upang maging katuwang sa mga pasanin sa unang 
iglesia. Ang mga pagsubok na gawa ng tao at mga pana-
tisismong katuruan ang naglagay sa panganib sa iglesia 
nang mga sumunod na taon na siyang naging dahilan 
ng pagbuo ng konseho sa Jerusalem na binubuo ng mga 
apostol, mga matanda sa iglesia at mga kinatawan mula 

sa iba't ibang iglesia upang pagpasiyahan ang mga usa-
pin. Ang mga akusasyon laban sa tagapanguna sa iglesia 
na si James White na kaniya umanong ginagamit sa kani-
yang pansariling kapakinabangan ang mga donasyon na 
para sa kagamitan at pagtatayo ng gusali para sa gawain 

ng paglalahatla ang siyang dahilan ng agarang panga-
ngailangan ng organisasyon na nagbunga ng pagkaka-
roon ng legal entity at pangalan at ng conference na syang 
magmamay-ari at magpapatakbo nito. Ang kapanganiban 
na magkaroon ng kapangyarihang makahari na pumasok 
sa iglesia ang naging dahilan upang magkaroon ng 
karagdagang mga Union conference at divisions sa General 
Conference sa unang ilang taon ng 1900s.

Sa bawat pangyayaring ito, ang mga hakbang sa pag-un-
lad ng pagsasaayos ang inihain bilang solusyon sa mga 
problema. Hindi ang mga ito ang nagdala ng mga prob-
lema. Maaring hindi nito lubos na naprotektahan ang 
iglesia mula sa mga problemang ito ngunit magkagayon 
man, ito ay isang hakbang sa tamang landas at nakatu-
long sa ilang bahagi. Dapat nating tanggapin na walang 
sanggalang na lubos na makapag-iingat sa iglesia mula sa 
pinsala. Hangga’t ang kasalanan ay nanatili at ang bawa’t 
isa ay may kalayaang pumili, may posibilidad na ang 
panirang damo ay tumubo sa gitna ng mga trigo ngunit 
hindi iyon dahilan na hindi ka na lalago dahil may mga 
pansirang damo sa iyong paligid. 

Isa sa mga napapasailalim na prinsipyo sa straktura ng 
kaayusan ng Diyos ay ipinahayag sa sumusunod na talata.

"Ngayo'y may iba't ibang mga kaloob, datapuwa't iisang 
Espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa, data-
puwa't iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, 
datapuwa't iisang Dios na gumagawa ng lahat ng mga 
bagay sa lahat. Datapuwa't sa bawa't isa ay ibinibigay ang 
paghahayag ng Espiritu, upang pakinabangan naman. 
Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay 
ang salita ng karunungan; at sa iba'y ang salita ng kaala-
man ayon din sa Espiritu: Sa iba'y ang pananampalataya, 
sa gayon ding Espiritu; at sa iba'y ang mga kaloob na 
pagpapagaling, sa iisang Espiritu. At sa iba'y ang mga 

basahin ang kasunod sa pahina 5

Tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan ang 
kaayusan, sistema at pagkakaisa ng paggawa ay 
higit na kinakailangan.
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SA KAUTUSAN AT SA PATOTOO

Pamumuhay kay Jesus

“Sa kautusan at sa patotoo: kung hindi sila magsalita 
ng ayon sa salitang ito, ay tunay na walang liwanag sa 
kanila” (Isaiah 8:20).

Pangkaraniwan na sa panahong ito na hindi isina-
saalang-alang ang Banal na Kasulatan sa pang araw-araw 
na kabuhayan. Kapag tumingin tayo sa social media, 
makikita natin na milyong tao ang nagbibigay ng kani-
lang mga opinyon base sa kanilang sariling pananaw 
at pakiramdam maging ang usapin man ay tungkol sa 
pagkain, pagbabakuna, pananamit, pag-uugali ng tao, 
pulitika o ano pa man na kumukuha ng atensyon ng 
sambayanan o ng buong mundo. Halimbawa nito ay ang 
pangyayari sa online ilang buwan na ang nakakalipas 
kung saan talagang dinumog ng panghahamak yaong 
nagsabi na ang paraan ng pananamit ng mga babae ay 
nakakaapekto sa maaring mangyari sa kaniya. Idina-
hilan nila na nasa ika-21 siglo na tayo ngunit nanatili 
parin ang paninisi sa biktima. Maging sa mga talakayan 
tungkol sa doktrina at mga usapin sa iglesia, ang mga di-
skurso ay kalimitang nababahiran ng mga kani-kaniyang 
opinyon at ang palaban na espirito na laganap sa mga 
pag-uusap na ito ay nagsasara ng pintuan sa pagtanggap 
ng katotohanan at nagpipighati sa Espiritu ng Diyos. 

Paano natin makikita alin ang tama at totoo? Paano natin 
malalaman alin ang ating papanigan? Simple lang ang 
sagot. 

Sumangguni tayo sa kautusan at sa patotoo sapag-
kat ang lahat ng dapat nating malaman tungkol sa 
buhay at kaligtasan ay ipinahayag sa atin sa mga 
kasulatan na kinasihan.  

Ngunit tayo ba ay sumasangguni sa Biblia at sa pa-
totoo tungkol sa pagpili natin ng ating makakasama, ng 
pagkain na ating kakainin, ng ating pag-uugali, ng ating 
paniniwala at ng ating bawat pagpapasiya sa tahanan, sa 
trabaho, sa iglesia o kung saan man? 

Katulad ng mga Waldenses sa panahon ng dark ages, ang 
Biblia ang dapat maging tanging tuntunin ng ating buhay 
at ang liwanag ng katotohan sa ating buhay ay dapat 
na magningning sa madilim na panahong ito. “Maging 
salawikain natin na ‘sa Kautusan at sa patotoo: kung 
hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito; ay tunay na 
walang liwanag sa kanila’” (CET, p. 249.2)

Ganito namuhay si Kristo. Ang Kaniyang buhay ay napa-
pamahalaan ng kung ano ang nasusulat. “‘Nasusulat’ ang 
lagi Niyang katuwiran sa bawat gawa na naiiba sa kina-
sanayan ng sambahayan” (CSA, p.9.2). “Nasusulat” ang 
Kaniyang sandata laban sa kaaway. 

Ang Biblia ay puno ng pinakamahahalagang katotohanan 
at ito ay “mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa 
pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran: 
upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang 
lubos sa lahat ng gawang mabuti” (2 Timoteo 3:16). At 
upang wala na tayong maidahilan pa, pinagkalooban din 
tayo ng Diyos ng simple at malinaw na mga patotoo na 
aakay sa atin pabalik sa Salita na kinakaligtaan nating 
sundin.

Ang katanungan ay: Pinatibay ba natin ang ating isipan 
sa mga Katotohanan ng Biblia? Ipinahayag sa atin na 
yaon lamang nakagawa nito ang tanging makakatayo sa 
huling dakilang pagbabaka sapagkat “halos walang pag-
kakaiba ang huwad sa katotohanan at imposible na maki-
ta ang pagkakaiba nila maliban sa Banal na Kasulatan” 

Ang Biblia ang dapat maging tanging tuntunin 
ng ating buhay at ang liwanag ng katotohan sa 
ating buhay ay dapat na magningning sa ma-
dilim na panahong ito.
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Pamumuhay kay Jesus

(GC, p. 593.1). Si Satanas ay patuloy 
na gumagawa ng paraan para mawala 
sa ating isipan ang Salita ng Diyos at 
dalhin sa atin ang opinyon ng mga tao 
upang hindi natin pakinggan ang tinig 
ng Diyos na nagsasabing, "Ito ang daan, 
lakaran ninyo” (Isaias 30:21) sapagkat 
alam niya na ang mga simpleng paha-
yag nito ay magbubunyag ng kaniyang 
mga pandaraya (MH, 439.1).

Ngunit hindi makokontrol ni Satanas 
ang ating isipan kung ating tuturuan 
ang ating sarili na ituring ang Salita 
ng Diyos na higit na mataas sa lahat 
at subukin natin ang bawat pahayag, 
bawat himala at bawat karanasan sa 
mga patotoo nito, hindi sa kung ano 
ang sa tingin o pakiramdam natin ay 
tama o sa kung ano ang pinaniniwalaan 
ng lahat ng nakapaligid sa atin. 

Dapat nating “saliksikin ang mga 
katotohanan na ating pinaniniwalaan 
hanggang sa malaman natin na ito 
ay walang kamalian” (CSW, p. 33.1). 
Maging handa tayo na “suriin sa tapat 
na pamamaraan ang bawat punto ng 
pinagtatalunan upang malaman natin 
kung ano ang itinuturo sa atin; sapag-
kat kung ito ay katotohanan, kailangan 
natin ito.” At “kung ang liwanag na 
ipinapahayag ay makapasa sa panunu-
ring ito, huwag natin itong tanggihang 
tanggapin dahil sa hindi ito suma-
sang-ayon sa ating pananaw” (CE, p. 
43.3). 

Susundin ba natin ang Diyos sa halip 
na ang tao? Handa ba tayong tumayong 
matibay sa pagtatanggol sa kautusan 
ng Diyos at sa pananampalataya ni 
Jesus? Ω

S A  PA N U L AT  N I  Samaritana Malinay
I S I N A L I N  S A  TAG A LO G  N I  Roned Batasin

mula sa pahina 3 (Organisasyon)

paggawa ng mga himala; at sa 
iba'y hula; at sa iba'y ang pagkilala 
sa mga espiritu; at sa iba'y ang 
iba't ibang wika; at sa iba'y ang 
pagpapaliwanag ng mga wika. 
Datapuwa't ang lahat ng ito ay 
ginagawa ng isa at ng gayon ding 
Espiritu, na binabahagi sa bawa't 
isa ayon sa kaniyang ibig. Sapa-
gkat kung paanong ang katawan 
ay iisa, at mayroong maraming 
mga sangkap, at ang lahat ng mga 
sangkap ng katawan, bagama't 
marami, ay iisang katawan; gayon 
din naman si Cristo” (1 Corinto 
12:4-12).

Nais ng Panginoon na ang Kani-
yang bayan ay masiglang makila-
hok sa iba't ibang gawain ayon 
sa kanilang kaloob. Sa paggamit 
ng kanilang mga kaloob, ang 
Diyos ay gumagawa upang sila ay 
mapabanal. Ngunit kung inilalayo 
natin ang ating sarili at iniisip 
nating ang ating paglilingkod ay 
sa pagitan lang natin at ng ating 
Diyos, o kaya ay sa pagitan la-
mang ng ating lokal na gawain o 
iglesia at ng Diyos, ay nawawala 
sa atin ang isang mahalagang 
ahensiya na ginagamit ng Pangi-
noon para sa ating pagpapaka-
banal at ang magagawa lamang 
natin ay maliit na bahagi ng 
gawain na maaari sana nating 
magawa.

“Ang pabigla-bigla at pasum-
pong-sumpong na pagkilos ng 
ilan na nag-aangking mga Kristi-
yano ay ganap na kumakatawan 
sa mga malalakas ngunit hindi 
naturuan na mga kabayo. Kapag 
ang isa ay sumusulong, ang isa 
naman ay humihila pabalik at sa 

tinig ng kanilang panginoon ang 
isa ay lumalakad at ang isa naman 
ay hindi kumikilos. 

"Kung ang mga lalaki ay hindi 
kikilos ng nagkakaisa sa mala-
ki at dakilang gawain sa pana-
hong ito ay magkakaroon ng 
kalituhan. 

"Hindi isang mabuting senyales 
kapag ang isang tao ay tumatang-
gi na makipagkaisa sa kaniyang 
mga kapatid at piliin na kumilos 
ng mag-isa. Hayaang pagtiwa-
laan ng mga manggagawa ang 
kanilang kapatid na malayang 
nakapagpapakilala ng bawat 
pagtalikod sa tamang prinsipyo. 
Kung ang mga tao ay nagpapasan 
ng pamatok ni Kristo, hindi sila 
magkakahiwa-hiwalay; sila ay 
magkakalapit kay Kristo” (9T, p. 
258.2). 

“Ang ilan sa mga manggagawa 
ay nagsisikap na gumawa nang 
kanilang buong lakas na iginawad 
sa kanila ng Diyos ngunit hindi 
pa nila natutunan na hindi sila 
dapat nagsisikap ng mag-isa. Sa 
halip na mag-isa, hayaan silang 
lumapit sa pakikipagkaisa sa 
kanilang kapwa manggagawa. 
Maliban na gawin nila ito, ang 
kanilang mga gawa ay tatakbo 
sa maling panahon at sa maling 
pamamaraan. Kadalasan, ang 
kanilang gawa ay sasalungat sa 
gagawin ng Diyos kung kaya’t 
ang kanilang gawa ay higit pa sa 
nasayang” (9T, p. 258.3). Ω

S A  PA N U L AT  N I  David Sims
I S I N A L I N  S A  TAG A LO G  N I N A 

Escen Batasin at Yeyen Batasin
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mga kababaihang menopause na sa 
buong mundo ay may kakulangan sa 
vitamin D.8

Sa paglipas ng mga taon, ang mga 
bunga ng mga pananim na pagkain 
ay lubhang dumami sa U.S. “…Simu-
la 1960, ang mais ay namumunga ng 
higit sa doble, ang mga trigo at soya 
ay halos doble at ang kamatis ay ha-
los tatlong beses ang dami. Sa Yuma 
Valley ng Arizona, ang naaaning 
brocolli ay dumoble sa nakaraang 2 
dekada…at tatlong beses naman ang 
dami sa cauliflower sa ganun ding 
kahabang panahon. Ang bunga ng 
mga strawberry ay tumaas ng walong 
beses.”9 Ang pagtaas na ito ng bilang 
ng ani ay hindi lamang sa U.S. kundi 
sa buong mundo. Nakapagtataka na 
sa kasaganaan ng ani at pagkain ay 
may kakulangan pa din sa sustansi-
ya!?

Ang kakulangan sa nutrisyon ay 
hindi lamang epidemya sa America 
kundi pang buong sanlibutan. Apat 
hanggang limang bilyong mga tao 
(66-80% na papulasyon ng mundo) 
ay may kakulangan sa iron (2 bilyon 
niyon ay anemic), at daang milyon ay 
nagdurusa sa kakulangan ng iodine
(nagdudulot, kasama ng iba pang 

dahilan, ng bahagya hanggang 
malalang pagkasira ng utak), zinc 
(nag-aambag sa pagkamatay ng 
800,000 na mga bata kada taon) 
copper, selenium at vitamin A 
(nag-aambag sa 500,000 na mga bata 
na nabubulag at 70% ay namamatay). 
Ang Centers for Disease Control and 
Prevention ay naglathala na 225,000 
sa 300,000 na mga bata ang ipina-
nganak na may spina bifida (divided
spine) at anencephaly (kulang na 
bahagi ng utak) kada taon na maii-
wasan kung ang mga babaeng 
manganganak ay magdaragdag ng 
pag-inom ng synthethic na folate. 10 11 
(Hindi namin ito inirerekomendang 
solusyon.)

Ilan sa mga sintomas na may kaug-
nayan sa kakulangan sa mineral 
gaya ng magnesium ay: pagkibot ng 
kalamnan, panginginig, pagkabalisa, 
pagkamayamutin, PMS, karamda-
man sa bituka; sa iron naman: ane-
mia, paninigas ng dumi, malutong 
o parang kutsara na itsura ng kuko, 
pagkapagod, nahihirapan mag-isip 
at sakit ng ulo; sa zinc: mabagal na 
paglaki, matagal na paggaling ng 
sugat, mahinang panlasa o pang-
amoy, madalas na impeksiyon, 
stretch mark, kawalan ng kakayahang 
magkaanak; sa vitamin C: madaling 
kapitan ng impeksiyon, madaling 
magpasa, nagdurugo o namamagang 
gilagid, kawalan ng sigla. Sinabi 
sa atin na ang kakulangan o hindi 
balanseng copper ay may kinalaman 
sa pabago-bagong kalooban. Sa mga 
pagsusuri at pag-aaral ay ipinakita 
ang ugnayan ng copper at Atten-
tion Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD), depresyon, premenstrual 
syndrome, at schizophrenia.12

Sa ngayon, karaniwan sa isang Ame-
rikano ang kumakain ng daan-daang 
calorie sa bawat araw higit sa sukat 
ng kinakain nila tatlumpung taon na 
ang nakakaraan.1 Simula pa noong 
1994, tinatayang may humigit-ku-
mulang 40% sa kanila ang gumagamit 
ng dietary supplements.2 Sa kabila ng 
pagtaas ng konsumo sa pagkain at 
mga supplements ay tumataas parin 
ang kakulangan sa mga mineral sa ka-
tawan. Sa taong 2005, mas mababa sa 
60% ng mga may sapat na gulang na 
lalaki’t babae sa Estados Unidos ang 
mayroong sapat na calcium at magne-
sium….3 Ayon sa Copper Association, 
umaabot sa 20% ng populasyon ang 
may kakulangan sa copper. 4 Tina-
tayang 44-47% naman ng mga Amer-
icano ang walang sapat na calcium.5 
Aming napag-alaman mula sa U.S. 
Surgeon General na “sa panahong  
2020, isa sa dalawang Amerikano 
na may edad 50 ay inaasahang mag-
karoon ng osteoporosis sa balakang 
at higit na tyansa na magkaroon ng 
osteoporosis sa anomang bahagi ng 
buto.”6 Ang osteoporosis ay sakit na 
dala ng kakulangan ng nutrisyon,7 
at kung tayo ay may sapat na sustan-
siya, maaari itong maiwasan. Ayon 
sa isang pag-aaral na ginastusan ng 
Merck, Sharp & Dohme, halos 64% sa 
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mas mababang sustansiya kumpara 
noong 50 taon na ang nakalipas. 

Ang paggamit ng mga pesticides at 
herbicides ay nagpasimula noong mga 
taong 1940 at mabilis na kumalat sa 
buong mundo. Ang mga kemikal na 
ito ay siyang naging malaking dahi-
lan sa mababang kalidad sa sustansi-
ya ng mga pananim. Bagaman
inaangkin ng mga kompanya na 
ang genetically engineered na mga 
pananim ay hindi na mangangaila-
ngang gumamit ng maraming herbi-
cide, taliwas naman dito ang nangya-
yari sapagkat maraming magsasaka 
na gumagamit ng mga pananim 
na ito ang nangangailangan paring 
magdagdag ng kanilang paggamit ng 
kemikal.16 

Glyphosate ang pinakaginagamit na 
herbicide sa buong mundo. Mas kilala 
sa tawag na Roundup ngunit may 
iba-iba ding pangalan ng tatak. Na-
pag-alaman na ito ay nagiging sanhi 
ng maraming karamdaman. Ang mga 
sintomas ng pagkalantad sa glypho-
sate ay ang mga sumusunod: panga-
ngati ng mata, nag-iinit na mata, 
panlalabo ng paningin, mga pantal sa 
balat, nag-iinit o nangangating balat, 
pagsusuka, pananakit ng lalamu-
nan, hika at hirap na paghinga, sakit 
ng ulo, pananamlay, pagdurugo ng 
ilong at pagkahilo. Ang glyphosate 
at mga herbicide na mayroon nito 

ay nagdudulot ng pinsala sa genes 
ayon sa mga pagsusuri sa selula 
ng tao gayundin sa mga hayop. Sa 
pag-aaral sa mga magsasaka at iba 
pang tao na nalantad sa pamatay 
ng damo na may glyphosate, may-
roon silang mataas na panganib na 
magkaroon ng kanser, non-Hodgkin’s 
lymphoma, pagkaagas at Attention 
Deficit Disorder (ADD). Sa lahat 
ng mga panganib na nabanggit sa 
pag-aaral na ito, may mga resulta 
din ng pag-aaral sa laboratoryo na 
katulad ng sa mga taong nalantad sa 
glyphosate. Mayroon ding ebidensiya 
ng laboratory na ang glyphosate ay 
nakakapagpapababa ng pagkaka-
roon ng sex hormone.17 Ang glypho-
sate ay kilala na nakagagambala sa 
endocrine18 hanggang sa kalahati ng 
1 milyon at higit na nakakaapekto sa 
thyroid, pituitary at sa kakayahang 
magkaanak.19 

Ang dahilan kung bakit ang mga pa-
matay ng peste at damo ay nasum-
pungan na nagbibigay ng kontri-
busyon sa kakulangan ng sustansiya 
ng ating mga ani ay dahil sa ang mga 
ito ay metal chelators20 na pumipigil 
upang magkaroon ng mga kinakai-
langan na sustansiya.21 Ang pinaka 
nakakabahala tungkol sa Glyphosate 
ay kung paano ito gumagana: Ito 
ay broad spectrum na pamatay ng 
damo at hindi lamang nito hina-
hadlangan ang isang sustansiya na 
nililikha ng halaman ngunit dumi-
dikit ito sa positive ions sa kabuuan. 
Ito ay nakakabahala sapagkat lahat 
ng mga kinakailangang mineral ng 
mga halaman ay cations (positively 
charged)!22

 
Ipinaliwanag ni Dr. Huber:  
“Kinakailangan nyong maintindi-
han na ang gawaing ito ay nag-aalis 
ng mga kinakailangang sustansiya. 
Ang mga sustansiyang iyon ay hindi 

Ano ang dahilan ng mga problemang 
ito? Kung hindi ang kakulangan sa 
pagkain, maaring sa kalidad ng pag-
kain. “Noong 2003, iniulat ng News 
Canada na ang mga prutas at gulay sa 
ngayon ay may higit na kakulangan 
sa sustansiya kumpara noong 50 taon 
na ang nakalipas. Halimbawa, ang 
patatas ay 100% ng vitamin A ang 
nawala, 57% ng vitamin C at iron at 
28% ng calcium. Ang ulat ay mula sa 
datos ng US Department of Agricul-
ture na may kinalaman sa kalidad ng 
mga gulay. Sa loob ng buong 20 siglo, 
ang kabuuang taglay na mineral ng 
repolyo, lettuce, spinach at kamatis 
ay bumaba mula 400mg hanggang 
sa mas mababa pa sa 50mg.”13 Ang 
datos na mula sa pamahalaan ng U.S. 
at U.K. ay nagpakita ng dalawang 

numerong porsiyento sa pagbaba ng 
zinc, selenium at iba pang sustansiya 
sa maraming pagkain.14 Nagsagawa 
ng pag-aaral na inihalintulad ang 
dami ng mineral ng gulay sa pagitan 
ng taong 1940 hanggang 1991 at na-
pag-alaman na ang sodium ay buma-
ba ng 49%, potassium 16%, phospho-
rus 9% magnesium 24%, calcium 46%, 
iron 27% at ang pinakanakakagulat ay 
76% na pagbaba ng copper.15 Sa katu-
lad na pag-aaral na isinagawa sa pru-
tas, karne at gatas ay nakita rin ang 
parehong resulta. Kung magkagayon, 
ang parehong dami ng pagkain na 
inihahain ngayon ay nagkakaloob ng 

Sa lahat ng mga kasanayan sa agronomiya tulad ng paggamit ng 
mga kemikal na pampataba, irigasyon, at pagtatanim ng dikit-
dikit, ang hinala namin na higit na responsable sa pagbaba ng nu-
trisyon ng mga pagkain sa panahon ngayon ay ang malawakang 
paggamit ng pesticides at herbicides at ang pagbabago sa genetic 
ng mga halaman.
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ng pagpigil sa metabolismo ng amino 
acid na tinatawag na shikimic acid 
pathway.

Bukod pa dito, amin ding napag-
aralan na ang glyphosate ay nakakaa-
pekto sa mga maliliit na organis-
mo (tumutulong sa mga halaman 
upang makakuha ng sustansiya mula 
sa lupa) ng katulad sa mga damo, 
na nagiging bagong problema. Ang 
tamang balanse ng ekolohiya sa lupa 
na kinakalangan para sa masustansi-
yang ani ay hindi na available para sa 
mga halaman. Dahil dyan, hindi na 
natin nakukuha sa mga halamang ito 
ang tamang sustansiya na kailangan 
ng ating katawan. Pagpapatuloy pa 
ni Dr. Huber: “Sa ating patuloy na 
paggamit ng malakas na pampatay 
ng mga damo na ito ay pinapatay din 
natin ang maraming mga organismo 
sa lupa. Nawawala na ang balanse 
na dating nandoon. Dahil diyan ay 
nagkakaroon tayo ng halos hanggang 
40 na bagong mga sakit ng halaman 
at ang mga dati nang sakit na dating 
mabisang nasusugpo ay biglang 
naging malaking problema na sa 
ngayon.”

Ang mga natuklasang ito ay tunay 
na seryoso! Hindi pa dito kasali ang 
lahat ng mga nakakabahalang bahagi 
sa praktis ng agrikultura. Sa pagkaa-
lam ng lahat ng ito, makikita natin na 
ang kaginhawahan na naidudulot ng 
mga pamatay ng damo at peste at ang 
mga sinasabing kapakinabangan ng 
paggamit ng genetically modified na 
buto ay hindi totong kaginhawahan. 
Gayundin ang ating pagdepende sa 
mga pamilihan para bumili ng mga 
pagkaing mula sa kanilang mga ani 
ay hindi na totoong kaginhawahan. 
Sa katotohanan, ito ay hindi lamang 
hindi maginhawa kundi mapanganib 
sa halaman, sa mga hayop at gayon 
na din sa mga tao.

Mga kapatid, tayo ay pinayuhan na 
pag-aralan ang agrikultura at ito ay 
maging malaking bahagi ng ating 
edukasyon at ng edukasyon ng ating 
mga anak upang tayo ay makapag-
tanim ng sarili nating pagkain. Wala 
na tayong panahon na dapat saya-
ngin. Umpisahan na natin ngayon.

“Muli at muli ang Panginoon ay 
nagtagubilin sa mga tao na alisin 
ang kanilang sambahayan sa mga 
siyudad patungo sa bukid kung saan 
sila ay makapagtatanim ng kanilang 
sariling pagkain sapagkat sa hina-
harap, ang problema sa pagbili at 
pagbebenta ay magiging tunay na 
mahirap.”27

lamang kinakailangan ng mga damo 
ngunit ganun din ng mga maliliit 
na organismo. Ang mga iyon ay 
kailangan ng ating katawan. Kung 
ito ay ating aalisin, maaring maki-
kita parin natin kung regular na 
magkakaroon ng pagsusuri. Ngunit 
hindi na magiging kasingbisa gaya 
nang hindi pa ito nagagambala ng 
glyphosate...”23 “Ngunit ang cation 
ay ang micronutrient, ibig sabihin, 
isang elemento na talagang kriti-
kal para sa partikular na tungkulin 
ng enzyme.”24 Ang glyphosates ay 
nakakaapekto sa halos 25 na uri ng 
enzymes sa halaman bagaman ang 
mga genetically engineered (GE) na 
binhi ay ginawa para labanan ito. Sa 
katotohanan, ang GE na halaman ay 
nakompromiso na ang pagsipsip ng 
sustansiya at mas lalo pang nababa-
wasan dahil sa paggamit ng glypho-
sate. Halimbawa: “Ang mga micro-
nutrients gaya ng iron, manganese, at 
zinc ay nababawasan nang hanggang 
80-90% sa mga GE na halaman.”25 
“Maraming mga dokumento ang 
nagsasaad na… ang ibang gene na 
inilagay sa halaman ay nakapag-
papabawas ng kakayahan nito na 
kumuha at maglipat ng sustansiya at 
kapag nilagyan ng kemikal na gly-
phosate, nagkakaroon ito ng patuloy 
na epekto sa pagbawas ng kakayah-
an ng halaman sa bilang na kasing 
baba ng 12 gramo kada ektarya.”26

Ilang mga katotohanan tungkol sa 
glyphosate: 
• Ang latak nito ay hindi nahuhuga-
san sapagkat ito ay nagiging bahagi 
na ng halaman.
• 20% nito ay lumilipat mula sa ugat 
ng mga halaman patungo sa nakapa-
ligid na lupa.
• Kapag nasa lupa, nakakaapekto ito 
sa mga maliliit na organismo katu-
lad ng kung paano ito nakakaapekto 
sa mga damo: ito ay sa pamamagitan 

______________________________
1. Still No Free Lunch: Nutrient levels in U.S. food 
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7. Access Science by McGraw-Hill, Study Center, Bio-
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lang kalagayan at pangangailangan 
at makapanalangin at makapagpayu-
hang kasama nila.

Nagdaos din kami ng Week of Prayer 
at kami ay napagpala sa kalayaan na 
makapanalangin nang sama-sama 
at maidulog ang aming mga hinaing 
sa Diyos. Kami ay muling napaalala-
hanan ng pag-ibig at mga pangako 
ng Diyos sa pribilehiyong Kaniyang 
ipinagkaloob na malayang masambit 
sa Kaniya ang nilalaman ng aming 
mga puso.

Nito namang nakaraang Marso 19-
21, ang aming iglesia ay nagsagawa 
ng camping sa isa sa mga country 
living place ng mga kapatid. Ito ay 
may temang ''God's Voice in His 
Handiwork,'' at nilayon nito na 
mapaalalahanan ang bawat isa na 
magkaroon ng panahon para sa 
Panginoon sa isang tahimik na lugar 
kung saan mamamasdan ang Kani-
yang mga kahanga-hanggang nilikha 
at higit na maririnig ang Kaniyang 
tinig. Karamihan sa mga dumalo ay 
ang mga kabataang interes sa aming 
iglesia at sila ay masiglang nakilahok 
sa mga aktibidad at programa. 

Bagaman hindi namin inaasahan 
na ang programang ito ay maging 
para sa mga kabataan, ang Diyos ay 
patuloy na nagpapala sa bawat isa 
lalong higit sa mga kabataang ito, 
at ang kanilang mga magulang ay 
masaya sa pagsisikap ng iglesia na 

Gawain sa Panahon ng 
Panandaliang Kalayaan
U L AT  N I  Gideon Avanceña

Isang taon na ang nakalipas mula 
nang ideklara ang ECQ sa ating ban-
sa at nang ito ay i-lift, nagsimula 
kaming magsama-sama sa bagong ta-
yong simbahan bagaman ito ay hindi 
pa tapos at malugod naming tinama-
sa ang pananambahan ng harapan. 

Sapagkat pinapayagan ang mga 
gawaing pang relihiyon, kami sa 
iglesia ng Panguil ay nagsimulang 
muling gumawa sa aming mga nasa 
paligid. Naging higit na mapagtang-
gap ang mga tao kaysa noong bago 
magka-pandemic. Isa sa mga gawain 
dito sa Panguil sa kasalukuyan ay 
ang Voice of Prophecy (VOP), kung 
saan ang ilan sa mga kabataan at mga 
interes sa iglesia ay kabilang sa mga 
binibigyan ng mga VOP Lesson ling-
go-linggo. Sa ngayon, kami ay nasa 
ikatlong lesson na at nagpapatuloy. 
Ang mga kabataang ito ay tinuturuan 
din ng mga doctrinal lessons tuwing 
Sabado ng hapon.

Isa pa sa aming sinimulang gawain ay 
ang pagkakaroon ng worship sa ba-
hay-bahay kung saan tuwing Martes 
kami ay sama-samang nagdadalaw 
at nagpupulong sa tahanan ng mga 
kapatiran. Isang mabuting bagay na 
tagpuin ang mga kapatid sa kanilang 
lugar at higit na malaman ang kani-

maturuan ang kanilang mga anak. 
Matapos ang camping, ayon sa isang 
ina, ang kaniyang anak ay tumigil na 
sa pag-inom ng softdrinks at pagka-
in ng tsitsirya. Isang ina rin ang nag-
patotoo na mabuting makasama ang 
kanilang mga anak sa mga programa 
ng iglesia tulad nito sapagkat may-
roon silang natututunang mabuti. 
Ayon sa kaniya, sinabi ng kaniyang 
anak na huwag na silang gumamit 
ng Magic Sarap.

Matapos ang camping, muling 
idineklara ng Pamahalaan ng Lagu-
na na muling sumailalim sa GCQ 
mula Marso 22 hanggang Abril 4. 
Dahil dito ay muling ipinagbawal 
ang mga pagtitipon-tipon kasama 
ang pangrelihiyon kung kaya't ang 
ibang mga gawain ay naantala.

Tunay ngang nalalapit na ang pag-
dating ng ating Panginoon at may-
roon na lamang tayong kakaunting 
panahon upang malayang gumawa 
sa Kaniyang gawain. Dalangin ko na 
nawa igawad ng Diyos ang biyaya 
ng Kaniyang Espiritu sa bawat isa 
upang tayo ay makagawa pa sa 
Kaniyang gawain sa panandaliang 
kalayaan na mayroon tayo dito sa 
sanlibutan. Ω



10 A N G  1889 R E V I E W  |  I S Y U  02 |  M A R S O  2021

Mula sa Mga Iglesia

Ang Diyos ang 
Namamahala
PATOTO O  N I  Estrella Demecillo

Una sa la-
hat, pinu-
puri ko 
ang Pangi-
noon sa 
Kaniyang 
kabutihan. 
Nagpa-

pasalamat ako sapagkat sa 
lahat ng pagsubok sa buhay ko, 
hindi Niya ako pinabayaan.

Ako ay mula sa isang Kato-
likong pamilya. Noong bata 
ako, nagtataka ako kung bakit 
ang daming diyos. Ang mga 
santo, ang mga birhen, napa-
kadami nila! Wala akong ma-
pagtanungan dahil wala ring 
alam ang mga magulang ko. 

Ang sabi ng tatay ko yung mga 
pari at mga madre ay malapit 
sa Diyos kaya ang sabi ko sa 
sarili ko magmamadre ako 
paglaki ko para mapalapit ako 
sa Diyos. Nang ako ay malaki 
na, nawala na ang pangarap 
kong magmadre sapagkat gus-
to kong magkaroon ng buong 
pamilya na masaya at tapat na 
naglilingkod sa Dios. 

Nang dumating sa buhay ko 
ang ama ng anak ko, nasira 
ang pangarap ko sapagkat 
natukso ako. Nagkaroon kami 
ng anak at kami ay tumira 
sa bahay ng kaniyang mga 
magulang. Ni minsan ay hindi 
niya binanggit kung ano ang 
kaniyang relihiyon. Kapag 
namamasyal kami, ang pabori-
to niyang kainin ay batsoy 

Pagbalik sa Orihinal
PATOTO O  N I  Jovito Manlud

Ako si Jovito M. Manlud, 79 years old, nakatira 
sa Brgy. Tinglan, Mutia, Zamboanga del Norte.

Noong 1972, tinanggap ko ang alok sa akin ng 
isang matanda sa iglesia ng SDA na mag-aral 
kami ng Biblia. Umabot ng 28 na Sabado ang 
aming pag-aaral dahil tuwing Sabado lang 
namin ito isinasagawa. Pagkatapos ng aming 
pag-aaral, nagpasya po ako na magpabinyag 
kasama ng aking asawa. Mula nang kami ay 
mabinyagan, naging miyembro po kami ng 
SDA church hanggang sa taong 2020. 

Sa paglipas ng maraming mga taon, aking na-
pansin na hindi na masyadong pinapahalaga-
han ng mga Adventista ang tamang pangingi-
lin ng Sabbath. Karamihan sa mga miyembro 
ng iglesia ay namimili pa kahit Sabado na. 
Sinabi ng aming district pastor na huwag ng 
maging masyadong strikto sa pangingilin ng 
Sabbath, isang bagay na nag-iwan ng malaking 
katanungan sa aking isipan.

Noong taong 2018, hindi namin inaasahan ang 
pagdalaw ng isang misyonero sa aming iglesia. 
Nagturo siya tungkol sa mga sinaunang aral ng 
SDA na makikita sa Fundamental Principles ng 
mga sinaunang Adventista. Nagkainteres kami 
sa ganoong mga aral kaya ninais namin na 
magpatuloy kami sa aming pag-aaral hanggang 
sa lubos ko pong naunawaan ang katotohanan. 

Dahil dito, nagpasya po ang aming lokal na 
iglesia na hindi na kami magpapasakop sa 
mainstream SDA church at magpapatuloy po 
kami sa pagsisikap na masunod at maisabuhay 
ang mga sinaunang aral ng SDA. Kami rin ay 
nagpasya na maging kabahagi ng iglesia ng 
1889 Historic Seventh Day Adventists. 

Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa Kaniyang 
paggabay upang matuklasan po namin at lubos 
na maunawaan ang mga katotohanan na sa 
matagal na panahon ng aking pagiging SDA ay 
hindi po naituro sa akin at sa aking pamilya. Ω

(baboy). Nalaman ko na lang 
na hindi pala siya Katoliko 
nung tumira kami sa kanila at 
doon ko din nalaman na may 
simba pala ng Sabado.

Pinag-aral siya ng kaniyang 
mga magulang sa Bukidnon 
upang maging pastor. Ang 
asawa ng kapatid niyang babae 
ay nagtatrabaho sa Central 
Bosco ng Valencia Bukidnon. 
Isinama ako doon ng kaniyang 
kapatid at doon ay nabautis-
muhan ako. Nang mga pana-
hon na yaon, ang alam ko lang 
ay Sabado ang tunay na araw 
ng pagsamba. Ganunpaman, 
nagpapasalamat ako sa Diyos 
sapagkat kung hindi sa tulong 
Niya ay hindi ko mapapana-
gumpayan ang dami ng mga 
pagsubok na dumating sa 
buhay ko.

Nagdesisyon akong umuwi 
sa Bacolod kasama ang aking 
anak sa lugar ng aking mga 
magulang. Iniwan ko ang 
anak ko sa mama ko at nag-
punta ako sa Maynila para 
magtrabaho. Napakahirap at 
napakalungkot na malayo sa 
aking anak ngunit tiniis ko ito. 
Mahirap maghanap ng traba-
ho na walang pasok ng Sabado 
ngunit sa awa at tulong ng 
Dios ay nakapasok ako bilang 
isang mananahi. Nang ang 
aking anak ay nasa wastong 
gulang na upang mag-aral ay 
kinuha ko na siya at kami ay 
tumira sa Las Pinas.

Nalaman ko na hindi nakata-
pos ng pag-aaral ang kaniyang 
ama dahil sa babae. Isang ma-
habang storya ngunit sa biyaya 
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at tulong ng Dios ay napalaki ko nang maayos ang anak ko at higit 
sa lahat ay nagpatuloy ako na maging Adventist at naging isa rin 
akong repormador. 

Mayroon na akong dalawang apo sa kasalukuyan at silang buong 
pamilya ay naninirahan sa Negros. Ang laging payo ko sa kanila ay 
magtapat sa Diyos sapagkat nasa Kaniya ang ating kaligtasan. Ako 
naman ay nagka-country living dito sa Laguna kasama ang mga 
kapatiran sa pananampalataya. Umaasa ako sa mga pangako ng Di-
yos na hindi Niya pababayaan ang mga mahal ko sa buhay. Nagpa-
pasalamat ako sa Diyos sa Kaniyang pamamahala sa aking buhay at 
dinala Niya ako sa tunay na pagkakilala sa Kaniya at sa pagkaalam 
ng Kaniyang kautusan. Ω

likely deficient Wednesday, June 28, 2006 by: Natural News http://www.naturalnews.com/ 
019496.html#ixzz1gvytKr00 

9. Still No Free Lunch: Nutrient levels in U.S. food supply eroded by pursuit of high yields by 
Brian Halweil September 2007 printed by the organic center in a critical issue report p. 6 

10. Ibid p. 8 
11. IMMPaCt - International Micronutrient Malnutrition Prevention and Control Program 

Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/immpact/micronutrients/
index.html 

12. The Mineral Depletion of Foods Available to us as a na- tion (1940-2002) – A Review of the 
6th Edition of McCance and Widdowson* THOMAS** Mineral Exploration, Fellow of the 
Geo- logical Society, a founder Member of the Register of Nutritional Therapists p. 43 

13. http://articles.glenns-garden.com/Art/1776/93/The- Scientific-Evidence-of-Mineral-Defi-
ciency-in-Food.html 

14. Still No Free Lunch: Nutrient levels in U.S. food supply eroded by pursuit of high yields by 
Brian Halweil September 2007 printed by the organic center in a critical issue report p. 1 

15. The Mineral Depletion of Foods Available to us as a na- tion (1940-2002) – A Review of the 
6th Edition of McCance and Widdowson* THOMAS** Mineral Exploration, Fellow of the 
Geo- logical Society, a founder Member of the Register of Nutritional Therapists . 27 

16. In 2008, GM crops required over 26% more pounds of pesticides per acre than convention-
al crops -Institute of Science in Society- http://www.i-sis.org.uk/GMcropsIncreasedHerbi-
cide.php 

17. Herbicide Factsheet Glyphosate - Journal of Pesticide Re- form/ Winter2004 • VOL. 24, 
NO. 4 

18. Toxicology 262 (2009) 184–191 by Elsevier http:// www.barnstablecounty.org/wp-content/
uploads/2010/09/gasnier- toxicology-elsevier-262-184-191-glyphostae-ed-human-cell- 
lines2.pdf 

19. The Hidden Epidemic Destroying Your Gut Flora by Dr. Mercola, posted December 
10, 2011, an interview with Dr. Huber http://articles.mercola.com/sites/articles/ar-
chive/2011/12/10/dr- don-huber-interview-part-1.aspx?e_cid=20111210_DNL_art_1 Dr. 
Huber is an expert in an area of science that relates to the toxicity of genetically engineered 
(GE) foods. He taught plant pathology, soil microbiology, and micro-ecological interactions 
as they relate to plant disease at Purdue University for 35 years. 

20. Chelator- a compound that can grab onto another element and change either its solubility 
or its availability for the critical func- tion it has physiologically. Ibid 

21. Ibid 
22. Ibid 
23. Ibid 
24. Ibid 
25. Ibid 
26. Ibid
27. White, E. G. Adventist Home, p. 141 Ω

S A  PA N U L AT  N I N A  David Sims at Raquel Akens
I S I N A L I N  S A  TAG A LO G  N I  Yeyen Batasin

mula sa pahina 8 (Pandemya ng Malnutrisyon)

“Ang Diyos ay tumatawag ng mga mang-
gagawa ngunit nais Niya ay yaong mga 
handang ipasakop ang kanilang kalooban 
sa Kaniya at magtuturo ng katotohanan 
tulad kay Jesus. Ang isang manggagawa na 
pinangungunahan ng Espiritu ni Kristo na 
sinanay at natuto para sa gawain ay maka-
gagawa ng higit sa sampung manggaga-
wa na gumagawa na salat sa kaalaman at 
mahina ang pananampalataya. Ang isa na 
gumagawa ayon sa payo ng Diyos at may 
pakikipagkaisa sa mga kapatid ay magi-
ging mas mahusay na gumawa ng mabuti 
kaysa sa sampu na hindi napagtatanto ang 
kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at ng 
paggawa na may pagkakaisa sa pangkala-
hatang panukala ng gawain (RH, May 29, 
1888, par. 8).

Mga kapatid, sa halos 40 taon ng aking 
karanasan sa gawain, ako ay nagpapatotoo 
na ang kasalukuyang pagtatalo sa gitna ng 
mga mananampalataya tungkol sa pormula 
na ginagamit sa panahon ng pagbabautis-
mo ay isa sa mga kasangkapan ni Satanas 
upang tayo ay guluhin at ilihis sa tunay 
na subukan at hadlangan ang gawain ng 
pagpapahayag sa sanlibutan. Nawa ay pag-
kalooban tayo ng Diyos ng pampahid sa 
mata upang ating makita ang higit na ma-
hahalagang bagay na Kaniyang ginawang 
subukan at tanda ng pagkakakilanlan ng 
Kaniyang bayan. 

Para sa detalyadong pag-aaral, maaring tingnan ang Bible 
study guide sa Fundamental Principles number 4 tungkol sa 
Bautismo. https://1889hsda.org/Pages/bible_studies.php
Makakatulong ito upang iyong higit na maunawaan kung bakit 
ang kasalukuyang diskusyon na humihimok sa mga Godhead 
believers na muling magpabautismo sa pangalan ng “Ama, 
ng Anak at ng banal na Espiritu,” ay isang pandaraya at isa 
sa mga pakana ng diablo. Maari ring makipag-ugnayan sa 
may-akda o sa patnugot para sa iba pang detalye kung bakit 
kami ay naniniwala na ang Mateo 28:19 ay isang balidong 
talata.

S A  PA N U L AT  N I  David Sims
I S I N A L I N  S A  TAG A LO G  N I N A  Roned Batasin, 
Escen Batasin at Yeyen Batasin

mula sa pahina 17 (...Mas Mahahalagang Bagay)

https://1889hsda.org/Pages/bible_studies.php
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pangalan ng Ama at ng Anak at ng 
Espiritu Santo: 20Na ituro ninyo sa 
kanila na kanilang ganapin ang lahat 
ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: 
at narito, ako'y sumasa inyong palagi, 
hanggang sa katapusan ng sanglibu-
tan” (Mateo 28:18-20).

Ang ilan ay naniniwala na ang tala-
tang ito ay hindi kasama sa Kasulatan 
at ito ay idinagdag lamang ng mga 
tumalikod na iglesia pagkatapos ng 
panahon ni Kristo at ng mga apostol. 
Ang mga iba naman ay naniniwala na 
ang talata ay kasama at dapat un-
awain na ito ay literal. Ang pangat-
long grupo ay naniniwala na ang 
talata ay kasama sa Biblia o di kaya'y 
pinahintulutan ng Diyos na mapasa-
ma at dapat sundin ngunit ito ay 
dapat unawain sa pamamaraan na 
tutugma sa maraming tila baga salu-
ngat na mga talata sa Kasulatan 
(halimbawa ay yaong tumutukoy sa 
pagbabautismo sa pangalan ni Jesus).

Ang Katunayan

Tingnan natin ang mga katunayan ng 
mga naniniwala na ang talata ay bi-
nago o idinagdag. Sa isang parte, ito 

Isa sa mga hula na patuloy na 
naaangkop sa kasaysayan ng buong 
iglesia ay ang pahayag na maraming 
babangon na mga bulaang manga-
ngaral na magtuturo ng mga kama-
lian.

“29Aking talastas na pag-alis ko ay 
magsisipasok sa inyo ang mga ganid 
na lobo, na hindi mangagpapatawad 
sa kawan. 30At magsisilitaw sa mga 
kasamahan din ninyo ang mga 
taong mangagsasalita ng mga bagay 
na masasama, upang mangagdala 
ng mga alagad sa kanilang hulihan” 
(Mga Gawa 20:29-30).

Ang salitang Griyego na isinalin na 
maling bagay ay nangangahulugan 
na baluktot o maling pakahulugan 
sa mga bagay. Hindi ito talagang 
kakaiba o hindi kapani-paniwalang 
mga aral kundi ang mapanlinlang 
na pakahulugan sa mga Kasulatan 
na tila totoo kaya paniniwalaan at 
tatanggapin ng mga iba.

Mateo 28:19

Naniniwala ako na isa sa kasalu-
kuyang katuparan ng hulang ito ay 
ang kontrobersya tungkol sa Mateo 
28:19 sa gitna ng mga Godhead 
believers na nanganganib na muling 
magdulot ng hindi masayang paghi-
hiwalay.

“18At lumapit si Jesus sa kanila at 
sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, 
“Ang lahat ng kapamahalaan sa lan-
git at sa ibabaw ng lupa ay naibigay 
na sa akin. 19Dahil dito magsiyaon 
nga kayo, at gawin ninyong mga 
alagad ang lahat ng mga bansa, 
na sila'y inyong bautismuhan sa 

PAGPAPABAYA SA MAS MAHAHALAGANG BAGAY

ay base sa kung paano ito tinukoy ni 
Eusebius (c320 AD), isang obispo sa 
Cesarea at manunulat ng kasaysa-
yan. Ganito niya binanggit ang talata 
sa Book III kabanata 5 ng kaniyang 
Ecclesiastical History: "Magsiyaon 
nga kayo at gawin ninyong mga 
alagad ang lahat ng mga bansa sa 
aking pangalan.” Ipinagpalagay na 
ito ay sipi niya mula sa isang talata 
sa Mateo ngunit walang patunay 
dito. Sa katunayan ay binanggit niya 
ang talatang ito sa ibang bahagi 
ng kaniyang mga sulat sa tatlong 
magkakaibang paraan at isa roon ay 
kaniyang binanggit ang mismong 
talata kung papaanong nakasulat 
sa ating mga Biblia—“sa pangalan 
ng Ama at ng Anak at ng banal na 
Espiritu.” Malinaw na sa dalawang 
magkaibang paraan ng pagsipi niya 
dito ay kaniya lamang ginamit ang 
bahagi ng talata ayon sa kaniyang 
natatandaan sa panahong iyon at 
binigyang diin kung ano ang gusto 
niyang bigyang pansin at hindi kung 
ano ang eksaktong pangungusap. 
Kung tatanggapin nating katunayan 
ang kaniyang pagbanggit ng talata 
ay kinakailangan din nating bigyan 
ng konsiderasyon ang mga puno 
ng iglesia na nauna sa kaniya. Ang 
bawat isa sa kanila ay sumipi sa tala-
ta gaya ng nakasulat sa ating Biblia.

•	 Sinipi ni Ignatius (30 AD - 
107AD) ang talatang ito at isinu-
lat sa  The Epistle of Ignatius to 
the Philippians sa Kabanata IX.

•	 Sinipi ni Tertullian – teologo na  
sumulat sa salitang Latin (b160 
AD) sa Against Praxeas, ka-
banata 2 ganun din sa kaniyang 
isinulat na On Baptism, Kabana-

Kasaysayang Ipinauna
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taryo sa Tyndales New Testament, 
mga paalala sa New Revised Version, 
sinalin na Biblia ni James Moffat at 
iba pang mga Biblia, isang pahayag 
ni Cardinal Ratzinger na kalaunan 
ay naging papa at mga pag-aang-
kin ng iba pang mga komentador 
at kritiko tulad ni Tishendorf na 
nakatuklas ng codex sinaiticus sa 
isang monasteryo sa Mt. Sinai at 
gayun din ni F. C. Conybeare na 
isang teologo ng ika-19 na siglo.

Gayunpaman, ang ilan sa mga 
sinasabing ebidensiyang ito gaya 
ng sinabi ni Cardinal Ratzinger at 
ng mga encyclopedia ng Katoliko at 
iba pa ay hindi tumutukoy sa talata 
sa Mateo bilang idinagdag ng mga 
Katoliko kundi tungkol sa paggamit 
dito bilang pormula. May iba pang 
tala ng kasaysayan na nagpapatunay 
na hindi ito inunawa o ginamit 
bilang pormula sa pag babautismo 
hanggang sa paglipas ng panahon 
ng mga apostol.

Sinulat ni Professor Stuart G. Hall 
(former Chair of Ecclesiastical 
History at King’s College, London, 
England): "‘Sa Pangalan ng Ama at 
ng Anak at ng Banal na Espiritu,’ 
bagaman ang mga salitang ito ay 
hindi ginamit bilang pormula tulad 
ng sa kinalaunan, hindi lahat ng 
bautismo ay akma sa batayang ito. 
Mas karaniwan at marahil ay mas 
sinauna ang simpleng ‘sa pangalan 
ng Panginoong Jesus o Jesu-Kris-
to.’ Kilala ang mga Marcionites at 
Orthodox sa kaugaliang ito; ito 
ay tiyak na paksa ng pagtatalo sa 
Roma at Africa noong 254 na syang 
ipinapahayag sa babasahin na De 
Rebaptismate (Sa Muling Pagpapa-
bautismo)."
(Source: Hall, S. G. [2011]. Doctrine 
and practice in the early church. 

Wipf and Stock Publishers., pp. 20, 
21)

Sa panahon ng apostolic church ay 
napakaraming mga manunulat ang 
nag-aangkin na tama ang kanilang 
mga akda. Ang iba sa kanila ay 
ipinagpapalagay na kinasihan. Na-
kaatang sa iglesia ang tungkulin na 
kilalanin ang mga manunulat kung 
sino ang kinasihan ng Diyos at sino 
ang hindi. Ang ilan sa mga tinanggi-
han ay nakilala kinalaunan na apo-
crypha. Ang iglesia ay may tungku-
lin na subukin ang mga nag-aangkin 
na kinasihan at siyasatin ang mga 
sulat na sinasabing nagmula sa mga 
kinasihan na tao. Ngunit hindi natin 
tungkulin ang humatol at piliin ang 
mga sinulat ng mga may akda na 
pinagpasiyahan ng iglesia na kina-
sihan maliban na may sapat na 
ebidensiya na hindi ito isinulat sa 
taong iyon.

“Mga minamahal, huwag kayong 
magsipaniwala sa bawa't espiritu, 
kundi inyong subukin ang mga 
espiritu, kung sila'y sa Diyos: sapa-
gkat maraming nagsilitaw na mga 
bulaang propeta sa sanglibutan” (I 
Juan 4:1).

“20Huwag ninyong hamakin ang mga 
panghuhula. 21Subukin ninyo ang 
lahat ng mga bagay; ingatan ninyo 
ang mabuti (1 Tesalonica 5:20-21).

ta XIII.
•	 Irenaeus ng Lyon (ikalawa hang-

gang ikatlong siglo AD) Adversus 
Haereses, Book III, Kabanata 17, 1

•	 Sinipi ito ni Cyprian (200-258AD) 
sa The Seventh Council of Carthage 
Under Cyprian.

•	 Justin Martyr (unahan ng ikala-
wang siglo)

•	 Sinipi ni Tatian (ikalawang sig-
lo) sa kaniyang pagtutugma ng 
Ebanghelyo

Sinipi nilang lahat ang talatang ito 
kasama ang bahaging pinagdududa-
han at silang lahat ay nauna kaysa kay 
Eusebius. Higit sa rito, kung tayo ay 
gagamit ng mga kasulatan na hindi 
kinasihan ay maari nating tingnan ang  
Didache, isang maiksing artikulo na 
sinulat ng hindi kilalang manunulat na 
mula pa noong una o ikalawang siglo 
ayon sa mga makabagong iskolar. Ang 
unang linya ng pahayag ay nagsasabi: 
"Ang katuruan ng Panginoon sa mga 
Gentil (o mga bansa) sa pamamagitan 
ng labing dalawang apostol.” Nasasaad 
na, "Tungkol  sa bautismo, magbatis-
mo kayo sa ganitong paraan. Pagkata-
pos na iyong salitain ang lahat ang 
mga ito, ‘magbautismo kayo sa panga-
lan ng Ama at ng Anak at ng Banal 
na Espiritu,' sa umaagos na tubig.” 
Gayunman ay ipinakikita na hindi ma-
pagkakatiwalaan ang pinanggalingan
nito sapagkat sa dokumento ring ito 
ay sinalungat din ito sa pamamagitan 
ng pahayag na, “Walang sino man 
ang maaring kumain at uminom ng 
Komunyon maliban sa mga nabautis-
muhan sa pangalan ng Panginoon.”

Ang iba pang tila katunayan na ang 
talata ay nabago o idinagdag lamang 
ay ang mga ito: ang isang pag-aang-
kin mula sa Bible dictionaries at mga 
encyclopedia kabilang ang Catholic 
encyclopedia, mga pahayag sa komen-
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tulutan Niya ang kaunting pakiki-
alam upang tayo ay maging masi-
gasig na mananaliksik ngunit hindi 
Niya hahayaan na ito ay ganap na 
sirain at makapag-akay sa kapaha-
makan. Maaring kailanganin
nating pumili ng iba't ibang 
manuskrito upang ihalintulad kung 
alin ang pinalitan o hindi ngunit 
hindi tayo maaring gumawa ng 
bagong talata na ayon sa kung ano 
ang sa tingin natin ay dapat naka-
sulat.

Anomang salita na ipinahintulot 
ng Diyos sa Kaniyang Kasulatan 
ay hindi magliligaw sa kani-
noman kung ipaghahambing 
lamang at titimbangin ang mga 
katunayan. Isang mapanganib 
na bagay ang magsabi kung alin 
ang kinasihan at hindi na bahagi 
ng Kasulatan. 

May mga bagay na nangangaila-
ngan ng masigasig na pagsisiya-
sat at pag-aaral at maaring hindi 
ganoon kalinaw ngunit lagi nating 
tatandaan na ang salita ng tao ay 
hindi sapat upang maipahayag ang 
kaisipan ng Diyos. Ang salita ng 
mga tao ay iba sa lenguwahe sa 
langit at ang iba’t ibang tao ay may 
iba-ibang pakahulugan sa mga sali-
ta kung kaya maging ang pinaka 
ganap na salita sa Kasulatan ay 
hindi makapagpapahayag ng ek-
saktong kaisipan ng Diyos. Gayun-
paman, mga tao na may iba’t ibang 
pamamaraan ng pagsulat at pag-
iisip ang sumulat ng kasulatan.

“Ang mga iba ay humahatol sa 
bahagi ng Kasulatan at nagsasabi 
na hindi iyon kinasihan sapagkat 

hindi umaayon sa kanilang iniisip. 
Hindi nila ito maitugma sa kanilang 
mga huwad na pilosopiya at agham. 
Ang mga iba naman ay nag-aalin-
langan sa mga bahagi ng salita ng 
Diyos sa ibat ibang kadahilanan 
kung kaya't marami ang lumalakad 
na walang paningin sa daan na ini-
handa ng kaaway. Hindi tungkulin 
ng tao na hatulan ang alinmang ba-
hagi ng salita ng Diyos” (GCDB, 
April 13, 1891, par. 6).

Kaya naman, kung ito man ay bina-
go o hindi ay wala tayong katuna-
yan. Kung wala iyon ay dapat nating
tanggapin na ipinahintulot ito ng 
Panginoon at kung uunawain sa 
tunay na ibig sabihin at ihahambing 
sa iba pang mga pahayag ay mauun-
awaan natin ito sa paraan na tumu-
tugma sa iba pang nakasulat.

Hindi Layunin na Maging Pormula

Bagaman walang halimbawa sa ka-
sulatan na ang mga apostol o sino-
man ay ginamit ito bilang pormula, 
may mga ilang pahayag naman na 
tila nagpapatunay na ito ay hindi 
layunin na maging isang pormula. 
Pansinin ang sumusunod na mga 
talata na tumutukoy sa pagbabautis-
mo “sa pangalan ni Jesus.”

“At sinabi sa kanila ni Pedro, Ma-
ngagsisi kayo ay mangagbautismo 
ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni 
Jesukristo sa ikapagpapatawad ng in-
yong mga kasalanan; at tatanggapin 
ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo” 
(Mga Gawa 2:38).

“At inutusan niya sila na magsipag-
bautismo sa pangalan ni Jesukris-
to. Kung magkagayo’y kanilang 
ipinamanhik sa kaniya na matirang 
mga ilang araw” (Mga Gawa 10:48).

“At pinagkalooban niya ang mga iba 
na maging mga apostol; at ang mga 
iba'y propeta; at ang mga iba'y evan-
gelista; at ang mga iba'y pastor at mga 
guro” (Efeso 4:11).

Ang mga apostol ay nakatala bago ang 
mga propeta sapagkat sila ang susubok 
sa mga nag-aaking propeta.

Ang Katunayan ng Kasulatan

Walang anomang lumang manuskrito 
ng aklat ng Mateo na naglalaman ng 
huling kabanata nito na hindi naglala-
man ng katagang Ama, Anak at banal 
na Espiritu. Hindi lang sa Griyego 
kundi ganun din sa mga salin nito sa 
iba pang mga lenguwahe tulad ng Sy-
riac, Itala, Latin, Coptic at iba pa. Ang 
talatang ito ay nakapaloob sa lahat ng 
manuskrito na nakapaloob ang Mateo 
28 (Textus Receptus, Majority Text, 
at ang Alexandrian text types). Kung 
magkagayon, ang mga katunayan sa 
manuskrito ay nagtutugma ng isang 
daang porsiyento sa katapusan ng 
Mateo gaya ng nakasulat sa ating mga 
Biblia. Ang mga naniniwala na ito ay 
nabago ay walang teksto na maipapalit 
dito maliban na maghaka sila ng wala 
namang basehan.

Ang mga katunayan na nabanggit sa 
itaas ay mga katunayan sa kasaysayan
na sinabi o isinulat ng mga tao at may 
pagkakataon na hindi mapagkakati-
walaan. At dahil walang nakasulat na 
ebidensiya na teksto ay hindi natin 
pwedeng maging konklusyon na ito 
ay binago o idinagdag lamang. Hindi 
tayo maaring magpalagay na baka 
ganito ang sinabi ni Jesus at magsulat 
ng sarili nating Biblia.

Kung tayo ay naniniwala na ang Diyos 
ay Diyos, dapat nating tanggapin ang 
katotohanan na kaya Niyang ingatan 
ang Kaniyang salita. Maaring pahin-
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mga katagang iyon bilang pormula. 
Pansinin muli ang sumusunod na 
talata.

“At anomang inyong ginagawa, sa 
salita, o sa gawa, gawin ninyong 
lahat sa pangalan ng Panginoong 
Jesus, na nagpapasalamat kayo sa 
Dios sa pamamagitan niya” (Colo-
sas 3:17). 

Tiyak na hindi nito sinasabi na 
bago tayo sumakay ng bus o magla-
ba ng damit o makipag-usap sa 
kapitbahay ay sabihin muna natin 
ang mga kataga na, “Naglalaba ako
ngayon ng aking damit sa pangalan 
ng Panginoong Jesus” o kaya 
naman ay sabihin sa ating kapuwa 
na, “Nakikipag-usap ako ngayon
sa iyo sa pangalan ng aking Pangi-
noong Jesus.” Siguradong ang ka-
hulugan niyaon ay higit sa rito. Sa 
katunayan, hindi nito ibig sabihin 
na kailangan nating banggitin ang 
mga katagang ito kundi na si Kristo 
ay laging nasa ating kaisipan, na 
ginagawa natin ang mga bagay at 
inaalala na Siya ay nasa ating tabi, 
na kinakausap Siya sa ating isip 
at nagpapasalamat sa Kaniyang 
pag-iingat at pagpapala, na nag-
babahagi ng tungkol sa Kaniya 
at gayun din ay nagpapasakop sa 
Kaniyang mga panukala at kapang-
yarihan sa lahat ng bagay at iba pa. 
Maari tayong makapagbigay ng 
maraming talata na nagpapakita 
ng kaparehong kahulugan ng “sa 
pangalan ng.”

Noong nakaraang lingo ay tina-
nong kami ng aming Katolikong 
kapitbahay, “Bakit hindi ninyo 
dinadasal ang Lord’s Prayer?” Ang 
sagot ko ay dinadasal namin ito. 
Hindi lamang namin ginagamit 
ang eksaktong mga salita bilang 

pormula sa lahat ng oras ngunit 
sinusunod namin ang prinsipyo 
bilang gabay, na tinatawag ang Diyos 
bilang ating Ama, nagpupuri sa 
Kaniya, nagpapasakop sa Kaniyang 
kalooban, at iba pa. Ikinakatakot ko 
na ilan sa mga repormador ay may 
katulad na pakahulugan sa Mateo 
28:19 gaya ng pakahulugan ng mga 
Katoliko sa Lord’s Prayer.

Isang Parabula

Mayroon akong isang parabulang 
dapat mong isaalang-alang. May-
roong dalawang mga ministro na 
naghahanda ng ibat ibang mga 
indibidwal para sa bautismo. Itinuro 
nila ang mga doktrina ng Bibliya at 
itinuro din sa mga tao na ang bautis-
mo ay nagpapahiwatig ng tunay na 
pagsisisi, na mabinyagan sa kama-
tayan ni Cristo, na nangangahulugan 
ng pagkamatay sa kasalanan at 
pagkabuhay na mag-uli sa bagong 
buhay, na puspos ng banal na Es-
piritu, at sumusunod sa pamumuno 
nito.

Ang isang ministro, sa oras ng pag-
binyag, ay tiniyak na bigkasin ang 
mga salitang  "sa pangalan ng Ama, 
Anak, at ng Banal na Espiritu" sa 
kandidato ng bautismo.

Ang isa pang ministro ay itinuro 
sa mga kandidato ng bautismo na 
dapat nilang isuko ang kanilang 
buhay sa Diyos na tinatanggap ang 

“Sapagkat ito’y hindi pa bumababa 
sa kanino man sa kanila: kundi sila’y 
nabautismuhan lamang sa pangalan ng 
Panginoong Jesus” (Mga Gawa 8:16).

“At nang kanilang marinig ito ay 
nangagpabautismo sila sa pangalan ng 
Panginoong Jesus” (Mga Gawa 19:5).

Ang mga talatang ito ay tila nagpapa-
hayag na pagkatapos ng pag-akyat ni 
Jesus sa langit, hindi nila ginamit ang 
katagang “sa pangalan ng Ama at ng 
Anak at ng banal na Espiritu” sa pag-
babautismo kundi ay ginamit nila ang 
katagang, “sa pangalan ng Panginoong 
Jesus.”

Ngunit ako ay naniniwala na dapat 
nating maunawaan kung ano ba 
talaga ang ibig sabihin ng paggawa sa 
pangalan ng isang tao. Pansinin ang 
sumusunod na talata.

“17Gayon ma'y upang huwag nang 
lalong kumalat sa bayan, atin silang 
balaan, na buhat ngayo'y huwag na 
silang mangagsalita pa sa sinomang 
tao sa pangalang ito. 18At sila'y tinawag 
nila, at binalaan sila, na sa anomang 
paraan ay huwag silang magsipagsalita 
ni magsipagturo tungkol sa pangalan 
ni Jesus” (Mga Gawa 4:17-18).

“At sila'y nagsisangayon sa kaniya: at 
pagkatawag nila sa mga apostol, ay pi-
nalo nila at ibinala sa kanila na huwag 
silang mangagsalita sa pangalan ni 
Jesus, at sila'y pinawalan” (Mga Gawa 
5:40).

Sa mga talatang ito, ang mga apostol 
ay sinabihang huwag magsalita o mag-
turo sa pangalan ni Jesus. Malinaw na 
sinasabihan silang huwag magsalita o 
magturo ng tungkol kay Jesus. Mali-
naw na ang layunin ng utos na ito ay 
hindi literal na huwag gamitin ang 

Kasaysayang Ipinauna
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Kristiyano. Ipinahayag niya sa 
kanila ang naging buhay ni Kris-
to dito sa lupa at ng malupit na 
kahihiyan at kamatayan na Kani-
yang sinapit. Gayundin ang kung 
paano ginapi ng Diyos ng buhay 
ang kamatayan at matagumpay na 
bumangon mula sa kamatayan. 
Kaniyang inulit ang utos ng Taga-
pagligtas sa mga alagad: ‘Ang lahat 
ng kapangyarihan ay naipagkaloob 
na sa Akin sa langit at gayon din sa 
lupa. Magsihayo kayo at turuan ang 
lahat ng mga bansa na sila’y inyong 
bautismuhan sa pangalan ng Ama, 
at ng Anak, at ng Banal na Espiritu.’ 
Mateo 28:19. Ipinahayag din niya 
sa kanila ang pangako ni Kristo na 
susuguin ang Mang-aaliw, na sa 
pamamagitan niya ay magaganap 
ang mga tanda at kababalaghan at 
inilarawan niya kung gaano kalu-
walhati nang matupad ang panga-
kong ito sa panahon ng Pente-
costes” (AA, p. 282.3).

“May pananabik at pasasalamat na 
pagkamangha ang mga kapatid sa 
pakikinig sa mga salita ni Pablo. Sa 
pananampalataya ay kanilang i-
nangkin ang kahangahangang kato-
tohanan ng pagtubos at sakripisyo 
ni Kristo at tinanggap nila Siya bi-
lang kanilang Tagapagligtas. At sila 
ay nabautismuhan sa pangalan ni 
Jesus at samantalang ‘pinapatungan 
sila ng kamay ni Pablo ay tinang-

gap din nila ang bautismo ng Banal 
na Espiritu” (AA, p. 283.1).

Itinuro ni Pablo sa mga mananam-
palataya ang tungkol sa Mateo 
28:19 at ang kahulugan nito at sila 
ay binautismuhan niya sa pangalan 
ni Jesus. Gayon din ang ginawa ni 
Felipe nang siya ay nangaral ng mga 
bagay patungkol sa pangalan ni 
Jesu-Kristo. Tunay na siya’y nangaral 
sa mga tao ng tungkol kay Kristo.

"Datapuwat ng magsipaniwala sila 
kay Felipe na nangangaral ng mabu-
ting balita tungkol sa kaharian ng 
Diyos at sa pangalan ni Jesu-Kristo 
ay ngabautismuhan ang mga lalaki 
at babae” (Mga Gawa 8:12).

Kahulugan ng "sa pangalan ng..."

Ang pagtuturo sa mga tao patungkol 
sa pangalan ni Jesus ay nanganga-
hulugan ng pagtuturo sa kanila 

Kaniyang awtoridad sa kanilang buhay 
sa kung ano ang kanilang kinakain, i-
numin, sinasalita, ginagawa, pinapaki-
nggan, pinapanood at kung paano nila 
ginugugol ang kanilang oras. Itinuro 
niya na ang pagbaustismo ay nanga-
ngahulugang tinatanggap natin ang 
awtoridad ng Diyos sa lahat ng mga 
bagay na ito, at lubos nating pinanini-
walaan na si Jesus ay ang tunay na 
Anak ng buhay na Diyos. Kaniya 
ring ipinahayag ang sinabi ni Jesus sa 
Kaniyang pag-akyat  sa langit na ang 
lahat ng kapangyarihan/awtoridad ay 
ibinigay sa Kaniya. Bukod sa Kaniyang 
sariling awtoridad bilang Anak ng Di-
yos ay ipinagkaloob din sa Kaniya ang 
kapangyarihan ng Ama at ng buong 
hukbo ng langit upang magbigay utos 
at maglingkod sa pamamagitan ng 
Kaniyang Espiritu, at ng Kaniyang 
Espiritu sa sangkatauhan, kung kaya't 
ang Kaniyang pangalan ay nagtataglay 
ng pinagsamang awtoridad ng Ama, 
Anak at Banal na Espiritu. At sa pama-
magitan ng bautismo, sila ay nagiging 
kabahagi ng maharlikang sambahayan 
ng Diyos at napapasailalim na ng 
Kaniyang kapangyarihan. Matapos na 
sila ay maturuan patungkol sa tunay 
na kahulugan ng pagkabautismo sa 
pangalan ng Ama, ng Anak at banal na 
Espiritu, na buong taglay ng pangalan 
ni Jesus ang kapangyarihan at pagli-
lingkod, sa panahon ng bautismo ay 
sinabi ng ministro, “binabautismuhan 
kita sa pangalan ni Jesus.”

Sino sa mga ministro ang sumunod 
sa Mateo 28:19? Naniniwala ako na 
ang ginawa ng ikalawang ministro sa 
parabula ay ayon sa paraan na ginawa 
ni Pablo.

Ang Halimbawa ni Pablo at Felipe

“Kung magkagayon ay inilahad ng 
apostol sa kanila ang mga dakilang 
katotohanan na saligan ng pag-asang 

Kasaysayang Ipinauna

Ang pagtuturo sa mga tao patungkol sa pangalan ni Jesus ay nanga-
ngahulugan ng pagtuturo sa kanila tungkol kay Jesus, sa Kaniyang 
ugali, kapangyarihan at buhay. Sa gayunding pamamaraan, ang 
pagbabautismo sa isang tao sa pangalan ng Ama, Anak at banal na 
Espiritu ay nangangahulugan ng pagtuturo sa kanila tungkol sa Ama, 
Anak at banal na Espiritu at sa kanilang bahagi sa ating pamumuhay 
Kristiyano, hindi ang pagsambit ng mismong mga kataga sa panahon 
ng paglulubog sa tubig na tila baga ito ay isang magic na pormula.

tungkol kay Jesus, sa Kaniyang ugali, 
kapangyarihan at buhay. Sa gayun 
ding pamamaraan, ang pagbabau-
tismo sa isang tao sa pangalan ng 
Ama, Anak at banal na Espiritu ay 
nangangahulugan ng pagtuturo sa 
kanila tungkol sa Ama, Anak at ba-
nal na Espiritu at sa kanilang bahagi 
sa ating pamumuhay Kristiyano, 
hindi ang pagsambit ng mismong 
mga kataga sa panahon ng paglu-
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lubog sa tubig na tila baga ito ay isang 
magic na pormula. Mabuti ang pag-
nanais na sundin ang Salita ng Diyos 
sa titik ngunit sa ating pagnanais na 
sumunod ay huwag tayong maging 
mahigpit at masyadong literal ang 
pag-unawa sa Kasulatan na gaya ng 
mga Pariseo na isinulat ang kautusan 
sa kanilang mga damit at ipinako sa 
kanilang mga pintuan at inilagay sa 
kanilang mga noo sapagkat gayon 
ang sabi ng Panginoon. Samantalang 
hindi natin pinababayaan ang iniutos 
ng Diyos ay huwag din naman nating 
pagtibayin ang hindi iniutos ng Diyos. 

Mabuting bagay na may pagnanais 
tayo na matanggap ng Diyos at kalu-
guran ng langit ngunit maging mai-
ngat tayo sa paraan kung paano tayo 
maging katanggap-tanggap sa Diyos. 
Dapat nating iwasan sa salita o gawa 
anomang bagay na sumasang-ayon sa 
kaisipan na pinag-uugatan ng bawat 
huwad na relihiyon—ang kaisipan na 
maari tayong maligtas sa pamamagi-
tan ng ating mga gawa. Ang mga iba, 
maaring hindi napapansin o hindi 
sinasadya, ay nagnanais na gumawa 
ng mga bagay na maaari nilang gawin 
na kaunti lamang ang makakagawa na 
sa pakiramdam nila ay nagiging mas 
banal sila o mas tinatanggap ng Diyos 
kaysa sa iba.

Isaalang-alang natin ang sumusunod 
na pamanhik at panuto mula sa ling-
kod ng Diyos.

“Ang mga manggagawa sa paglahad ng 
salita at doktrina ay dapat na matatag 

Kasaysayang Ipinauna

sa katotohanan bago sila pahintu-
lutan na lumabas upang turuan ang 
iba. Ang katotohanan na dalisay at 
puro ang dapat na ilahad sa mga 
tao. Ang mensahe ng ikatatlong 
anghel ang tunay na susubok sa 
mga tao. Aakayin ni Satanas ang 
mga tao na gumawa ng mga huwad 
na pagsubok at nang sa gayon ay 
maitago ang halaga at mawalan ng 
bisa ang mensahe ng katotohanan. 
Ang kautusan ng Diyos na halos 
winawalang halaga na sa buong 
sanlibutan ay ang subukan ng 
katotohanan sa ngayon. Ang Araw 

ng Sabbath na pamamahinga ng 
Diyos ay dapat na ipahayag sa mga 
tao pakinggan man nila o hindi.... 
Ipinahayag ng Panginoon na ang 
Sabbath ang magiging tanda sa 
Kaniyang bayan magpakailanman. 
Darating ang oras na ang lahat ng 
mga sumasamba sa Diyos ay maki-
kilala sa pamamagitan ng tandang 
ito. Sila ay makikilala bilang mga 
lingkod ng Diyos sa pamamagitan 
ng tandang ito ng kanilang katapa-
tan sa Langit. Ngunit ang lahat ng 
mga pagsubok na gawa ng tao ay 
maglilihis sa kaisipan mula sa mga 
dakila at mahahalagang doktrina 
na pumapaloob sa kasalukuyang 
katotohanan” (RH, May 29, 1888, 
par. 5).

“Hangarin at plano ni Satanas 
na ipasok sa gitna natin ang mga 
masyadong mahigpit—taong 
makitid ang pag-iisip, na kritikal 
at matalim at napakamasigasig sa 
panghahawak ng kanilang sariling 

pagkaunawa kung ano ang ibig sabi-
hin ng katotohanan. Sila’y magiging 
mapaghanap at ipipilit ang mga ma-
higpit na gawain at pabibigatin ang 
mga bagay na may kaunting halaga 
samantalang kanilang pinababa-
yaan ang mas mahahalagang bagay 
ng kautusan,—paghatol at kahaba-
gan at ang pag-ibig ng Diyos  (RH, 
May 29, 1888, par. 6).

“Ang Diyos ay may natatanging 
gawain para sa mga lalaking may 
karanasan. Dapat nilang bantayan 
ang gawain ng Diyos. Dapat nilang 
siguruhin na ang gawain ng Diyos 
ay hindi ipinagkakatiwala sa mga 
taong nakadarama na kanilang kara-
patan ang gumawa ng ayon lamang 
sa kanilang sariling pag-unawa, 
magturo kung ano man ang kani-
lang naisin at walang pananagutan 
kaninoman patungkol sa kanilang 
mga pagtuturo o gawain. Kapag 
pinahintulutan natin ang espiritu ng 
pagsasarili sa ating kalagitnaan, hin-
di tayo magkakaroon ng kaayusan sa 
ating mga gawa, wala tayong espiritu 
ng pagkakaisa, hindi magiging ligtas
at maayos ang ating mga paggawa at 
hindi susulong ang gawain. Magka-
karoon ng mga huwad na guro, 
masasamang manggagawa na sa 
pamamagitan ng pagpapasok ng 
mga kamalian ay maglalayo ng mga 
kaluluwa sa katotohanan. Dalangin 
ni Kristo na ang Kaniyang mga 
tagasunod ay magkaisa gaya ng 
pagkakaisa Niya at ng Ama. Yaong 
mga nagnanais na makita na ang 
dalangin na ito ay tugunin ay nara-
rapat na huwag pahintulutan ang 
anomang maliit na pagkakataon sa 
pagkakabahagi at sikaping ang es-
piritu ng pagkakaisa at pag-ibig ang 
managana sa mga magkakapatid” 
(RH, May 29, 1888, par. 7).

Samantalang hindi natin pinababayaan ang iniutos ng Diyos ay 
huwag din naman nating pagtibayin ang hindi iniutos ng Diyos.

basahin ang kasunod sa pahina 11
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ISANG BANAL NA TUNGKULIN

maghari ang mga ma-
samang pita. Kasunod 
nito ay ang kasalanan 
at krimen na naglu-
lugmok sa mga tao 
na nilalang sa imahe 
ng Diyos pabagsak sa 
kalagayan ng mga 
hayop at naglulubog
 sa kapamahamakan”
(CG, p. 439.2).

Ito ang isa sa mga 
dahilan kung bakit 
ito “naihula." Gayun-
paman, may isa pang pangunahing sanhi na dinala ng 
kilusan ng kababaihan na nag-akay sa mga babae sa pag-
nanais na iwanan ang kanilang mga tungkulin sa tahanan 
upang maging mas matagumpay sa buhay, magkaroon 
ng higit na pinansyal at iba pa. Ngunit ang Panginoon ay 
nagsalita sa pamamagitan ng kaniyang lingkod:

Sa gitna ng lahat ng mga gawain sa buhay ang pinaka-
banal na tungkulin ng ina ay sa kaniyang mga anak. 
Ngunit gaano kadalas isinasantabi ang tungkuling ito 
upang sundin ang ilang makasariling kasiyahan! Ipinag-
katiwala sa mga magulang ang kasalukuyan at pang 
walang hanggang interes ng kanilang mga anak. Dapat 
nilang pamahalaan at gabayan ang kanilang sambahayan 
sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang 
kanilang pamantayan at pag-ibig ang dapat mamuno sa 
lahat ng bagay” (AH, p. 234.3).

Ang isang ina ay may banal na tungkulin sa kaniyang 
mga anak, isang tungkuling ipinagkaloob ng Diyos na 
hindi maaaring gawin ng iba. Ito ay isang bagay na kapag 
pinabayaan ay siguradong magkakaroon ng masamang 
bunga. Ang walang hanggang interes ng kaniyang sar-
iling mga anak ay nakataya sa pagtupad o pagkabigo na 
gawin ang tungkuling ito.

Wala ng mas hahalaga pa sa tungkulin na ipinagkatiwala 
sa mga nagtatag at tagapag-alaga ng tahanan. Walang 

“Ang hari sa kaniyangng trono ay walang mas mata-
as na gawain kaysa sa isang ina. Ang ina ang reyna 
ng kaniyang sambahayan. 

Nasa kaniyang mga kamay ang paghubog sa katauhan ng 
mga anak upang sila ay maging karapat-dapat sa buhay 
na walang hanggan. Hindi na hihiling ng mas mataas 
pang tungkulin ang isang anghel sapagkat sa paggawa 
ng gawaing ito, siya ay naglilingkod sa Diyos. Kailangan 
lamang niyang mapagtanto ang mataas na katangian ng 
kaniyang gawain upang kaniyang maging inspirasyon 
at lakas. Kailangan niyang makita ang kahalagahan ng 
kaniyang tungkulin at isakbat ang buong baluti ng Diyos 
upang malabanan niya ang tukso ng pagsang-ayon sa san
libutan. Ang kaniyang gawain ay para sa pangkasaluku-
yan at pang walang hanggan” (ST, Marso 16, 1891 par. 1).

Nang ipahayag ng Diyos ang hula na sa mga huling araw 
ang mga mamamayan sa lipunan ay magiging masuwa-
yin sa kanilang mga magulang (2 Timoteo 2: 2), hindi ito 
pahayag na nagkataon lamang. Sinabi lamang niya ang 
tiyak na resulta ng mga maling gawa ng tao. Ang media 
na may malakas na impluwensyang humubog sa pasimu-
la ng ika-21 siglo ay isa sa mga elemento na nagturo at 
humubog sa kultura ng kasalukuyang henerasyon. Ang 
Hollywood, Walt Disney, atbp., at ang kanilang mga 
pelikula ang nagpakilala sa mga bata noong dekada 90 
ng karahasan, imoralidad, espiritismo at iba pang mga 
katulad nito. Ang mga masasamang impluwensya mula 
sa nakaraang siglo ay nagdulot ng kasalukuyang pagbaba 
ng moralidad, ang pinakamasama na nakita ng mundo 
hanggang ngayon.

Ito ang panahon na ang kabulukan ay laganap saan man. 
Ang pagnanasa ng mata at mga masasamang hilig ay 
namumulat ng mga panoorin at babasahin. Ang puso ay 
nagiging marumi dahil sa mga imahinasyon. Ang isip ay 
nagagalak na pagnilayan ang mga kaganapan na pumu-
pukaw sa mas mababa at masamang mga pagnanasa. 
Ang mga karumaldumal na larawan na nakikita sa pama-
magitan ng maruming imahinasyon ay sumisira sa 
moralidad at naghahanda sa mga hibang na tao na 
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gawaing ipinagkatiwala sa tao na mas higit o mas malawak ang bunga kaysa sa 
gawain ng mga ama at ina” (AH, p. 182.5).

Hindi naman nangangahulugan na ang lahat ng ina ay nararapat na huminto 
sa pagtatrabaho. May mga pangyayari na nagdudulot ng dahilan upang ang 
isang ina ay maghanap-buhay ngunit ito ang eksepsyon at hindi ang alituntu-
nin. At kung ang isang ina ay kinakailangan na maghanap-buhay para sa pa-
milya, kinakailangan niya itong gawin sa paraan na magagampanan pa rin 
niya ang pinakaimportante niyang tungkulin.

Ang banal na utos na “turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran…” 
(Kawikaan 22:6) ay nagtatalaga sa mga magulang, higit sa lahat ay sa ina, ng 
gawain ng paghuhubog sa mga bata at pagtuturo sa mga kabataan. Ito ay ma-
gagampanan lamang sa biyaya ng Panginoon. Nangangailangan ng biyaya ng 
banal na espiritu—ng pag-ibig, pagtitiis, kabutihan, kaamuan, pagpipigil sa sa-
rili—upang maisakatuparan ang banal na gawain. Kapag ang tungkuling ito ay 
napabayaan sa unang bahagi ng buhay ng bata ay kakailanganin ng malaking
pagbabago para mabawi ang nawalang panahon. Kung ganito ang pangyayari 
ay magkakaroon ng malaking pagbabaka sapagkat napakahirap na paglabanan 
ang ugali. Ngunit ipinangako ng Panginoon na ipagkakaloob Niya ang mga 
kinakailangan kung gagawin natin ang ating tungkulin.

“Ang Diyos ay kikilos sa Kaniyang kapangyarihan kapag ang buong pagtitiwa-
la ay inilaan ng mga magulang na nakita na banal ang tungkulin na nakaatang 
sa kanila at nagnanais na ituwid ang kanilang anak. Siya ay makikipagkaisa sa 
mga magulang na maingat at dumadalangin na maturuan ang kanilang mga 
anak at nagsisikap na sila at ang kanilang mga anak ay maligtas” (AH, p. 206). 

“Ito ang araw na ipinag-
katiwala sa iyo, ang mga 
araw ng iyong tungkulin 
at pagkakataon. Hindi 
magtatagal ay darating 
ang panahon ng iyong 
pagtutuos. Gawin mo 
ang iyong gawain ng 
masikap at puspos ng 
panalangin. Turuan mo 
ang iyong mga anak 
na isang karapatan ang 

tanggapin ang bautismo ng Banal na Espiritu. Ikaw nawa ay maging katuwang 
ni Kristo sa pagpapalaganap ng Kaniyang mga layunin. Sa pamamagitan ng 
panalangin ay magiging lubos ang iyong tagumpay sa paggawa para sa iyong 
mga anak. (CG, p. 69.4). Ω

S A  PA N U L AT  N I  Marrah Sims 
I S I N A L I N  S A  TAG A LO G  N I  Gideon Avanceña

na lumago sa pananampal-
ataya at karanasan. Kung 
magagabayan ng tama ay 
makapagbibigay sila ng 
mabuting impluwensiya sa 
kanilang mga kalaro at ma-
giging daan ito upang ang 
mga magulang ay maakay sa 
pagsunod sa Diyos. Ka-
makailan ay narinig ko ang 
patotoo ng isang ina tungkol 
sa kaniyang anak na naba-
bahaginan ng mga pag-aaral 
para sa mga bata. Ayon sa 
kaniya ang kaniyang anak 
ay parating nanalangin bago 
matulog at pagkagising. Ito 
ay nagpapaalala at nagtutu-
ro sa kaniya na gawin ang 
gayundin.

Sa panahon ng Advent 
Movement noong 1840-
1844, “sa ilang bahagi ng 
Europa kung saan ang 
batas ay mahigpit at ipinag-
babawal ang pangangaral 
ng doktrina ng pagdating ni 
Kristo, ang maliliit na bata 
ang napilitang magpahayag 
nito at marami ang nakinig 
sa solemneng babala” (4SP, 
p. 222.2). Ito ay isang halim-
bawa na 

“Ang Diyos ay kadalasang 
gumagamit ng pinaka-
simpleng pamamaraan 
upang makamit ang mga 
pinakadakilang resulta” 
(DA, p.  822.4). Ω

S A  PA N U L AT  N I  Yeyen Batasin

mula sa pahina 20 (Mga Batang 
Nagpapagamit sa Diyos)
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Paglilingkod at Pagtuturo ng Ebanghelyo

at nag-imbita pa ng iba pa naming mga kalaro upang 
maging mas masaya. Nagpatuloy ang gayon sa paglipas 
ng mga araw.

Isang Sabado ay ginamit marahil ng Panginoon ang isa 
sa pinakabata na anak ng aming kapitbahay para ako ay 
anyayahan sa kanilang pang Sabadong pagsamba. Hin-
di ako tumanggi ngunit wala sa aking isipan na ako ay 
babalik pa sa susunod na Sabado ngunit ang Panginoon 
ay gumagawa sa paraan na hindi natin iniisip. Kakaunti 
lamang ang mga mananamba. Ang kanilang buong pa-
milya lamang at isang mag-ina ang naroon. Simula noon 
ay lagi na akong sinusundo ng aking mga kalaro tuwing 
araw ng Sabbath upang sumamba. 

Dahil halos kami ay mga bata ay nagkaroon ng “children’s 
hour” tuwing hapon kung saan ang lahat ng may bahagi 
sa programa ay mga bata. May mga panahon din na kami 
ay namimigay ng mga polyeto bago ang programa sa 
hapon at kaming lahat ay nagpapatotoo ng aming kara-
nasan sa pagbabahagi ng babasahin. Naging masaya ang 
aking mga karanasan bilang batang mananampalataya at 
sa aking murang isipan ay nagkaroon ako ng masidhing
pagnanais na maging isang misyonero. Labintatlong 
taong gulang ako noon nang buksan ng Panginoon ang 
daan upang magkaroon ako ng karanasan sa pagtuturo 
sa mga bata sa Vacation Bible School. At marami pang 
mga sumunod na oportunidad na nakasama ako sa mga 
gawain na lalong nagbigay sa akin ng inspirasyon na 
maging isang ganap na misyonero. 

Sa aking karanasan na ito ay aking napagtanto na hindi 
lamang ang mga matatanda at may karanasan sa gawain 
ng ebanghelyo ang gagamitin ng Panginoon sa pag-aakay 
ng kaluluwa sa kaniyang paanan. Maaaring ang mga 
maliliit na bata ay Kaniyang gamitin upang magbahagi 
ng salita ng Diyos at magpalaganap ng Kaniyang salita. 
Sa tamang gabay ng mga magulang at mga kasama sa i-
glesia, magiging mabisang instrumento sila sa ikalulu-
walhati ng Panginoon. Bigyan natin sila ng pagkakataon 

Simple at tahimik na buhay ang aking kinagisnan. Itinu-
turing ang aming lugar na sulok at liblib sa aming bayan 
sa paanan ng bundok. Pinalaki kami ng aming mga 
magulang na may tungkuling dapat gampanan sa mga 
gawaing bahay. Bagama’t alam ko na kami ay Adventista, 
kakaunti lamang ang aking naaalala na kami ay tumu-
tungo sa simbahan tuwing Sabado at kadalasan ay kami 
lamang ng aking ate ang magkasama. 

Nang magsimula ang repormasyon taong 1990s, mara-
ming mananampalataya ang nagtungo sa aming lugar. 
Ang iba ay upang manirahan at ang iba naman ay pan-
samantalang nanatili at tumungo na sa kanilang tahanan 
sa kabundukan. Sa tahanan ng aming bagong kapitbahay 
ay nagkaroon ng mga pagsamba at napakahabang mga 
pag-aaral na kadalasan ay inaabot ng gabi. Homechurch 
ang tawag sa kanila sapagkat sa tahanan sila nagsasamba. 
Pinahinto din nila sa pag-aaral ang kanilang mga anak at 
nagtatag sila ng homeschool. Hindi nagpakita ng interes 
ang aking mga magulang sa nagaganap na repormasyon 
at kami ay nagpatuloy na walang kasiglahan sa pananam-
palataya maliban sa aking ate na naiimbitahan na su-
mamba kasama nila. 

Wala akong interes sa kanilang mga napakahabang pag-
aaral sapagkat sa edad na sampu ay puro laro at school 
lamang ang aking inaatupag. Ang aming mga bagong ka-
pitbahay ay may mga anak na mas bata kaysa sa akin ng 
kaunti at sila ay naging aming mga kalaro. Sa paglipas ng 
mga araw at buwan ay unti-unting nabawasan ang mga 
mananampalataya sa aming lugar. Ang iba ay nanatili na 
sa bundok samantalang ang karamihan ay nagsiuwi na sa 
kanilang mga tahanan sa siyudad. 

Minsan ay inabot na ako ng paglubog ng araw sa pakiki-
paglaro sa aming kapitbahay at iyon ay takdang oras na 
para sa kanilang panggabing pagsamba. Inanyayahan nila 
ako na sumali at naging pagpapala at masaya ang gabing 
iyon. Nang sumunod na araw ay muli akong inanyaya-
han ng aking kalaro na sumali sa kanilang pagsamba 

MGA BATANG NAGPAPAGAMIT SA DIYOS

basahin ang kasunod sa pahina 19
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Para sa Kawan

“Ang mga gumagawa para sa ikabubuti ng iba ay 
nakikipagtulungan sa mga anghel ng langit na kaniyang 
palaging kasama at walang humpay na tumutulong sa 
kaniya” (6T, p. 307.2).

“Ang salita ng Diyos ang kaniyang tagapagturo. 'Sa iyong 
mga tuntunin, sabi Niya, ay nagkakamit ako ng unawa.... 
Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga pala-
tuntunan mo' {Awit 119:104-112}. Ito ang dahilan ng 
pagpapahayag ng Panginoon kay David, noong kabataan 
niya nang ipagkakaloob sa kaniya ang trono, na ‘isang 
lalaking kinalulugdan ng Aking puso’ {Mga Gawa 13:22} 
(Ed, p. 48.1).

“Hindi sinusukat ni Kristo ang tao ayon sa dami ng 
kaniyang nagawa, kundi sa espiritu na kaniyang tina-
taglay sa kaniyang paggawa. Kapag nakikita Niya ang 
mga taong nagbubuhat ng mga pasanin at sinisikap na 
gawin ito ng may pagpapakumbaba at hindi nagtitiwala 
sa sarili kundi umaasa sa Kaniya, ay ipinagkakaloob Niya 
ang kasakdalan at kaganapan sa kanilang mga gawa at 
ito ay tinatanggap ng Ama. Tinatanggap tayo dahil sa 
Kaniya na minamahal. Ang mga depekto ng makasala-
nan ay natatakpan ng pagiging perpekto at kaganapan ng 
Panginoon na ating katuwiran. Ang mga may taos-pu-
song kalooban na may bagbag na puso at nagsusumikap 
upang mabuhay ayon sa mga hinihiling ng Diyos ay 
minamasdan ng Ama ng may habag at pagmamahal. 
Minamasdan Niya ang mga ito bilang mga masunuring 
bata, at ang katuwiran ni Cristo ay ibinibigay sa kanila ” 
(1888, p. 402.1).

May panahon sa aking buhay na tila gumuguho ang lahat 
sa aking paligid. Pakiramdam ko ay pinagdaraanan ko 
ang karanasan ni Job ngunit nang nabasa ko dati ang 
tungkol kay Job, inisip ko na sandali lamang ang pana-
hon ng kaniyang pagsubok samantalang ang sa akin ay 
tila walang katapusan. Ang aking ministeryo ay tila isang 
kabiguan, ang aking dating sekular na trabaho ay nagsara 
na, tinalikuran ako ng aking pamilya at mga kaibigan at 
ang aking kalusugan ay bumabagsak. Sinimulan kong 
tanungin ang Diyos ng ganito: "Panginoon, alam kong 
mahal mo ang sanlibutan kaya ipinagkaloob mo si Jesus 
ngunit mahal mo ba talaga ako bilang isang indibidwal? 
Nagmamalasakit ka ba sa akin o sa aking personal na 
buhay? May halaga ba ako sa Iyo?”

Ang pagpapahalaga natin sa mga bagay ay nakadepende 
sa kung ano ang basehan ng ating pagtitimbang at kung 
ano ang alam nating impormasyon tungkol dito. Kapag 
isinasaalang-alang natin ang mga produkto, mayroon 
tayong mga karaniwang tinatanggap na mga ideya kung 
paano natin ito bibigyan ng halaga tulad ng gastos sa 
paggawa nito, ang pangangailangan, ang supply, atbp. 
Ngunit pagdating sa pagpapahalaga sa isang tao, malaki 
ang kaibahan ng ating mga nagiging pamantayan tulad 
ng kayamanan, kakayahan, kabutihan, tungkulin, ang 
ating damdamin, relasyon at iba pa.

Ngunit paano pinahahalagahan ng langit ang isang tao? 
Anong batayan ang ginagamit ng Diyos upang bigyan 
ng halaga ang isang tao? Para mas maging personal ang 
tanong, "Paano ako makakasiguro na tinanggap ako ng 
Diyos at mahalaga ako sa Kaniya?"Ang kasulatan ay nag-
kaloob ng kasagutan:

“Ang halaga ng tao ay sinusukat sa langit ayon sa ka-
kakayahan ng kaniyang puso na kilalanin ang Diyos” 
(COL, p. 354.3).

ANG HALAGA NG ISANG TAO
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Para sa Kawan

Kung pinahahalagahan natin ang pagsang-ayon ng langit 
at ninanais natin na mapalapit sa Diyos ay nasahin natin 
ang mga bagay na mahalaga sa Kaniya at “ilagak ang 
ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa 
mga bagay na nasa lupa (Colossas 3:2). Kung ginagawa 
natin ito, sunod ay dapat paniwalaan natin na tinatang-
gap at pinahahalagahan Niya tayo higit sa sanlibutan na 
kinamatayan ni Kristo, na minamahal Niya tayo nang 
personal gaya ng Kaniyang pag-ibig kay Abraham—ang 
“kaibigan ng Diyos” (Santiago 2:23), kay Daniel—“iniibig 
ng lubos” (Daniel 10:11), kay Juan—“na Kaniyang 
iniibig” (Juan 19:26), at iba pa.

Sa kalagayan ng pag-aalinlangan at kadiliman na aking 
naranasan matapos kong kuwestiyunin ang Diyos, napa-
kinggan ko ang pag-uusap ng ilang tao na aking dinalaw 
na nagpagulat sa akin. Hindi na sila naniniwala sa ma-
pagmahal na Diyos at sila ay naging agnostiko na. Sila 
ay nasa kalagayan na walang pag-asa at walang anomang 
layunin sa buhay at walang pag-asa sa hinaharap. Ako ay 
nagulat at nagising. Nanalangin ako sa Diyos at sinabi ko 
sa Kaniya na hindi ko nais na magkagayon, at nakiusap 
ako na ipahayag niya ang Kaniyang sarili sa akin na ako 
ay Kaniyang pinagmamalasakitan nang personal. Nang 
araw ding iyon ay tinugon Niya ang aking dalangin sa 
kamanghamanghang paraan na aking napagtanto na ako 
ay minamahal niya. Hindi ako pinagkalooban ng bagay 
na temporal kundi ng mensahe ng Kaniyang pag-ibig na 
nagpaalala sa akin na kinakailangan kong matutunan ang 
mga simpleng leksiyon ng pananampalataya na kailangan 
matutunan ni Job, na umaasa sa pag-ibig at kabutihan 
ng Diyos bagaman hindi ito nakikita ng aking mga mata. 
“Bagaman ako'y patayin niya, ako pa din ay magtitiwala 
sa Kaniya” (Job 13:5). Ω

S A  PA N U L AT  N I  Pastor David Sims 
I S I N A L I N  S A  TAG A LO G  N I  Gideon Avanceña

“Ang mga pinakamalapit kay Kristo ay yaong mga naka-
bahagi ng malalim sa Kaniyang espiritu ng hindi 
makasariling pag-ibig,—pag-ibig na hindi nagmama-
puri, hindi mapagpalalo...hindi hinahanap ang kaniyang 
sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, 
'{1 Corinto 13: 4, 5},—pag-ibig na pumukaw sa alagad 
kung paano pinukaw ang ating Panginoon upang ibigay 
ang lahat, mabuhay at gumawa at magsakripisyo maging 
hanggang sa kamatayan para iligtas ng buong sangkatau-
han” (AA, p. 543.2).

“Sa kaharian ng Diyos, ang posisyon ay hindi nakukuha 
sa pamamagitan ng paboritismo. Hindi ito nakamit o na-
tatanggap din sa pamamagitan ng isang di-makatwirang 
paggawad. Ito ay ang resulta ng ugali. Ang korona at tro-
no ay mga katunayan ng isang kundisyon na nakamit—
mga palatandaan ng pananagumpay sa sarili sa pama-
magitan ng biyaya ng ating Panginoong JesuKristo” (AA, 
p. 543.1).

“Mahal ni Jesus ang mga kumakatawan sa Ama at 
naipahayag ni Juan ang pag-ibig ng Ama na higit sa iba 
pang mga alagad. Inihayag niya sa kaniyang kapwa ang 
naramdaman ng kaniyang sariling kaluluwa at kinaka-
tawanan ng kaniyang pagkatao ang mga katangian ng 
Diyos. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nahayag sa 
kaniyang mukha. Ang kagandahan ng kabanalan na nag-
pabago sa kaniya ay nagniningning sa kaniyang mukha 
na may liwanag na gaya ng sa kay Kristo. Minasadan niya 
si Kristo ng may pagsamba at pag-ibig hanggang sa siya 
ay 
maging kalarawan Niya. Ang pakikisama sa Kaniya ang 
naging tanging naisin ng kaniyang puso at sa kaniyang 
ugali ay masasalamin ang ugali ng kaniyang Guro” (AA, 
p. 545.2).

“Kapag ang sarili ay ipinasakop kay Kristo ay kusang 
sisibol ang pag-ibig. Ang kaganapan ng pag-uugaling 
Kristiyano ay naabot na kapag ang damdamin na tu-
mulong at magpala sa iba ay palagiang nagmumula sa 
kalooban—kapag ang liwanag na nagmumula sa langit 
ang pumupuspos sa puso at nababakas sa mukha” (COL, 
p. 384.2).

Sa Mateo 5 ay ipinahayag ang iba pang tala ng mga 
katangian na pinahahalagahan ng Panginoon gaya ng 
pagkaalam ng kadukhaan ng kaniyang espiritu, tunay na 
pagkalungkot dahil sa kasalanan, kaamuan, pagkagutom 
at pagkauhaw sa katuwiran, at iba pa. 
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Sa Hardin

PAGHAHANDA NG LUPA

“Maraming leksiyon ang matututunan natin sa pag-
bubungkal ng lupa....Ang masikap at matiyagang 
paggawa ay kinakailangan sa paghahanda ng lupa, sa 
paghahasik ng binhi, at sa pag-aalaga ng mga pananim. 
Gayundin sa espiritual na kalagayan. Ang halamanan ng 
puso ay dapat linangin. Ang lupa nito ay nararapat na 
mabuhaghag ng pagsisisi” (CG, p. 57.2).

Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagtatanim ay ang 
paghahanda ng lupa. Sa paglilinang ng lupa, kailangang
suriin ang uri ng lupa kung ito ba ay mabuhangin, 
malagkit, luwad o kaya ay buhaghag nang sa gayon ay 
malaman natin kung ano ang mga kinakailangang ihalo 
upang maging malago ang mga halaman. Ang pinaka-
magandang uri ng lupa ay mabuhaghag. Maaari kang 
magsaliksik online ng mga paraan upang maisaayos ang 
iba’t ibang uri ng lupa at kung alin ang pinakamabuting 
gamitin sa sitwasyon.

Isa sa mga mainam na ihalo sa lupa upang to ay maisaa-
yos ay ang CRH (Carbonated Rice Hull). Ito ay mula sa 
hindi masyado o bahagyang sinunog na ipa. Pinapagan-
da nito ang lupa sapagkat nagiging buhaghag at tumataas 
ang kakayahan na mapanatili ang tubig at magkaroon ng 
sapat na hangin.

Ang isa pa na maaari nating magamit ay ang compost. 
Kailangan lamang ng pagbubulok sa mga organikong 

bagay upang makalikha nito. Ang compost ay mayaman 
sa mga sustansya at mga kapakipakinabang na mga or-
ganismo na kailangan ng mga halaman.   

Dalawa lamang ito sa mga paraan kung papaano magha-
handa ng matabang lupa na pagtataniman. Kailangan na-
tin ng mas maraming oras at pagsasanay upang mapag-
aralan ang bawat isa at kung anong pamamaraan ang 
naaangkop sa iba't ibang lugar. 
  
Sa Genesis 3:19 sinabi sa atin na

"sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, 
hanggang sa mauwi ka sa lupa."

Patuloy nawa tayong matuto mula sa kalikasan at mula sa 
Salita ng Diyos habang naghahanda tayo para sa mga oras 
ng kabagabagan na ating kakaharapin. Ω

S A  PA N U L AT  N I  Clyde To-ong
I S I N A L I N  S A  TAG A LO G  N I  Samaritana Malinay



Para sa Mga Kabataan

“Taglamig noon at may isang lalaki 
na naglalakbay sa gitna ng makapal 
at malalim na snow. Sa sobrang 
lamig ay namanhid ang kaniyang
katawan at unti-unti siyang nawa-
walan ng lakas. Nang siya ay nanini-
gas na sa sobrang lamig at gusto 
nang sumuko ay nakarinig siya ng 
ungol. Mula iyon sa isa pang man-
lalakbay na katulad niya na halos 
mamamatay na rin sa sobrang 
ginaw na nararamdaman. Nang ma-
rinig niya ang tinig ng manlalakbay 
na ito ay agad siyang tumayo upang 
hanapin ang pinanggagalingan ng 
boses upang kaniyang matulungan. 
Nang kaniyang makita ay agad na 
pinagpag niya ang mga yelo na 
halos nakabalot na sa katawan ng 
kaawa-awang lalaki na ito. Pagkata-
pos ay buong pagsisikap niya itong 
itinayo sapagkat hindi na siya maka-
tayong mag-isa at inalalayan niya 
ng kaniyang mga kamay hanggang 
sila ay makarating sa ligtas na lugar. 
Napagisip-isip niya na sa kaniyang 
pagsisikap na mailigtas ang kani-
yang kapwa ay natulungan rin niya 
ang kaniyang sarili. Ang kaniyang 
pagkilos ay bumuhay at nagpainit
sa mga dugo sa kaniyang ugat 
na naninigas na sa lamig at ito’y 
dumaloy sa mga bahagi ng kaniyang 
katawan.”

Nakita mo ba ang leksiyon na gus-
tong ituro ng kwento? Maaring tayo 
ay nanghihina at nawawalan ng pag-
asa na maabot ang kabanalan dahil 
sa dami ng tukso sa ating kapaligi-
ran. Isa sa paraan ng Panginoon 

Noong nakaraan ay nagkaroon tayo 
ng kaunting kaalaman tungkol sa 
bagong lupa na mamanahin ng mga 
banal. Halos lahat ng tao ay gustong
makarating sa lugar na iyon at 
maranasan ang buhay na masaya, 
masagana at panatag. Isa ka ba sa 
mga gustong makabahagi roon?

Ang Diyos ay naglagay ng paman-
tayan na dapat nating maabot at 
kapag nangyari iyon ay magiging 
kabilang tayo sa mga banal na taga-
pagmana ng bagong lupa. Gusto 
mo bang malaman kung ano ang 
pamantayan na iyon? Masusumpu-
ngan ito sa Efeso 5:27, “Upang ang 
iglesia ay maiharap sa kaniyang sari-
li na maluwalhati, na walang dungis 
o kulubot o anomang gayong bagay; 
kundi ito'y nararapat maging banal 
at walang kapintasan.” Bilang bahagi 
ng iglesia ng Diyos ay nararapat na 
tayo’y maging dalisay at banal ayon 
sa Kaniyang biyaya.

Dapat tayo ay masumpungan sa 
kalagayan na BANAL. Wow! Sa 
napakaraming tukso sa ating paligid 
ay talaga namang napakahirap 
maging banal. Parang napakaim-
posible. Oo, sa ating sarili lang ay 
talagang malabo na maabot natin 
ang kabanalan. Sabi nga ni Jesus, “…
kung kayo’y hiwalay sa Akin ay wala 
kayong magagawa” (Juan 15:5).

Gusto kong ibahagi sa inyo ang 
isang maiksing kwento na aking 
nabasa mula sa aklat na Testimonies 
[Vol. 4], pahina 319.3.
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Pag-abot sa Pamantayan

upang tayo ay makapanagumpay 
ay ang pagtulong at pagbabahagi 
natin sa ating kapwa ng daan ng 
kaligtasan. Hindi tayo maliligtas at 
magiging bahagi ng kaharian ng Di-
yos kung sarili lang natin ang ating 
iintindihin. Kung tayo ay nakatuon 
lamang sa ating mga pansariling 
pangangailangan at kagustuhan ay 
manghihina tayo at hindi makaka-
abot sa pamantayan na inilagay ng 
Diyos sa ating harapan. Sa biyaya 
ng Panginoon ay nararapat tayong 
kumilos at gumawa ng paraan sa 
kapakinabangan ng iba. Narara-
pat tayong magsikap na ibahagi 
sa kanila ang mga katoohanan na 
ipinagkaloob sa atin ng Diyos.

Bilang kabataan ay may magagawa 
ka sa tulong ng Panginoon para 
ipakilala si Kristo sa iyong mga kai-
bigan sa pamamagitan ng pagbaba-
hagi ng salita ng Diyos at pagpa-
pakita nito sa iyong buhay. Kapag 
ginagawa natin ito ay malilinang 
ang ating mga ugali na gaya ng sa 
kay Kristo at ito ang kinakailangan 
upang maging bahagi tayo ng Kani-
yang kaharian.

Alalahanin mo na lahat ng iyong 
pagsisikap at hakbang sa pag-abot 
sa pamantayan ay hindi mo maga-
gawa sa iyong sarili kung ikaw ay 
hiwalay kay Kristo. Ayon sa Filipos 
4:13, “Ang lahat ng mga bagay ay 
aking magagawa doon kay Kristo na 
nagpapalakas sa akin.” Ω

S A  PA N U L AT  N I  Yeyen Batasin
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Opsyong Pangkalusugan

PAANO GUMAWA AT GAMITIN ANG SOY MILK POWDER

Alam mo ba na ang soy milk 
powder ay magandang pangha-
lili sa iba't ibang mga sangkap 
sa iba't ibang putahe? Ito ay 
parang itlog kapag isinahog sa 
mga salad. Maaari itong ipa-
malit sa gatas sa champorado, 
oatmeal o siguro kahit ano pa 
mang lutuin na nangangaila-
ngan ng gatas na powder. 
Maaari mo din itong gami-
tin bilang pamalit sa harina 
sa pulburon o ihalo sa pan-
cake, granola at iba pang mga 
tinapay. Pwede din itong ihalo 
sa smoothie o kaya naman ay 
pampalapot sa mga sarsa o 
sabaw. Maaari ka ding gumawa 
ng matatamis na panghimagas 
tulad ng brownies gamit ito. 
Napakarami ng posibilidad na 
maaari mong magawa kaya 
malaya kang subukang gamitin 
ito sa iyong mga lutuin.

Tiyakin mo lamang na ang i-
yong bibilhin ay organic upang 
makuha mo ang tunay na mga 
benepisyo at linamnam nito. 
Minsan, mahirap ito hanapin o 
di kaya naman ay napakamahal 
kaya ang maaari mong gawin 
ay gumawa ng iyong sariling 
soy milk powder.
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Narito kung papaano.

Mga Sangkap:
Organic soybeans
Tubig

Mga hakbang:
1. Ibabad ang soybeans sa tubig magdamag.
2. Alisin ang balat hangga't maaari. Maaaring kai- 

langanin mong hugasan ito ng ilang beses sa 
pag-aalis ng balat.

3. Pakuluan ang soybeans sa loob ng 30 minuto hanggang isang oras o 
hanggang sa ito ay maluto.

4. Salain at alisin lahat ng tubig.
5. Patuyuin ito sa dehydrator o kaya ay sa oven sa mahinang temperatura 

o di kaya naman ay sa kawali na may mahinang apoy. Tiyakin lamang 
na hindi magba-brown o masusunog ang soybeans dahil magiging soy 
coffee ito at hindi soy milk.

6. Kapag tuyong-tuyo na, handa na ang iyong soybeans. Tiyakin lamang 
na tuyo lahat hanggang sa kaloob-looban. Maaari mong biyakin ang 
ilang buto para masiguro.

7. Gilingin ang soybeans hanggang sa mapulbos gamit ang coffee grinder o 
highspeed blender. Pwede mo din itong ipagiling sa mga naggigiling.

8. Kung nais mo na mas pino at mas makinis ang iyong soy milk powder, 
salain mo ito sa silkscreen at gilingin muli ang mga naiwang malalaki 
pang butil hanggang sa lahat ay mapino.

9. Itabi ang soy milk powder sa lalagyan na hindi napapasukan ng hangin.

S A  PA N U L AT  N I  Samaritana Malinay
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