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1. Orihinal na Pag-ibig
Sa panahon ng kanyang sermon sa bundok, hinawakan ni Jesus ang ilang
mahahalagang lugar ng isang pakikibaka para sa tao. Isa sa mga puntong
kanyang binanggit ay ito.
Narinig ninyo na sinasabi sa kanila sa una, huwag kang
mangalunya: (28) Datapwa’t sinasabi ko sa inyo, na nag sino
mang tumingin sa isang babae na may masamang hangarin ay
nagkakasala ng pangangalunya sa kaniyang puso.
Mateo 5:27-28

Para sa sinomang kristiyanong tao, ang mga salitang ito ay tila nagbibigay
ng pag durog sa anumang kahulugan ng katuwiran na maaring madama
niya. Sa mga salitang ito, hinawakan ni jesus ang pinakamahalagang bahagi
ng pang aalipin ng tao sa kasalanan. Para sa sinumang taong nag nanais na
maging dalisay ang puso, ang pahayag na ito ay nagtutulak sa kanya sa
kanyang mga tuhod sa kalungkutan at isang malalim na kahulugan ng
kanyang pangangailangan ng buhay na tagapagligtas sa Kanyang Puso.
Ang pagkilala kay Jesus ay upang malaman na hindi niya nakikita ang isang
babae na may pagnanasa sa kanya. Sa kaalaman ng katotohanang ito,
umaasa tayo na bilang mga nahulog na mga tao ay maaaring maibalik sa
ating mga puso pabalik sa orihinal n apag-ibig.
Kapag iniisip natin ang tungkol sa pangyayari noong unang nakita ni Adan
si Eva, ang karamihan sa mga tao ay nag iisip na sinabi ni Adan BAAA! BAE!
Gayunpaman, inilalagay nito sa banal na kasulatan ang mga hilig ng
masama na puso. Maraming mga tao ang hindi maaaring pag-isipan ang
imahe ng hardin dahil sa takot na nag kanilang masamang kalikasan ang
mag kokontrol. Upang maunawaan ang pag-ibig na nasa puso ni Adan
nang Makita niya si Eva kailangan lang nating basahin ang Bibliya.
At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalake ay
ginawang isang Babae, at ito’y dinala niya sa lalake. (23) At
sinabi ng lalake, ito nga’y buto ng aking mga buto at laman ng
aking ng laman: sya’y tatawaging babae, sapagkat sa lalake
siya kinuha. Gen. 2:22-23
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Pansinin nang mabuti ang mga salita ni Adan habang nakikita nila ang
kanilang mga mata. “ito ay buto ng aking buto, at laman ng aking laman:
siya ay tatawaging babae, sapagkat siya ay inalis mula sa lalake.” Ang
batayan ng orihinal n apag-ibig na ito ay hindi na nakita ni adan ang isang
magandang bagay na nais nyang ariin. Nakita niya ang isang tao na
gumuhit ng kanilang buhay mula sa kanya; nakita niya ang isang tao na
nanggaling mula sa tabi ng kanyang puso at sumakatuwid ay
pinahalagahan siya bilang kanyang ikalawang sarili. Bilang malinaw na
ipinahayag ni pablo ito:
Gayun din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang
kanikanilang sariling asawa, na gaya n g kanilang sariling mga
katawan. Ang umibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa
knayang sarili: (29) sapagkat walang sinoman na napoot
kalian man sa kanyang sariling katawan; kundi kinakandili at
minimahal, gaya naman ni Cristo sa Iglesia; (30) sapagkat
tayoa ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Efeso 5:28-30

Kaya nakita naming na tulad ng sinabi ni adan kay eva na ikaw ay sa aking
laman at buto, sa parehong paraan ang ikalawang adan ay nagsabi sa
iglesia, ikaw ay aking laman at buto. Hindi sya nagmamahal sa atin dahil
mayroon tayong anumang bagay na mag-alok sa kanya ngunit dahil tayo
ay nagsimula sa kanya. Ang gayong Pag-ibig
Higit pa rito kong basahin mo nang mabuti ang kwento sa genesis,
makikita mo na si adan ay inilagay sa hardin sa lahat ng paglikha bago ang
babae ay nilikha mula sa kanilang tadyang. Nang siya ay lumabas mula sa
kanya, lahat ng kanyang inaangkin ay ibinigay niya sa kanya upang maging
kasamang tagapangasiwa sa kanya. Muli, ginawa ba niya ito dahil nakita
niya ang isang bagay na nais nkiyang pag-aari at kontrolin? Hinahanap ba
niya na bilhin siya sa kanyang mga ari-arian? Hindi, hindi iyan ang pag-ibig
na nasa puso ni adan kay eva. Ang pag-ibig na nasa kanyang puso ay ang
pag-ibig na nagmula sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig. Ngunit
anong pag-ibig iyon? Ang griyego para ditto ay Agape na nangangahulugan
na mabait na pag-ibig; isang pag-ibig na hindi na kasalalay sa anomang
mga katangiang taglay ng tagatanggap. Ang salitang Griyego na madalas
na nangangahulugang pag-ibig ngayon ay si eros, na hindin kalianman
itinataguyod sa biblia. Ang eros ay isang pag-ibig ng maganda, marangal at
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kaibig-ibig. Ang eros ay ang pagnanais na taglayin at tamasahin ang mga
bagay na nakalulugod sa ating mga mata, gana at katawan. Tingnan ang
mga hukom 14:2,3 at 2 samuel 11:2 bilang halimbawa.
Nang dumating sa eva kay adan kasama ang ipnagbabawal na prutas, siya
ay dumating na nagtataglay ng isang bagay na hindi ibinigay ng diyos kay
adan upang ibigay sa kanya. Sa prutas na ito si eva ngayon ay may
nagmamay ari ng isang bagay na wala siya. Dumating siya mula sa puno na
may isip niya na puno ng isang bagong paraan ng pag-iisip.
Ngunit ang ahas ay nagpatuloy, sa isang musical na tinig, na
may banayad na papuri ng kanyang napakagaling na
kagandahan; at ang kanyang mga salita ay hindi nasisiyahan.
Mga patriyarka at propeta pahina 53

Nagsalita si satanas kay eva bilang isang nagmamay-ari ng kagandahan sa
sarili. Hindi niya sinabi sa kanya bilang isa na natanggap ang kanyang mana
mula kay adan. Tinagubilinan niya siya bilang isang maganda at pinalaki ito
sa kanya at pinalilimutan ang pinagmulan ng kanyang kagandahan. Ang
isip na nkikita sa isang babae at nagiisip ng kanyang kagandahan upang
makakuha ng isang bagay mula sa kanya ay isang isip na inspirasyon ni
satanas.
Nagkaroon ng isang bagay na kakaiba, kapana-panabik tungkol kay eva
kapag siya ay dumadating sa kanyang asawa sa ilalim ng kanyang
paghihimagsik. Sa kanyang bagong pakikiramdam kung sino sya , ang
kanyang pag-asa, tiwala sa sarili, at ang kanyang ambisyon ay isang uri ng
pagkahumaling kay adan. Ito ay kakaiba pa at nakakaintriga. Sa pagkuha
ng bunga ni adan hindi lamang lumaban sa kautusan ng Diyos, itinatag din
niya ang isang batas na magiging sanhi ng lahat ng kanyang mga anak na
lalaki upang tumingin sa babae upang bigyan sila ng isang bagay. Sa loob
ng puso ng mg tao ay itatapon ang pangyayaring ito na ang babae ay ang
nagbibgay ng buhay, isang ay nagtaglay ng landas patungo sa buhay. At sa
gayon ang pagsamba sa banal na pambabae nagsimula at ang simbolo ng
bagong pang-aalipin ng tao ay ang imahe sa kanyang isip ng hubad na
babae na anyo. Ito ang larawa na para sa karamihan sa mga tao ay
magiging tanda ng transaksyong iyong sa hardin; ang lalake ay tumingin sa
babae upang bigyan sya ng buhay. Sa transaksyon na iyon, ang
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pagmamahal ng tao ay lumipat mula sa Agape napunta sa eros. Ito ay
nagbago mula sa isang pag-ibig na nagbibigay nang walang naghahanap ng
anumang bagay para sa sarili sa isang pag-ibig na nakuha lamang sa na
nakalulugod sa sarili.
Siyempre ang bagong pag-ibig na ito ay inilagay ang babae sa ibang paraan
ng pang-aalipin. Upang maibigay sa tao ang kanyang kendi sa mata, upang
maakit ang lalaki, dapat syang magkaroon ng isang bagay upang bigyan
sya. Ang mundo ng mga pangpapahusay sa fashion ay ipinanganak. Ang
babae ngayon ay naglalayong ipakita ang kanyang kahalagahan sa taong
nais nya mula sa knayang sariling mga mapagkukunan. Siya ay indi
sinasadya natinatanggihan ang kanyang pamana mula sa lalake at
nilalapitan sya sa kanyang sariling mga tuntunin at ang nagreresultang
kasalanan guwang para sa parehong lalaki at babae.
Tandaang maigi ang orihinal na pagmamahal na nadama ni Adan kay Eva
ay hindi batay sa kung ano ang kanyang inaangkin sa kanyang sarili ngunit
sya ay nanggaling mula sa kanya. Ibinigay niya ang lahat na ibinigay sa
kanya dahil sya ay ngamula sa kanya. Iyon ay agape, iyon ay orihinal na
pag-ibig.
Pansinin din na ang tanging paraan upang matiyak ang na nag agape ay
dalisay ay upang malaman ang katiyakan na ang tagapagtanggap ay
walang likas na dahilan upang ang pag-ibig ay magising. Kung ang babae ay
maynagmamay ari ng isang bagay na hindi nag mula sa lalaki, pagkatapos
ay si Eros ay magigising at ang babae ay dapat na patuloy na gumawa ng
unang nakakaakit sa tao at ito ay humantong sa kamatayan. Tandaan,
ibinigay ni adan ang dahilan kung bakit minamahal niya ang babae—siya
ay buto ng aking buto at laman ng aking laman—iyon ang batayan ng
orihinal na pag ibig.
At kung paanong ang pamana ni eva mula kay adan ay ang kasiguruhan ng
kanyang agape para sa kanya, gayon din ang pamana ni Cristo mula sa
kanyang ama ay ang kasiguruhan ng kanyang agape para sa kanyang anak,
sapagkat kami ay ginawa sa kanyang larawan. Sinabi ng ama.
At narito ang isang tinig mula sa langit, sinsabing, ito ang
aking minamahal [agapetos] anak, na sa kanya ay lubos na
kinalulugdan. Mateo 3:17
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Ang tanging posibleng paraan para sa tunay na Diyos na agape para sa
kanyang anak ay ang anak na natanggap ang lahat ng kanyang mula sa
kanynag ama. Iyon ang tanging paraan upang matiyak ang mabait na pagibig. Kung ang ama ay tumingin sa mga mata ng kanyang anak at
nagmamahal sa kanya sapagkat siya ay makangyarihan o dahil siya ay
marunong sa lahat, ito ay hindi agape, sa halip ito ay isang anyo ng eros.
Gayunpaman dahil sinasabi sa ating bibliya na binigyan ng diyos ang
kanyang anak ng lahat, ipinahahayag nito na nag kanynag pag-ibig na
ibinabhagi niya sa atin. Gustung-gusto naming ang ape dahil mahal niya
muna ang kanyang nak sa agape.
Gusting-gusto naming [agape] sya, sapagkat una niyang
minahal [agape] kami. 1Juan 4:19

Kung sumasamba tayo sa isang Diyos na nagmamahal dahil sa likas na mga
katangian ay gayon din ang gagawin natin. Naming ang nakikita natin.
Ngunit kung samasamba tayo sa isang anak na ibinigay sa lahat ng bagay
at nakasalalay sa katiyakan ng matamis na mabait na pag-ibig ng agape ng
ama, maaari tayong maibago sa imahen ng pag-ibig at pag-ibig na ito kung
iniibig ng Diyos ang kanyang anak.
Ang aming Diyos ay agape at sa kanya ay walang Eros.
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2. Hindi nahihiya
Ang mga istatistika ay nagsasalita para sa kanialang sarili pagdating sa mga
relsyon ng tao. Mahigit 50% ng mga pag aasawa ang nagtatapos sa
diborsyo sa maraming bansa, na nagbibigay ng malinaw na mga indikasyon
na hindi nakita ng mga taong ito ang inaasahan nila sa relasyon. Para sa
marami na nananatili sa mga bono ng pag-aasawa, ang kanilang karanasan
ay kadalasang kasiraan lamang ngunit mananatili sila dahil wala silang
mas mahusay na pagpipilian o natatakot gumawa ng pagbabago. Ang mg
alon ng pagkabigo, kalituhan, pagkaaksaya, galit at kalungkutan na resulta
mula sa mga nakakalason na eksperimento sa pantao na matalik na
pagkakaibigan ay maaaring kabuuan ng isang tanong mula sa isang kanta
na humuli sa aking kabataang atensyon habang lumalaki dekada Otsenta:
Ano ang pag-ibig?
Ang sinuman ba ay umiibig sa kahit sino?
Sa huling kabanata ay tinawag natin ang tanong na “kung ano ang pagibig?” sa pamamagitan ng pagsusuri kong ano ang nangyari nang unang
nakita ni Adan si Eva. Naaalaala natin na noong sinabi ni Adan na “ito ay
aking buto ng aking buto, at laman ng aking laman,” hindi niya sya minahal
dahil sa kanyang pag-aari sa kanyang sarili ngunit syay lumabas mula sa
kanya at ang kakayahang makilala siya, ang kanyang mga panaginip, mga
kagalakan, mga hangarin at maging kasama upang ibahagi ang kanyang
paglalakbay. Ang kadalisayan, kawalang-kasalanan at kalayaan ng pag-ibig
na ito ay kabuuan mula sa mga salitang ito.
At sila ay parehong hubad, ang lalaki at ang kanynag asawa,
at hindi nahihiya. Genesis 20:25

ang salitang NAPAPAHIYA sa hebreo ay ay nagdadala ng sumusunod na
kahulugan:
•
•
•
•

Upang maging bigo
Upang maantala ang kahulugan na magkaroon ng isang pag-asa
hindi matagumpay
Upang maging manggulo o nalilito
Upang maging tuyo at sa pamamagitan ng implikasyon ay sira
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Ang naranasan nina Adan at eva ay ang lahat ng gusto natin ngunit halos
palaging hindi na kukuha, kung sa lahat. Ang landas mula sa kagalakan,
kalayaan, katuparan, kawalang-kasalanan at pagpapalaganap ng
pagkabigo, pagkalito at pagkawasak ay sunubaybayan sa transaksyon ng
pagkuha at pagkain ng prutas na hindin nila dadalhin; ang transakyong ito
nanaging sanhi ng aming pagbagsak mula sa Agape pa Eros.
Kailanagan nating magsala sa pamamagitan ng kuwento sa bibliya tulad ng
isang arkeologo na naghahanap ng sinaunang kayamanan, na maingat na
sinisira ang mga buhangin ng oras upang matuklasan ang mga
katotohanan ng kasaysayan na nagsasalita ng kahulugan sa ating buhay.
Ang pag-ibig na ito na ibinahagi ni adan at eva ay maingat na itinayo at
binuo
ng Diyos upang matiyak ang kanilang walang hanggang
pagpapalagayang loob at kaligayahan. Ang tunay na pinagmulan ng ating
unang mga magulang ay nagtataglay ng lihim sa walang pag-ibig na pagibig na ito na hindi nagtagumpay. Tandaan nang mabuti ang mga
sumusunod:
•
•
•
•
•
•
•

Nilalang ng Diyos si Adan at inilagay siya sa hardin. Gen 2: 7
Ginawa ng Diyos ang katiwala ni Adan at pinakadakila sa paraiso
na ito. Gen 2:8,15
Iniutos ng diyos kay adan tungkol sa puno ng buhay at puno ng
kaalaman. Gen 2:16
Inayos ng Diyos ang mga kalagayan upang m aging sanhi ng
pakiramdam ni adan sa isang kasamahan. Gen 2:20
Inilagay ng Diyos si Adan sa pagtulog (makasagisag ang salitang
Hebreo ay maaaring mangahulugan ng kamatayan) Gen. 2:21
Kinuha ng diyos ang Tadyang ni adan at binuo ang babae mula sa
buhay na Tadyang. Gen 2:22
Dinala ng Diyos ang babae papunta sa lalake. Gen 2:22

Ang pagkakasunud-sunod na ito ay mahalaga upang maunawaan ang lihim
ng hindi nahihiyang orihinal na pag-ibig ng aming mga magulang. Walang
anuman na pagmamay ari ni Eva na hindi niya natanggap galling sa Diyos
sa pamamagitan ni Adan. Ang nag-iisang soberanya at pamamahala na
inangkin ni Adan ay inilatag s pamamahinga at siya ay nabuhay sa
kabaguhan ng buhay na may kasamang kinuha mula sa kanyang panig.
Nang matulog si Adan, ang kanyang puso ay puno ng pagnanais na buksan
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ang kanyang puso, umaapaw sa pagmamahal sa isang taong
makakaunawa sa kanya. Nang siya ay nagising, nakita niya ang isa kung
sino ang maibibigay niya sa lahat ng kanyang tinanggap at nagmamay ari
mula sa Diyos. Si Adan, na alam ang lahat ng ito ay ipinagkaloob sa babae
ang lahat ng mayroon siya. Siya ay ang kanyang tadyang, ang kanyang
DNA, zng kanyang puso, ang kanyag tahanan, ang kanyang hardin, ang
lahat. Alam din niya na si Adan ay natulog at binigyan ang isang bahagi ng
kanyang sarili para sa kanya. 1 Bilang tugon ang babae ay nakikita ang lahat
ng ibinigay sa kanya at habang tinitingnan niya ang mg amata ng kanynag
asawa, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat, kagalakan at
kaligayahan. Ang babae ay nabubuhay sa bawat sandal na alam na nag
lahat ng kanynag inaangkin
ay ibinigay sa kanya sa
pamamagitan ng kanynag
asawa.
Ang transakyong ito sa
pagitan ng lalaki at babae ay
maaaring mapangalagan sa
isang walang hanggang
paggalaw ng pagmamahal
na umaapaw tulas ng isang
bukal at kailanman ay hindi
mapapahiya. Ang sikreto,
ang susi, ang sentro, ang
ikutan, ang pangunahin, ang
puso ng kahanga-hangang
paggalaw
na
ito
ng
pagmamahal ay namamalagi sa simpleng katotohanan ng pag alam at pagalala sa iyong pinagmulan at kung paano ka naransan. Hangga’t naalaala ni
adan na siya ay nilikha at inilagay sa hardin bilang pinuno at pakidakila
upang pangalagaan, protektahan, at tapat na tagapangasiwa ng llahat ng
1

Ang pagtulog na ito ni Adan ay nagmumula sa kasaysayan sa pagtulog ni Abraham
na nagsilang ng bansang Israelita at ang pagtulog ni Jesus sa libngan na nagbigay ng
kapanganakan sa kanynag Iglesya ay nagpapahiwatig din sa Gastos sa Amasa
pagsilang ng Sansinukob.
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ibinigay sa kanya, pagkatapos ay ibubuhos niya ang lahat ng pagpapalang
ibinigay sa kanya sa bagay na kung saan siya ay ginawang pinakamataas na
puno. Habang tinatanggap ng babae ang kapunuan ng pagpapala mula sa
kanyang asawa at tumungin sa kanya sa mapagmahal na paggalang,
masayang pagsumite at pagtitiwala sa pagsunod, habang ipinahahayag
niya ang kanyang pagtitiwala sa kanyang pamumuno at habang
iginagalang niya ang kanyang pagkaulo, tulad ng babae na nakatayo sa
isang balon na nakukuha niya ng kanyang puso mas mahigit pang
pagpapala kaysa sa naunang ipinakita.
Maaari naming ilarawan ang pag galaw na ito sa pag-ibig sa pamamagitan
ng pagkilos ng dalawang piston motor. Ang unang piston na si Adan, sa
kanyang kagalakan na ipinakilala sa isang tunay na kasamahan na nagmula
sa kanya, ay nag-apoy at nagpapalabas ng isang alon ng pagpapala na
nagpapadala ng masayang panggatongsa ikalawang piston cavity at sa
parehong oras ay nagiging crankshaft na pagkatapos ay iaangat ang
ikalawang piston patungo sa kisame na kung saan pagkatapos ay nagaapoy ng isang mapagmahal na tugon na parangalan ang unang piston at
pinunan ang lukab na may masayang pagsumite, karangalan at paggalang.
Ang galaw ng pag-ibig na ito ay nagpapatakbo ng bukal na pamumuno sa
apat na ilog na dumadaloy mula sa Gitna ng Hardin at tubig sa buong lupa.
Gen 2:10-14. Anong kahanga hangang disenyo! Ano ang isang kahangahangang ilustrasyon kung paano gumana ang uniberso para sa tayo ay
ginawa sa larawan ng Diyos. Gen 1:27
Muli naming binibigyang diin ang punto na nag paggalaw ng walang
hanggang pag-ibig na ito ay nakasalalay sa bawat tao na alam ang kanilang
ppinagmulan, alam ang kanilang tunay na pagkakakilanlan at ang kanilang
lugar sa loob ng paglikha ng Diyos. Hangga’t naalaala ni adan na siya ang
pinuno ng hardin at naalala nan a lahat ay nasa ilalim ng kanyang pagaalaga at na ang lahat ay ibinigay sa kanya ng Diyos at ang lahat ng ito ay
pagmamay ari ng Diyos at pagkatapos ay siya may posibilidad at
panatilihin ang na ibinigay sa kanya; patuloy niyang ibubuhos ang kanyang
pagpapala sa lahat ng ilalim ng kanyang nakita at kung saan siya ngayon ay
namumuno kasama sa Adan ay ibinigay sa kanya ng kanyang asawa sa
pamamagitan ng kaloob ng Diyos pagkatapos ay makukumpleto niya ang
palibot ng pagpapala at kapwa sila ay hindi kailanman napaphiya.
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3. Ginawa sa kanyang larawan- ang Banal na Huwaran
At sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan,
ayon sa ating kahawig:… (27) kaya nilikha ng Diyos ang tao sa
kanynag sariling imahe, sa imahe ng Diyos nilikha niya siya;
nilalang siya ng lalaki at babae. Gen. 1:26,27

Sa pamamagitan ng isang malapit na pagbabasa ng Genesis isa at dalawa
ay ipinapahayag naming ang isang relasyon sa pagitan ni And at Eva n asan
ay nanatili sa isang pang habang buhay galaw ng agape pag-ibig. Ang lihim
ng motor na ito ng pag-ibig ang nakapaloob sa bawat miyembro na nagaalala kung saan sila nanggaling at kung ano ang natanggap nila. Ang pagibig na lagaslas ng Diyos ay ibunos kay adan at pagkatapos ay mula kay
Adan kay Eva at pagkatapos ay bumalik sa pasasalamat pabalik sa
pinagmulan mula kanino ito dumating.
Sinasabi sa atin ng Biblia na ang unang relasyon ng tao ay isang larawan o
huwaran ng Diyos at ng kanyang anak dahil ginawa tayu sa kanila larawan.
At ano pa ang matutunan natin sa huwarang ito?
Datapwat sa amin ay may iisang Diyos, ang Ama, na sa kanya ay ang lahat
ng mga bagay, at kami’y nasa kaniya; at isang Panginoon na si Hesus
Kristo, sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng bagay, at kami sa
pamamagitan niya. 1 Cor. 8:6
Inilarawan ang Ama bilang “kanino ang lahat ng mga bagay”- ang
pinagmulan ng lahat ng buhay at pagpapala. Inilarawan ang anak bilang
“sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng buhay at pagpapala. Ang
pagkakaiba sa pagitan ng kanino at sa pamamagitan ng kanino ay
mahalaga parasa agape love motor upang manatili sa walang hanggang
paggalaw. Paano ito? Sa pagkilala sa Ama na ang lahat ay mga bagay na
ang anak ay palaging nasa katayuan ng pagpapahalaga sa Ama sa
pagbibigay sa kanya ng lahat ng mga bagay. Samantalang tinitingnan ng
Ama ang kanyang Anak bilang Isa na nanggaling mula sa kanynag Sarili,
hinahangad niyang ibuhos ang pagpapala sa kanya at ibigay sa kanya ang
lahat ng mga bagay sapagkat iyon ay ang kalikasan ng kalikasan at puso ng
Agape ng Ama – upang ibigay. Ang pagmamahal na motor na ito ay
patuloy na magbubuhos ng isang bukal ng pagpapala hanggat pinanatili ng
Ama at Anak ang kanilang pagkakakilanlan kung kanino at kanino.Ang
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lagaslas na likas na katangian ng bukal ng pagpapala ay ipinahayag sa mga
salitang ito.
Datapwa’t ibig ko na iyong malaman, na ang ulo ng bawat tao
ay si Cristo; at ang Ulo ng babae ay ang lalaki; at ng ulo ni
Cristo ay Diyos. 1 Cor. 11:3

Kung paano ang Diyos Ama ang pinuno ni Cristo, Gayon din ang tao, ang
pinuno ng babae. Ito ay isang mahalagang bahagi na kong ano ang ibig
sabihin nito na gawin sa kanilang larawan. Ang pagtukoy sa pagiging ulo ay
direktang nauugnay sa kong paano ginamit ng Genesis ang terminong ito
sa hardin.
At isang ilog ang lumabas mula sa Eden na dumilig sa
halamana, at mula roon ay nahiwalay, at nagging apat na ulo.
Gen 2:10

Ang banal na huwaran ay nagpapakita ng ulo bilang pinagmulan ng
pagpapala dahil ang ating Amang nasa langit ang pinagmumulan ng lahat
ng pagpapala. Habang dumadaan ang pagpapalang iyon Sa kanyang Anak,
siya ay nagging pinuno sa tao para sa layunin ng pagbuhos ng pagpapala.
Natanggap ng lalaki ang pagpapalang ito at pinagana na maging ulo upang
ibuhos nag pagpapala sa kanyang asawa. Kanino itinutulak ng asawa ang
kanyang pasasalamat? Ipinahayag niya ito sa lahat ng mga taong nagging
bahagi ng pamaraan upang ipasa ang pagpapala sa kanya; sa Diyos at sa
kanyang Anak at sa kanyang Asawa. Ang susi sa pagpapanatili ng
pamaraan na ito ng pagpapala ay ang malaman kong sino ang iyong ulo,
sino ang sa iyo kung sino ang iyong pinapahalagahan ang iyong
pasasalamat? Kaya nagiging malinaw na ang buong sistema na ito ay
nakasalalay sa pag-alam ng pagkakaiba sa pagitan ng kong sino ang isa sa
kanino sa iyo at sino ang sa pamamagitan ng kanino mula sa iyo.
Kung susuriin mo nang mabuti ang bibliya, makikita mo ang banal na
huwaran ng pagkaulo at pagkasumite na ipinahayag sa maraming lugar.
Kaninong
Pinagmulan

Sa pamamagitan ng
Kanino

Basihan

Ama

Anak

1 Cor 8:6; 1 Cor. 11:3;
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Heb 1:1-3
Asawang Lalaki

Asawang Babae

Gen 3:16; 1 Cor 11:3,
Eph 5:25; 1 Pter 3:1

Ama

Ina

Ex. 20:12; Eph 6:1; Col
3:20

Ina

Mga bata

1 Timotio 2:15

Kristo

Asawang Lalake

1 Corinto 11:3

Kristo

Simbahan

Efeso 5:25

Elders/ Pastors

Pulutong

1 Pet 5:2; 1 Thess
5:12,13

Hari/Gobernador

mga Mamayanan

Rom 13:1-3; 1 Pet
2:13,14

Bibliya

Pastor/Elder

2 Tim 4:2; 1 Pet 5:2

Ang mas ganap na pagsunod sa banal na Huwaran n aito ay mas
maraming pagpapala ang dumadalos sa atin at sa ating mga pamilya.
Halimbawa kapag iginagalang natin ang ating ama at ina, pinangakuaan
tayo ng mahabang buhay. Kapagpinahalagahan namin ang lubos na pagibig na iyon na higit sa atin, pinagpapala tayo sa pamamagitan ng kanilang
pangangaral ng salita at mga payo sa isang maka-Diyos na Buhay.
Bukod sa mga direktang mga pagpapala ng kagalakan, kaligayahan at
pakikisama na dumadaloy sa atin sa pamamagitan ng banal na huwaran na
ito, mayroon ding mga panangga na pagpapalang maari nating maiipon sa
pamamagitan ng channel. Sa bawat kaso, ang isang “sa pamamagitan ng
kanino” na mga bagay ay dumating, ay nasa ilalim ng proteksyon at
nagtataglay ng awtoridad ng isang “kaninong” mga bagay na
dumating.Bilang isang halimbawa kung gaano kalaki ang protekston ng
isang bata, nakikita natin ang:
1.
2.
3.
4.

Ang bata ay Protektado ng Ina
Sino ang protektado ng kanyang asawa?
Sino ang protektado ng pulisya?
Sino ang protektato ng gobyerno?
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5. Sino ang inordinahan ng Diyos
Ang pagkuha sa espirituwal na direkson na nakikita natin:
1.
2.
3.
4.
5.

Ang ama ay pinayuhan ng mga matatanda o Pastor,
Sino ang napapailalim sa salita ng Diyos?
Na nakasulat sa pamamagitan ng Propeta,
Na kung saan ay Ib ibinigay ng Diyos
Sino ang tumatanggap nito mula sa kanyang Ama.

Kapag mas lumalawak tayo sa mga posisyon na sumasailalim sa banal na
huwaran, mas malaki an gating proteksyon, pagpapala, kapayapaan at
kagalakan. Maaari naming ilarawan ang sistema ng pagpapala na ito bilang
isang higantemg sistema ng irigasyon upang ilipat ang espiritu ng Diyos sa
buong sansinukob. Ang bawat pamilya ay nagiging istasyon ng pahinga
upang mapanatili ang mga pagpapalang bumababa at ang pasasalamat na
dumdaloy pabalik. Ang bawat komunidad, simbahan at bansa ay nagiging
mga motor upang tulungan tiyakin na nag bawat tao sa sistema ay puno
ng Agape ng Ama.
Malinaw na magiging hangal na imungkahi na malilimutan ng Diyos at ang
kanyang Anak kung sino sila. Ang pinagmumulan ng bukal na ito ay hindi
kalianman titigil sa pag agos. Tinitiyak sa atin ng Bibliya
Sapagkat ako ang PANGINOON, hindi ako nagbabago; Mal 3:6
Si Jesus Cristo ay sya ring kahapon, at ngayon, at
magpakaylanman. Heb 13:8

Ang Ama at ang kanyang Anak ay hindi kailanman magbabago. Ang bukal
ng buhay na dumdaloy mula sa trono ng Diyos ay hindi titigil. Ngunit alam
naming na nagkakaron ng pagtigil sa Channel. Ang pagpapakilala ng
kasalanan ay ang pagpapakilala ng isang proseso ng pag-iisip na baguhin
ang mga pinagmulan ng kalikuan na ito ay nagsimula kay Lucifer na
nahulog mula sa Agape Ng Diyos papunta sa Eros ng Sarili. Sinasabi sa
kasulatan sa atin kung paano naisin ni satanas na baguhin ang banal na
huwaran:
Paano ka nahulog mula sa langit, o Lucifer, anak ng umaga!
Paano ka pinutol sa lupa, na nagpahina sa mga bansa! (13)
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sApagka’t iyong sinabi sa yong puso, ako’y sasampa sa langit,
aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng
Dios: Ako’y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga tagiliran ng
hilagaan: (14) ako ay sasampa sa itaas ng mga taas ng mga
ulap; ako ay magiging tulad ng pinakamataas. Isa. 14;12-14

Sa mga tekstong ito nakikita natin nag isang nilalang na hindi naghahangad
na maging sa ilalam ng proteksyon at pag-aalaga ng banal na huwaran
ngunit sa halip ay naglalayung maging katulad, ang Kataas-taasan.
Tinatanggihan nin Satanas ang katutuhanan na natanggap niya ang lahat
ng mayroon siya at naghahangad na tumayo sa parehong posisyon bilang
Diyos mismo. Sa simula ay gusto ni satanas na maging katumbas ng Anak,
ang isa na agad sa kanya kaysa sa ilalim ng kanyang awtoridad, upang
maaari syang maging diriktang mag-ulat sa Ama ng wala sa ilalim ni Cristo.
Ang Ama, sa pamamagitan ng banal na huwaran, ay inilipat upang
ipagtanngol at protektahan ang kanyang Anak at ideklara ang ugnayan na
kaniyang sinang ayunan s alahat ng nilikha. Hindi ipinagtanngol ni Kristo
ang kanyang sarili o nagsasalita sa kanyang Sariling depensa, ang lahat ng
ito ay ginawa ng kanang Ama. Tinanggiahan ni satanas ang utos ng AMA
na sambahin at igalang ang kanyang Anak at nais maging eksakto tulad ng
katas-taasan.
Ang pagnanais ni Satanas na ituring na tulad ng katas-taasan na naglihi sa
kasinungalingan na sinabihan sa ating mga unang magulang na “kayo ay
magiging katulad ng Diyos” at “hindi kayo tiyak na mamamatay.’’ Si
Lucifer ay nilikha upang maging isang tagadala ng liwanag. Ibinigay sa
kanya ng Diyos ang higit sa anumang iba pang nilalang (Eze 28:14). Tulad
ng nakita ni Lucifer ang lahat ng ibinigay sa kanya, kakaiba siyang
nakalimutan na talagang ibinigay ito. Si Lucifer ay may utang sa lahat ng
mayroon siya sa ANak ng Diyos na lumikha sa kanya sa pamamagitan ng
Kalooban ng Ama. Kung patuloy syang tumingin sa Anak sa pagpapahalaga
at nagpapakilala sa sarili pagtapos ng Anak na nabuhay sa mapagmahal na
pagsusumite, pagsunod at pasasalamat sa kanyang Ama, hindi kailanman
siya ay nabagsak mula sa Banal na sungay sa kasalanan. Ang ugat ng
kasalanan ay ang pagkalimot sa iyong pagkakailanlan bilang isa na
tumanggap ng lahat ng kamay ng Anak ng Diyos sa pamamagitan ng
Kalooban ng Diyos Ama.
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Kung dapat nating maging mailto parin ang tungkol sa kung kanino at kung
kanino ang kaugnayan ng Ama at Anak ang banal na sungay ay
nababagabag sa ating mga isipan at hinDi na tayo nagging bahagi ng
pagpapala. Mahalagang tandaan ang alituntuning ito
Ngunit lahat tayo, namay bukas na mukha na nakikita sa isang
salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang
larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian,
tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. 2 Cor
3:18

Tulad ng nilikha ng mga nilalang, natural na tayo ay nagbago sa isang
larawan ng kong ano ang ating nakikita bilang banal. Kong paano namin
unawain ang Diyos ay kung ano ang gusto naming maging. Ipinakilala ni
Satanas sa lahi ng tao ang isang konsepto na nag-udyok sa atin na isipin na
tayo ay maaaring maging katulad ng Diyos, hindi napakarami sa karakter
kundi sa kapangyarihan, kaalaman at buhay. Ang segurida ng agape ay
namamalagi na alam na nag anak ng Diyos ay nakatanggap ng lahat ng
kanyang mula sa kanyang Ama. Tulad n gaming tinalakay noon, anumang
ideya na nag Anak ay may kanyang sariling mga independiyenting
katangian na umaakit sa Ama sa anumang paraan, sinisira ang
katotohanan na nag Diyos ay langing at palaging Agape. Kong ito ay
nauunawaan na siya ay naaakit sa isang bagay na likas na
makapangyarihang gayon ng Diyos ay likas ng Ersos, isang manliligaw ng
maganda, makangyarihan at dakila.
Kapag naiintindihan natin nag Anak ng Diyos bilang isa na natanggap ang
lahat ng mga bagay at na ito ay walang likas na Anak na nging dahilan
upang ang Ama ay gumawa ng kanyang katumbas ng kanyang sarili
pagkatapos ay matiyak tayo na ang prinsipyo ng agape ay hindi lilipas mula
sa ating isipan. Ang pagkilala sa pagkakakilanlan ng Anak ng Diyos ay ang
lihim na natitira sa daluyan ng bukal na Agape. Tulad ng Sinabi ni Jesus sa
amin
Sinasabi sa kaniya ni Jesus, ako ang Daan, ang Katotohanan,
at ang buhay: walang taong lumalapit sa Ama,kundi sa
pamamagitan ko. Juan 14:6
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Ang mga Anak ay may buhay; at ang wala sa Anak ng Diyos
ay walang buhay. 1 John 5:12

Ang lihim para sa isang mag-asawa upang manatili sa isang agape love
motor na relasyon ay upang parangalan
ang Ama bilang aming Diyos at si Jesus bilang sa pamamagitan ng
kaninong Panginoon. (1 Cor 8:6)
Kapag mayroon tayong banal na huwaran sa ating mga isipan, tayo ay
magiging isang imahe n kanilang kaugnayan sa ating kalagayan tulad ng
sinabi ng Diyos sa atin sa simula na tayo ay ginawa sa larawan ng Diyos.
Magagalak na isipin n amula sa posisyon na nakatayo tayo sa daluyan ng
kasaysayan ng tao na maari lamang nating piliin na mabuhay tulad nito,
ngunit hindi ito possible kapag naiintindihan natin kong gaano kasindak
anng pagbagsak ng tao. Ang pangako ng ahas kay Eva na magiging katulad
ng Diyos at hindi tayo mamamatay ay nagkaroon ng kakila-kilabot na mga
kahihinatnan para sa atin.
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4. Ang manggagaway at ang kanyang baguhan
Habang iniexamina natin ang orihinal na pag-ibig na na buhay hardin ng
Eden, makikita natin sa kataohan ni Adan at Eva ang isag makina ng
walang hanggang pag-ibig na denisinyo upang dumaloy sa pangngakong
papulasyon ng mundo. Ang pagbuhos ng pagpapala mula kay Adan at Eva,
at ang pagpapahalaga mula kay Eva at Adan ay mananatiling isang
panustos ng suplay ng gasolina para sa dalawang membro habang silay
nanatili sa kanilang orihinal na pagkapangulo at pagsumite ng kanilang
patuloy na paalala na nag lahat ng kanilang pagmamay-ari nila ay binigay
sa kanila sabpamamagitan ng Agape n gating mapagbigay na Panginoon.
Gaano katagal ang paggalaw ng patuloy na pag-ibig sa magandang harden
na hindi sinabi ngunit nakakalungkot ang mga kaganapan na maaaring
maging sanhi para tumugil sa p ag-ikot ang motor. Gusto nating suriin ng
maingat ang mga pangyayaring ito at isa alang-alang kong paano na
buwag ang orihinal na pag-ibig at pinalitan ng nahulog n apag-ibig na alam
natin bilang Eros.
Para sa anu mang dahilan natagpuan ni Eva ang sarili sa Ipinagbabawal na
puno na binanggit ang kahulugan ng pagbabawal ng Diyos laban sa
pagkain ng bunga ng punong ito. Ang isang matalinong tinig na
nanggagaling sa isang ahas ang nag udyuk sa pag-uusisa ng pag-aalala at
humawak sa kanya.
At sinabi niya sa babae, tunay ban a sinabi ng Diyos, huwag
kayong kakain s alin mang punong kahoy sa halamanan?
Genesis 3:1

Alam ni Eva na ang Diyos ang nagbigay ng lahat sa kanyang asawa na
pagmamay-ari din niya lahat ng bagay na mula sa Panginoon sa
Pamamagitan ni Adan. Ang tanong tungkol sa isang direktang utos ng
Panginoon ay isang pagtatangka na lagyang ng pagdududa ang isip ng
Babae ukol sa kong ano ang katutuhanan. Ang kaisipan sa tanung kong ano
ang Sinabi ng Panginoon ay bago sa kaisipan ni Eva at ang bawat patuloy
na sandali ay nanatili syang nakikipag-usap sa ahas,ay lalo pa syang
nadadala palayo mula sa posisyon ng paglalang ng Diyos. Ang pag-akit na
ipagtanggol ang Diyos ay isang imbitasyon upang lumabas sa daluyang ng
pagpapala, ang tanong ay isang paanyaya na harapin ag mga bagay sa
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kanyang sarili na magiging dahilan upang makalimutan niya na hindi sya
dapat nakikipag usap sa anumang hindi kilalang panlabas na tanong ng
walang pantakip at proteksyon mula sa kanyang asawa. Ito dapat ay sapat
na para sa kanya na lumakad ng walang ano mag salitang sinasabi.
Nakuha natin na si eva ay hindi kompltong nakagpahinga sa kanyang
sagot. Tulad ng madalas na kaso kapag nakakaranas tayo ng takot o nasa
ilalim ng presyon,
At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy
sa halamanan ay makakain kami: (3)datapwat sa bunga ng
punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos,
huwag kayong kakain niyaon, ni huwag nyung hihipuin, baka
kayoy mamatay. Gen 3:2-3

Pero ano nga ba ang sinabi ng Panginoon sa kanyang asawa na syang
tinuruan nya?
Datapwa’t sa kahoy ng pagpapakilala ng mabuti at masama ay huwag
kang kakain; sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang
pagsalang mamamatay ka.
At sinabi ng Panginoon na kung kumain ka nito ay mamamatay ka. At si
Eva sa kanyang pagkabalisa ay nadagdagan pa dahil kapag ito ay iyong
hinawakan ikaw ay mamamatay. Ito ay nagging perpektong pagkakataon
para kay satanas. Ang paglagay ng prutas sa kanynag kamay ay nahaharap
sya sa isang maliwanag na katibayan na sa pamamagitan ng paghawak ng
prutas sa kanyang kamay ay hindi talaga sya patay. Mula sa kanyang
sariling bibig ay lumabas ang isang katibayan na kinakailangan ni Satanas
upang mapatunayan ang Ang Panginoon ay nagsisinungaling.
Ang kanyang pagtitiwala sa sarili na kaya niyang pangasiwaan ang
sitwasyon ng hindi nangangailangan ng ordinadong tagapagtanggol ang
nagdala sa kanya sa isang lugar kong saan ito ay malinaw sa kanya na hindi
nagsasabi ng totoo ang Panginoon. Ang kanyang pagnanais na ipagtanggol
ang Panginoon ang nagbigay daan para kay satanas upang maging dahilan
na magduda si Eva sa Diyos. Kaya tuso ang kaaway! Mapang-akit ang
kanyang Argumento!
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Hindi alam n Eva na nakikipag-usap na sya sa isang masamang Espiritu.
Hindi lang basta isang masamang espiritu kundi ama ng lahat ng
masamang Espirito! Maaari man nating pag-usapan na ang babae ay
walang ideya sa kung anu man ang nangyayari sa kanya, ngunit alam
niyang sapat upang malaman na hindi dapat sya kumilos dahil sa
pagtitiwala sa kanyang sarili ngunit salip ay, tumakbo siya papunta sa bisig
ng lalaki na kong saan sya ay nakatanggap ng lahat ng bagay at ang
ibinigay sa kanya ng Diyos upang maging kanyang spirituwal na
tagapagtanngol at kalasag.
Nang Makita na ang babae na nakaharap na ngayon sa maliwanag na
katibyan na ang Diyos ay hindi mapagkatiwalaan, at sinimulan na ni
satanas ang digmaan laban sa Agape upang itatag ang Eros bilang katastaasan.
At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay;
(5) sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kumain niyaon
ay madididlat nga ang inyong mga mata, at kayo’y parang
magiging Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Gen
3:4-5

Ang pahayag na “hindi kayo mamamatay” ay naglalaman ng binhi na
nakakamatay na lason na maling pananampalataya na anng ating buhay ay
hindi nakasalalay sa Diyos kundi sa isang bagay na taglay nating natural.
Idagdag dito ang paniniwala na makakakuha ako ng mga bagay sa natural
na mundo upang mapahusay ang buhay ko, kapangyarihan at sarili ko. Ang
kasinungalingang ito, kapag binigyang pansin, ay maaaring patayin ang
natural na pakiramdam ng pagpapahalaga na nadama ng babae sa lalaki
dahil nanggaling siya sa kanya at tinanggap ang buhay na mula sa kanya.
Pangalawa, hindi na niya kailangan ang pagpapahalaga para sa natural na
mundo sa kanyang paligid na ibinigay sa kanya dahil sa “ lakas ng loob” at
pagsisikap na ay makakakita ng sangkap na makakapagpataas sa kanya sa
kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang Diyosa, hindi na sya
magpapadala sa pagboto ng “dominasyon ng lalaki at control” siya ay
maynatagpuan pang isang paraan sa Diyos at ang paraan ay sa
pamamagitan ng kanyang sarili; ang paraan ay isang simpleng pagkilala sa
kanynag likas na kabanalan na inihayag sa kanya sa pamamagitan sa
karunungan ng “mapagbigay” na ahas.
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Ang salita ng ahas ay unti-inting nagiging epektibo lalo na ng biglang may
nakakita siya sa prutas.
At nang Makita ng babae, na nag bunga ng punong kahoy ay
mabuting kainin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na
mananasa upang magpapantas sa tao, ay ng pumitas siya ng
bunga niyaon at kinain. Gen 3:6

Ang binhi ng aha sang nagpakita sa kanya ng puno bilang isang likas na
mabuti, at isang bagay na kaaya-aya sa mga mata. At siyay naakit sa mga
likas na katingian ng puno na ito at sa pagkain nito ay tinatakan niya ang
kanyang desisyon na kanyang tatanggapin ang bagong pang-unawa ng
katotohanan na kabaliktaran ng sinabi ng Diyos.
Kong sakaling makalimutan natin kong ano ang nangyari, lakarin natin ito
nang maingat, nakikipag-usap si eva sa masamang espirito. Nang kinain
niya ang prutas at napagsang ayunan niya kong ano ang sinabi ng
masamang espiritu sa kanya, inanyayahan niya ito na kontrolin ang
kanyang kaisipan. Sumakatuwid ng siyay lumapit kay Adan siya ay may
sapi ng demonyo. Mas lumala pa ng siya ay dumating dala-dala iya sng
mensahi ng masamang espiritu na nangako ng mahiwagang kapangyarihan
upang maging katulad ng Diyos na sa kahulugan na gumawa sa ating ina
bilang unang sorceress.
Habang ang babae ay pabalik na mula sa puno na siya ay nasa ilalim ng
control ni satanas. Siya ngayon ay dumating sa kanyang asawa hindi bilang
isang masunurin na asawa, kundi bilang isang guro ng bagong relihiyon.
Habang si adan ay nakatayo sa harap ni eva, makikita natin ang katauhan
ng mga tao sa mga nagdaang panahon na nakatayo sa harap ng mga
orakilang kababaihan tulad ni Delphi at iba na nagako ng kaalaman tungkol
sa knailang hinaharap na tadhana. Tulad ng pagtingin ni adan sa kanyang
asawa na buto ng kanyang buto at siya’y naugnay sa isang espiritu na hindi
na nakakakilala sa kanya bilang isang panginoon at tagapagpala. At siya ay
nakahanap ulit ng ibang makakasama, isa pang guro na ipinangako sa
kanya na hinahangad ng kanyang puso na hindi na kaylangan magpasakop
sa kong kanino man. Siya ay dumating hindi bilang isang tuturuan kundi
upang magturo. Hindi upang mag-sumite ngunit mag utos ng pagsusumite.
Ang espiritu ng pagkababae na pinamamahalaan ng puwersa ng
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kadilimanan na ngayon ang kanyang kaaki-akit upang ma kumbinsi si Adan
na maging kanyang aprentis.
Hindi ito ang diwa ng pasasalamat na pumasok sa isip ni Adan mula kay
eva kundi ang isa pang espirito, isang hindi mapakali at mapanglaw na
espirito, isang sinswal na espirito at nakalalasong espirito, isang kaakit-akit
at mapanlinlang na espiritu. at nang siyay nakatingin sa babae na ngayon
ay nagbibigay ng nakikita na signal na nagugustuhan ng babae at ginamit
niya ang kanyang katawan bilang isang sandatang pangpatay upang
madala si adan sa pang-aalipin ng kanyang likas na bagong “banal na
anyo”. Narinig ni adan ang ahas/ iyak ng isang sorceress na nag presenta
ng kanyang sarili bilang kanyang mapagmahal na asawa na lingid sa
kanyang kaalaman na sya ay isang tunay na bampira na naghahanap upang
mapakain sa kanya bangkay na ang magiging dahilan upang siya’y maging
phoenix nimrod. Ito sana ay nagging maaos kong ito ay matatandaan ni
adan:
Sapagkat ang utos ay tanglaw; at ang kautusan ay liwanag;
at ang mga saway na turo ay daan ng buhay: (24) upang
ingatan ka sa masamang babae, ta tabil ng dila na di kilala
.(25) huwag mung pitahin ang kanyang kagandahan sa iyong
puso; at huwag ka mang hulihin niya ng kanilang mga
talukap-mata. (26) sapagkat dahil sa isang masamang babae
ay walang naiiwan sa lalaki kundi isang putol na tinapay: at
hinuluhi ng mangangalunya ang mahalagang buhay. Prov.
6:23-26

Si adan at nakikipagbuno sa ahas sa pamamagitan ng sorceress. Sa
pamamagitan niya, ginamit niya ang kanyang makapangyarihang mahika
upang siya ay maakit sa isang bagong relihiyon. Sa kanyang kamay
ipninangako niya buhay, ngunit sa kanyang puso alam ni adan na ito ay
kamatayan.
Upang iligtas ka sa masamang babae, samakatuwid baga’y sa
di kilala na nanghahalina ng kaniyang mga salita; (17) na
nagpapabaya sa kaibigan ng kaniyang kabataan, at lumilimot
ng tipan ng kanyang Dios. (18) sapagka’t ang kanyang bahay
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ay kumikiling sa kamatayan, at ang kanyang mga landas na
sa patay. Prov. 2:16-18

Hindi napagtanto ni adan na ang kanyang asawa ay patay na; ang
matamis, masunurin, masunurin na babae na ang puso ay puspus ang
pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan sa kanya, ay namatay sa puno
ng pagkilala. Bilang isang anak ng babaeng ito, ako ay nagdadalamhati
para sa kanya, ang aking kawawang malambing na ina, pinatay sa puno ng
ng pagkilala at pinalitan ng espirito ng kasamaan katulad ng imperno
mismo. Ngunit higit pa rito, ang malambing at masunuring espirito na
nakatira sa puso ni eva ay tunay na ang espiritu ni Cristo at sa pagkain ng
prutas, ipinako niya si Cristo sa krus at sumakatuwid Siya ay naging tupa
na pinatay mula sa pundasyon ng mundo.
Nagawa ba ni Adan na walang pag-asa na sa pagkain ng prutas ay
maaaring pumasok siya sa madilim na lupain upang mailigtas niya ang
kanyang kawa-awang asawa? Nakaramdam ba siya ng kaligtasan sa
pagharap sa diyablo at pagkatalo sa kanya? Habang iniisip ko ang tungkol
sa ating ama na si adan at ang pangyayaring kaniyang kinakaharap, ang
puso ko ay umaabot sa kanya sa kalungkutan, gusto kong umiyak sa kanya
at sabihin “pakiusap ama! Pakiusap huwag kanang magkasala laban sa
ama nating Agape!”. Ngunit hindi ko maabot ang kanyang tenga at kinuha
niya ang prutas.
Ang bagong kaayusang pandaigdig na itinatag; si Adan ay magiging alipin
ng babae. At ang babae ang magiging guro at si adan ang magiging magaaral. Na ngayon ay magkakaroon ng bahagi ang lalake na tumingin sa
babae para sa buhay at ngayon ay nakuha na ang prutas na ngayon ay
magkakaroondin siya ng mga damdamin ng determinasyon na hindi
kailanman mapapangasiwaan ng babae o na kung sino man. Ngayon ay
parihas na silang naka kandado sa labanan ng mga kasarian para sa
karapatang maging masaya at pag kontrolin. Sa ating paniniwala na ang
iba ay may isang bagay na tunay na kapangyarihan, ang buhay ay nagiging
isang labanan upang taglayin at kontrolin ang mga bagay na
kinakatangkilikan.
Ang kadalisayan at kawalang-kasalanan ng orihinal na motor ng pag-ibig
na nagpapalabas ng pagpapala mula sa ulo at pasasalamat mula sa
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tagapagsumite ay pinalitan ng isanng laro ng magkatulad na atraksyon at
pag-urong. Ito ay isang bagong daigdig na kung saan ang mga di
makatwiran ay nakakaakit. Itinuturo ng bagong relihiyon na ang bawat
kaluluwa ay may likas na walang kamatayan at maaari nating mapahusay
an gating likas na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsama ng isa pang
walang kamatayan. Ang sekreto ng bagong sekswal na anyo ng pag-ibig ay
upang maakit ang isang kasosyo na makapagpahusay sa iyo ngunit hindi
kailanman pinapayagan ang mga ito na dominahin ka. Ang bagong
karanasan ng lalaki at babae na nagpapalagayang-loob ay isa sa paguudyok na may halong maingat na pagmamanipula; isang prosiso ng
pagpapakita ng iyong katawan at pagtatago ng iyong espiritu. ang
magandang karanasan nng pag-ibig na nagbibigay ng panghabang-buhay
na paggalaw sa mga bono ng pagpapahalaga at paggalang ay pinalitan
bagong realidad na pabalik-balik, pagkakatulad at pang-aagaw;
panandaliang kasiyahan na ngabibigay ng daan sa mga damdamin na
kawalan at kaayawan. 2 Lagging naghahanap ngunit hindi kailanman
nasisiyahan. ang bagong galaw ng mga kalalakihan at kababaihan ay hindi
isang lupon ng pag-ibig na nawawala sa espiritu ni Cristo sa buong daigdig,
kundi isang nakakahatak na higop na kumakain sa lahat ng landas nito
tulad sa isang malas na blackhole. Ang henyo ng agape motor ay ang
parehong element na alam ang lahat mayroon sila ay ibinigay sa kanila
dahil ang Diyos ay agape na magbibigay sa atin ng anumang kailangan
natin. Sa kabaliktaran, ang Eros motor ay dapat maghanap at magkaroon
ng para sa sarili nito at sumakatuwid ay hindi kailanman makukuntinto o
masisiyahan.

2

Para sa isang halimbawa nito tingnan ang 2 Samuel 13: 10-15. Ginahasa ni Amon
ang kaniyang kapatid sa kasakiman at pagkatapos ay kinasusuklaman niya siya.
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It comes as somewhat of a shock to think of Eve as a demon possessed
sorceress. This is just as it was for Adam, who when he looked at Eve
must have felt in some way that someone as beautiful and as delicate as
her could not be as bad as what she was suggesting. People today tend
to think of what Eve did as minor. There is no doubt she was deceived
and did not understand what had happened to her, but this only made
Satan’s use of her the more deadly in causing the fall of Adam. Does this
mean that men should blame women for the fall? Certainly not, the
destiny of the human race was primarily in his hands and he made the
fatal decision as head of the human family. Headship means that Adam
was responsible for the fall of the race, but to fully understand the
issues between men and women we need to understand as best we can
what took place in the beginning and how we fell from that original love.
Ito ay parang isang pagkabigla kung iisipin, si eva bilang isang demonyo na
may sapi ng sorceress. at ng Makita ni adan si eva sa isang paraan na nag
isang maganda at masilan na kagaya niya ay hindi kasing sama na kong
ano siya sa kanyang pinapayo. Ang mga tao sa ngayon ay may posibilidad
na isipin kong ano ang ginawa ni Eva bilang menor de edad. Walang duda
na nilinlang siya at di niya naintindihankong ano ang nagyari sa kanya,
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ngunit ito alamang ang paggamit ni satanas sa kanya ng mas nakakamatay
na pagdulot sa pagkahulog ni adan. Nangangahulugan ba itoo na dapat
sisihin ng mga lalaki ang mga babae para sa pakahulog? Tiyak na hindi, ang
kapalaran ng lahi ng tao ay una sa kanyang mga kamay at ginawa niya ang
desisyon bilang pinuno ng pamilya ng tao. Anng pamumuno ay
nangangahulugan na si adan ay responsabli sa pagkahulog ng lahi, ngunit
upang lubusang maintindihan ang isyu sa pagitan ng kalalakihan at
kababaihan kaylangan nating maunawaan haggat maari kong ano ang
nangyari sa simula at kong pano tayo nahulog mula sa orihinal na pag-ibig.
At sinasabi sa bibliya “anng isang taong may dobleng pag-iisip ay hindi
matatag sa lahat ng kanyang mga paraan”. Ang tao ay may dobleng pagiisip dahil sa nararamdaman niya na siya ay panginoon at alipin ng babae.
Parehong tinitignan niya sa kanya ang mahalaganng kayamanan at
inaasahan niyang bigyan siya ng mga kailangan niya at at parehong oras ay
gusto niyang dominahin at kontrolin siya. Ang pagdadalawang-sip ay hindi
tinutugununan ang plano ng Dios upsng ibalik ang tao sa agape na
magbibigay sa kanya ng kagustuhan na pagpalain ang kanyang asawa at
umasa na respetuhin at igalang an kanyang pagkapinuno. Bilang priestess
ng bagong relihiyon ang babae ay nagnanais na dalhin ang lalake sa
kanyang talampakan bilang kanyang mga pang sundalo at sa parehong
oras ang pakiramdam ay nakakapanabik at natatakot sa kanyang lakas at
pakikidigma na desposisyon.
Hindi maaaring ma sobrahan ang dalawang nilalang na naghahanap ng
parehong oras upang bumalik sa isat isa habang naghahanap na
dominahin ang isat-isa ay maaari lamang magwasak ng sarili. Ang
prinsipyo ng konsumerismo at pagdomina ay walang walang kapasidad na
maunawan ang walang-hanggan dahil ang mga ito ay likas na nakakasira.
Ang walang pagpapakilala ng bagong binhi sa karansan ng tao ang eros
motor ng magkatulad na atraksyon at pag-aalinlangan ay matatapos
mismo sa hardin. Bagaman ang pagkawala ng Espirito ni Cristo sa
pagkahulog ng hardin, ang pangako ng kanyang kamatayan bilang binhi ng
bababe ang nagbukas ng pinto para sa mga naiwan ni adan para ibalik sa
kaharian ng agape.
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5. Ang ipinangakong binhi ng agape
Nakakamanghang isipin ang patungkol sa mga ibong lumilipat tulad ng
gansa sa Canada na lumilipad mula sa arctic circle papuntang timog na
estado ng USA upang maiwasan ang mapait na taglamig ng arctic. Ang
ating Ama nA nasa langit ang naglagay ng kaisipan na likas sa kanilang
ugali na nagpapahintulot sa mga gansang lumipad ng 1000 milya na may
kamangha-manghang bilis upang pahintulutan ang mga hayop na ito na
mabuhay. Kaya mo bang isipin na ang kanilang pakiramdam sa direksyon
ng mga gansa ay mukang pinalayas sila patungong north pole? Sa loob ng
isang maikling panahon ang buong papulasyon ng gansa ay mawala.
Nakakalungkot, inilarawan nito ang nangyari sa sangkatauhan ng
tanggapin ng ating unang magulang ang kasinungalinagan ng ahas at
nagsimulang magtiwala na ang buhay na kanilang inaangkin ay natural na
sa kanila. Sa halip na ang kanilang puso ay natural na patungo sa Diyos na
may pasasalamat at pag-ibig, sa halip ay namuo ang isang likas n
apagnanais na umakyat sa mga panig ng hilaga at maging katulad ng katastaasan. (tingnan sa 14:12-14) ang kasinungaligan na magiging katulad ng
Diyos ang nagbago ng ganap sa kanilang direksyon at itinakda ang lahi ng
tao sa direksyon ng paglipad sa hilaga na dapat sa timog ng kaligtasan.
Ang dating magandang kambal na piston motor ng agape ay dumating sa
bagong impulses at pwersa na nagbago sa motor na mula sa isang bukal
na nagbubuhos ng kagandahang-loob, pagpapasensya at pasasalamat na
naging isang mabahong imburnal na nagpapalabas ng isang agos ng
pagkamakasarili, dominasyon, panlilinlang, kasinungalingan at galit upang
masiyahan ang sarili.
Isang nakakalason na binhi ang itinanim sa isipan ni Eva at pagkatapos ay
siya ay ginamit ni satanas bilang panlinlang upang itanim ang binhi kay
adan. Sa sandaling ang binhing iyon ay nag-ugat sa mga sagradong silid ng
pag-kaisipan ni Adan, ang plano para sa agape motor ay nawasak at ang
mga batas ng mana na idinisenyo upang muling gayahin ang agape motor
sa mga kaisipan ng mga anak ni adan sa halip ay makakatanggap sila ng
isang plano para sa isang eros motor na ngiging sanhi ng puso upang
lumipad sa hilaga at maging diyos diyosan sa halip na lumipad sa timog at
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sumunod sa pagsamba sa tunay na DIyos, anng nagbigay ng lahat ng
buhay at pagpapala.
Ang munting binhi na ito ay nagpatuloy na pumailalim sa kaibuturan ng
mga kaisipan ng tao. Hindi posibli para sa Diyos na ilagay lamang si Adan
sa pagtulog at kunin ang binhi. Hindi ito isang problima ng makina kundi
isang espiritwal na problema. May isa lamang na posibling paraan para
makuha ng Diyos ang binhi at wasakin. Mayroon lamang isang paraan
upang maabot ng Diyos ang kaisipang ng tao at ibalik ang agape motor.
Mababasa natin ang tungkol sa planong ito sa Gen 3: 15,16. Pagsasalita
kay satanas, sinabi ng Diyos:
At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at
ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang
dudurog sa kanyang sakong. (16) sinabi niya sa babae,
pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong
paglilihi; manganganak kang may kahirapan; at ang iyong
asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siyay
papapanginoon sa iyo. Gen. 3: 15-16.

Ito ay isang mapangahas na plano na may malaking panganib. Isang bata
ay ipapanganak, isang inapo ni Adan at Eva na mauugnay sa Diyablo sa
kanyang sariling lupa at malilipol ang nakakalason na binhi nng eros na
nakatago sa Puso ng tao. Si satanas ay magagasgasan ang sakong sa
labanan na yaon, Ngunit pupuksain niya si satanas sa huli at isang landas
ng pagtakas ay gagawin para sa sangkatauhan. Ang pangakong binhi ng
binhi ay naipasa mula sa henerasyon patungo sa henerasyon at bawat oras
nang pangakong iyon ay mauulit-ulit. Si Abraham ay pinangakuan na ang
binhi ang dadarating sa kanyang lahi ng pamilya at ang lahat ng pamilya sa
mundo ay pagpapalain sa pamamagitan niya. (Gen 12:1-3) sa pagsasalita
tungkol sa promising ito, sinabi ni Pablo sa Bagong tipan:
Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa
kanyang mga binhi. Hindi sinasabi ng Diyos. At sa mga binhi,
na gaya baga sa marami; kundi gaya sa iisa lamang, at sa
iyong binhi, na si Cristo. Gal. 3:16
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Ang binhi na darating ay si Cristo. Siya ay darating mula sa kalangitan
kasama ang kanyang agape motor at ipapanganak sa pamilya ng tao na
may eros na motor. Ang laban ay magiging matindi habang ang binhi ng
ahas ay naghahangad na patayin anng binhi ng babae at pigilan ito na
sirain anng eros motor sa tao. Napaka laki ang labanan na ito na habang
papalapit s Cristo sa kuta ng kaharian ng Eros sa puso ng tao. At sya’y
umiyak at nagsabi sa kanyang Ama:
At lumakad sya sa dako paroon, at siyay nagpatirapa, at
nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kong baga maaari, ay
lumampas sa akin ang sarong ito; gayon man ay huwag ang
ayon sa bibig ko, kundi ang ayon sa bibig mo. Matt 26:39

Sa pagsasalita tungkol sa malaking labanan na darating, sinabi ng Propeta
Isaias tungkol sa kanya:
Kong paanong marami ang natigilan dahil sa iyo, ang kanyang
muka ay napapakatuwa kaysa kanino amng lalaki, at ang
kanyang anyo ay higit na kumatuwa kay sa mga anak ng mga
tao. Isa 52:14

Sa pag-iisip na ito ng digmaan kay satanas, ang anak ng Diyos ay bibigyan
ng karapatan na pumasok sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng
pagiging isa sa pamilya ng tao. Dadalhin niya sa kanya ang buhay na
naglalaman ng nakakalason na binhi upang kanya itong mawasak. Sa
pamamagitan ng prinsipyo ng pag-ibig ng agape, ang Anak ng Diyos ay
gagawa ng landas sa isip ng tao na magdudulot sa atin ng poot o
magkakaroon ng poot sa nakakalason na binhi. At dahil si Cristo ay galing
sa lahi ni Adan, kaya nga ang Diyos maaaring ilagay ang poot na ito sa
binhi ni satanas sa puso ni Adan at Eva.
Kapag si Cristo ay dumating at inukit na ang makitid na landas sa
pamamagitan ng isang buhay na lumaban sa eros motor sa bawat pagliko,
maaari niyang kunin ang nakakalason na binhi sa libingan at wasakin ito.
Kindi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel,
sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay
pinatungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng
biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Heb 2:9
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Dahil sa ang mga anak ay mga bahagi sa laman at Dugo siya
nama’y gayun ding nakabahagi sa mga ito; upang sa
pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong mga
paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang Diablo: Heb
2:14

At sa pag wasak sa binhi ni Satanas, maaaring maghandog si Cristo ng pagasa sa makitid na landas na kaniyang inilakad para sa atin. Kung tayo ay
lalakad sa kanyang mga yapak ay maaarin din nating labanan ang
nakakalason na binhi para tayo ay magmamana ng kanyang binhi sa
pamamagitan ng pananampalataya sa kanya bilang ating ikalawang adan
(1 Cor 15:45). Sa sandaling muli ang mahalagang bukal ng agape nng pagibig ay maaaring dumaloy sa puso ng kalalakihan at kababaihan. Anong
kahangang-hanga plano at kung ano ang kamangha-manghang pag-ibig na
ibibigay ng Diyos sa kanyang anak sa isang mapanganib na misyon upang
magkaroon tayo ng pagkakataong mamuhay muli sa kasalukuyang agape
na umaagos mula sa trono ng Diyos.
Bumalik tayo sa Gen 3:15 mapapansin natin na tinaas ng Diyos ang antas
ng sakit ng babae sa pangangak. ito ay magsisimbolo sa sakit ng salungat
sa pagitan ng dalawang binhi. Ang eros na motor ni Adan ay tiyak na
maipapasa sa kanyang mga anak at ang sakit ng nanararansan ng babae
ang magbubunyag ng salungatan sa pagitan sa binhi ng babae at ang binhi
ng ahas. Ang bawat bata ay bibigyan ng sukat ng liwanag na galing kay
Cristo para bigyan sila ng poot para sa binhi ng ahas. Gayunpaman anng
binhi ng ahas ay ang bagong panimulang punto, ito ay gagawa ng mga
paraan upang masira ang bagong binhi na galing kay Cristo. Bawat
panganganak ay isang paalala ng pakikibaka ni cristo para madaig ang
binhi ng ahas at ag dakilang pakikibaka ng tao para maipanganak sa
kaharian ng liwanag. Kaya sa bawat panganganak ay makikita natin ang
katutuhanan.
Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at
ang espiritu ay laban sa lamam; sapagkat ang mga ito ay
nagkakalaban; upang huwag ninyong gawin ang bagay na
inyong ibigin. Gal 5:17
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Ang huling bahagi ng Gen 3:16 ay nagbibigay sa atin ng indikasyon ng
pagbawi na magaganap sa pamamagitan sa binhi ng babae. Ang natural na
reaksyon sa pahayag na ito ay negatibo , ngunit ang reaksyon na ito ay
maging kahihinatnan ng isip ng Eros na ating namana.
Ang iyong pagnanais ay magiging sa iyong asawa, at siyay
mamamahala sa iyo.

Para sa Sorceress, ang kanyang mga anak na babae at ang kanilang mga
malalaswang apprentis, ang pahayag na ito ay magiging isang deklarasyon
ng digmaan na dapat matigil sa anumang paraan. Ngunit para sa mga
naglalakad sa makipot na daan na inilatag ni Cristo, ang pahayag na ito ay
isang magandang pangako ng agape motor na naibalik sa relasyon ng magasawa. Ang pagnanais sa asawa ay ang pag gising ng agape na nakakakilala
na ang lahat ng bagay na bigay sa babae ay nagmula galing sa kanya. Ang
pamamahala ng asawa ay isang paalaala na ang babae ay lumabas mula sa
kanya at sya ay May karapatan sa kanyang pag-ibig at proteksyon. Ang
pagnanais at pamamahala ay ang dalawang piston ang hatid sa pangako
ng agape na bumabalik sa atin sa larawan ng matamis na bukal na
dumadaloy mula sa trono ng Diyos. ang pagnanais na ito na nagmula sa
puso ng babae ay tunay na diwa ni Cristo na nag hangarin ay patungo sa
kanynag ama bilang ang nagbigay sa kanyan ng lahat ng mga bagay. Ang
pagnanais na iyon ang nagbigay tama sa sistema na nagpapahintulot sa
atin na lumipat sa tomig papunta sa paanan ng tagapagbigay ng buhay at
payagan siyang maging tagapamahala mula sa hilaga. Ang Genesis 3:16 ay
naghatid ng pangakong ipinanumbalik na banal na panuntunan.
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6. Ang malupit na sulping ng Eros
Walang sinayang na oras si satanas sa pagnanais na talunin ang
ipinangakong binhi sa pammagitan sa paglalagay ng eros motor upang
magawa ang pagpapalaya ang karahasan at pagkagiba.
At nakita nng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa
lupa, at buong haka ng mga pagiisip ng kaniyag puso ay
pawang masama lamang parati. Gen 6:5

Balikan natin ang ating mga hakbang upang Makita kong gaano kabilis ang
mga prinsipyo ng eros nakumpleto sa mga salita ng ahas ay maaaring
humantong sa paglillinis ng buong mundo sa pamamagitan ng tubig.
Maalala natin nang dumating si eva kay adan na sinapian ni Satanas namay
hawak na ipinagbabawal na prutas, siya ay dumating bilang isanng
mensahero. Gusto ni Satanas na dalhin si adan sa kanyang Eros na
kaharian sa pamamagitan ni Eva. Hinahangad niyang madala sa kanyang
tabi at maging aprentise. Ngayun na pumasok siya sa bagong kaharian ay
tiningnan niya si Adan bilang isang makapangyarihan na makakatulung sa
kanya, na nakatayu sa tabi niya laban sa anumang maaring dumating. Siya
ay nagpapapansin upang maakit niya gamit ang kanyang kagandahan at
hawakan ang nakakamatay na prutas para maging isang kayamanan na
karapat dapat sa knayang pag-aari. Ang prutas na ito ay nagtataglay ng
pangako ng isanng bagong daigdig na kong sann siya ay panginoon ng
kanyang sariling mundo. Bilang mensahero, si eva ang naging daan sa
bbagong buhay na ito. Ang unang kasiyahan na bunga na ibinigay
kasamang nakikipagsapalaran na ipanagbabawal ay naging daan sa
kawalang-hanggan at hindi inaasahang pag-asa. Ito ang kahubaran at
kahihiyan na hindi pa nila na kikilala noon. Ang pagkabigo ni adan ay
nadama ni eva at siya ay ndin ay nabigo dahil ang kanyang asawa ay hindi
nasiyahan, ni hindi nagpasalmat, na bahagyang nanghina at bahagyang
nainis.
Tandaan ng maigi na ang prossesong ito ng pangako na humantung sa
pagkabigo ay pinaglaruan ng pauli-ulit sa relasyun ng babae at lalake. Ang
daan patungu sa hubad na katauhan ng babae ay nagbibigay ng pangako
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ng kasiyahan sa lalaki at sa mundo ng kanyang mga pangarap. 3 Ang
malalim na pagnanais na pag-aari at pagtamasa ng babae ay ang natural
na pagpapahaba ng pagnanais ni Adan na magkaroon at matamasa nag
bunga na galing sa puno ng kaalaman. kong natatandaan natin ang
kasinungalingan ng ahas na nag pangako sa atin ng kapangyarihan at
ngayon si adan sa halip na si eva bilang isang taong ngamula sa kanyang
sarili. Nakita niya siya bilang isang kapangyarihan kung saan maabot niya
ang kanyang sariling pagka-diyos. upang maakit ang babae ay ipinakita
niya ang kanyang kapangyarihan para siya ay mainganyo. Ito ay iang
proseso ng magkaparihas na atraksyon. Siyempre ang babae ay hindi
maaaring makabigay ng banal na karanasan. Ang panandaliang damdamin
ng isang sandali ay lalong madaling nawala at ang lalaki ay mortal at hindi
parin natutupad.
Karamihan sa mga tao ito lamang ay naging
pagkakasunod sunod ng paghingi ng tawad.sa kailaliman ng kanyang pagiisip, Ang hubad na katawan ng babae ay nangako sa kanya ng buhay,
kabanalan, pagkadiyos, at pagkatapos ang nagreresultang pagkabigo na
maghahatid ng pakiramdam na kawalan at minsan ay pagkabigo. Ang
kalagayan ay nagbago at ang lalaki ay mas naging mahingiin. Umasa sa
babae na gumawa at dalhin sa kanya ang karanasan na kanyang ninaais na
tumagal. Ang pakiramdam ng walang kakayahan ng babae na maging
kalugod-lugud sa kanyang asawa ay ang posibling maka hulog sa kanya sa
malamig na kagustuhan o kaya sag alit at pagkasuklam sa pagkamuhaling
ng lalaki sa pagtatalik. Kaya ang pagtalikod sa isat-isa ay ang nagtapos sa
pag-ikot. Karamihan sa mga kobtrobersya sa silid-tulugan ay direktang nag
mula sa prutas ng hardin at ang pangakong pagka-diyos sa pamamagitan
ng pag-akit ng hubad na katawan ng babae.
Ito ang paikot-ikot ng eros
1.
2.
3.
4.
5.

Pag-akit
Pag-asa
Pag-aari
Pagkasira
Pagtigil

3

Ang katotohanang ito ay ritualised sa maraming paganong relihiyon at ay
popularized sa gawa-gawa lamang nobelang Ang Da Vinci Code.
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Sa gitna ng pag-iisip ng eros ay ang paniniwala na lahat ng pagmamay-ari
ng lahat ng maganda, kaibig-ibig, at masasarap ay magbibigay sa atin na
kong anong gusto natin. Tiyak na ito ay mahuhulog sa pagkabigo at
pagkawasak dahil ang kwento ng orihinal na pag-ibig ay magpapakita na
hindi tayo nilikha sa gantong paraan ni sa pagtataglay ng ano mang bagay
na makakahatid sa anumang kahulugan ng walang hanggang kasiyahan.
Nakita natin ang mga resulta ng pagikot-ikot ng eros na ito ay lumawak
mula sa puno hanggang sa relasyon ng babae at lalake.
Na nakita ng mga anak ng Diyos, na magaganda ang mga
anak na babae ng mga tao; at sila’y nangagsikuha ng
kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Gen 6:2

Kung titignan mo ng mabuti ang talatang ito, makikita mo anng
pagkasunod-sunod kung ano ang nangyari kay Eva at sa prutas
Proseso ng eros

Genesis 3:6-10

Genesis 6:2-5

Ang pinagmulan ng
eros

Ang pagmamay-ari ng eros
ay ipinakita sa relasyon ng
mag-asawa

1. Pag-akit (vidi) At ng nakita ng
babae (H7200)

Nakita ng mga anak ng Diyos
(H7200)

2. Pag-asa
(veni)

Na ang puno ay
mabuting (H2896)
kainin

Na ang mga anak na babae
ng mga tao ay magaganda
(H2896)

3. Pag-aari (vici)

Kinuha (H3947)
niya ang bunga
nito, at ginawa

Silay nangagsikuhaan
(H3947) ng kanikaniyang
asawa sa lahat ng kanilang
pinili
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4. pagkadismaya

5. pagtigil

(7) …alam nila na
sila ay hubad

(4) manganganak ng mga
batang malulupit

(8) at si adan at ang
kanyang asawa ay
nagtago

(5) at ang kasamaan ng tao
sa lupa at mabigat, at ang
buong haka ng mga pag-iisip
ng kaniyang puso ay pawang
masama lamang n aparati.

(10) ang ibinigay
mo na babae

Ang pagkakasunod-sunod ng mga salita na NAKITA,MABUTI, at KUNUHA sa
genesis 3:6 ay katulad ng mga salita na NAKITA, MAGANDA at KINUHA sa
genesis 6:2 ,. Ang Makita ang isang magandang bagay bagay at kunin ito
para sa personal na kagustuhan ay anng ugat ng prinsipyo ng eros. Ang
mga anak ng Diyos ay inakit kantulad ng kanilang unang ina. Nakita nila na
ang babae ay mabuti para sa karnal na pagkain at kuniha nila ito, aariin, at
lalamunin. Bawat oras na ang lalake ay pagnasaan ang babae, siya ay naka
tayo sa puno kumukha ng prutas mula sa ahas. Sa tuwing ang lalaki ay
nagnanasa sa babae siya ay inaakit ng kasinungalingan na ang babae ay
may kapangyarihan na bigyan siya ng buhay na makakapahusay sa
kanyang posisyon sa natural na mundo.
Dapat na malinaw na ang mga makatarungan na kababaihan ay hindi
lamang nakaupo sa bahay na nagtitiwala sa Panginoon na “dalhin ang mga
ito sa lalaki”. Ipinakita nila ang bawat tampok na magagamit nila para ma
impluwensyahan ang lalaki n akunin sila. Sa tuwing ang isang babae ay
tumitingin sa salamin at tinatanung ang kanyang sarili “ maganda ba ako”,
“pipiliin ko ba ang kasuutan na ito?” , siya ay nakatayo sa puno na
kumukuha ng prutas mula sa ahas. Sa bawat oras na ang babae ay
naglalayong magbihis na may pagnaSnais para sa mga lalaki na tingnan
ang kanyang kagandahan ay siguradong matitikman niya ang mapait na
bunga ng eros.
Ang mapang-akit na laro sa pagitan ng kalalakihan at kababaehan kung
saan sila nakatingin at pagnanais na magkaroon ng isang bagay na mula sa
iba ay lumikha ng natural na ikot ng eros na traksyon, kawalan at paglayo.
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Ang negatibong emosyon na bumubuo sa pagitan ng babae at lalaki ay
naging bunga ng sumunod na henerasyon. S hali na lumaki ng may
kaalaman na kanilang nakuha mula sa kanilang magulang at nagnanais na
parangalan at mapasaya, sa halip ay naghanap sila ng karnal na pagkain at
dalhin ito at paglaruan ang buong proseso ng paghangad na maging diyos
sa pamamagitan ng daanan sa kahubdan ng babae. Ang bibliya ay
nagsasabi ng isang bagay na magkaparihas tungkol sa mga anak na may
yaong relasyon:
Ang mga hegante ay na sa lupa ng mga araw na yaon, at
pagkatapos din naming makasiping ang mga anak ng Diyos sa
mga anak na babae ng tao, at manganganak sila sa kanila;
ang mga ito rin ang mga naging makapangyarihan nang
unang panahon na mga lalaking bantog. Genesis 6:4

Ang salitang ibinigay na makapangyarihang mga lalake ay
nangangahulugang makapangyarihan, mandirigma, mananakop, mga anak
ng mga kababaihan ay napili dahil sila ay magandang tingnan at sa kanilay
nakita kong ano anng nangyari sa harden at batay sa kanilang relasyon sa
prinsepyo ng eros; naghahanap ng makakapasaya at makakapagpahusay
sa kanilang sarili. Sa loob ng isang henerasyon ang prinsipyong ito ay
ngaing mundo n apuno ng karahasan at kasamaan. Ang mga saloobin ng
kanilang puso ay purong lagging kasamaan.
Sa kabila ng katotohanan na ang matamis na diwa ni Kristo na andyan para
sa mga anak ng Diyos, ngunit pinili nila ang ibang landas. Nang sila ay
pumili ng babae dahil siya ay makatarungan, kanilang inihayag na ang
kanilang mga puso ay puno ng Eros at hindi Agape. Ipinapahayag na ang
espiritu ni Kristo ay tinanggihan. Ang mga lalaking ito ay hindi nagsasabing
“ ito ay buto nng aking buto at laman ng aking laman”. .ngunit ang sinabi
nila WOOO lalaki! Kapag ang mga babae ay naghangad ng katarunagn at
akitin ang lalaki, pinili din nila nag eros at hindi ang agape. Tinanggihan din
nila ang Espiritu ni Kristo. Anumang relasyon na binubuo ng pundasyon na
ito ay hindi matitiis ang pagsubok ng panahon. Ang masamang prutas ay
palagi ang magiging resulta.
Paano kong ikinasal ako sa prosesong ito at kinikilala ang
pisikal na pagkahumaling ay mahalaga sa relasyon na nabuo?
Narito ang anak ng Diyos na iyong makikita na minahal at
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pinahalagahan dahil sya ay galing mula sa Diyos. (john 17:8)
habang nakikita natin sya bialang SIYA, tayo ay magiging
katulad sa kanyang imahe at matutunang mahalin ang pagibig ng agape. Dahil karamihan sa atin, ay naninirahan nan g
ilang dekada na mali ang pag-iisip at naghahanap ng mga
bagay bagay mula sa ating mga katuwang. Ang kaisipan na ito
ay hindi basta bastang nawawala. Ang susi para sa tunay na
pagbabago ay dapat makilala kong sino ang anak ng Diyos.
siya nag batayan ng agape dahil siya ay binigyan ng lahat ng
bagay. Araw-araw habang siya ay iniisip natin at makikita
natin ang kanyang pagkamahinhin, masunuring espiritu, na
palaging nagpapahinga sa pangangalaga ng Ama, tayo ay
magiging katulad niya. At kung lalo pa natin syang
kamanghaan gugustuhin din natin na maging katulad nya at
manalagin para sa kanyang espiritu na mamuno sa ating mga
puso. Habang napagtatanto natin na an halaga ng nais niyang
gawin upang maibalik tayo sa mapagmahal niyang espiritu at
mapuno ng pasasalamat. At mapagtanto natin na ang ama ay
handing ibigay Siya para sa layunin na an gating puso ay
masimulang maranasan ang katutuhanan ng agape. John
4:8-10

Paano kung ako ay nasa isang relasyon na mali na sa simula palang pero
hindi pa kasal? Tatalakayin natin ito ng mabuti sa mga sumusunod na
kabanata, pero ang maikling sagot niyo ay, Narito ang anak ng Diyos
magsisi kayo sa mga pagnanasa na magkaroon na magkaroon para sa
inyong sarili. Ito ay hahantong lamang sa kawalan, kalungkutan, at
maaring karahasan.
Sa puntong itong ito ang ilan ay maaaring nag-iisip na, “ sinasabi mo ba na
hindi dapat matamasa ang sekswal na karanasan?’’ maliwanag na ibinigay
ng Diyos ang sekswal na regalo upang matamasa sa tamang lugar. Ang
tanung na ating tunugunan ay ang pagganyak para sa kasiyahan at
nagsisimbolo sa mga puso ng bawat kalalakihan at kababaihan. Ang ating
ipinakita dito ay ang mga sekswal na engkwentro batay sa paghahangad
ng pansariling ambisyon at kagustuhan ay magbubunga na magdudulot ng
kapaitan sa kaluluwa.
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Ang binhi ng eros na itinanim sa mga puso ng lalaki at babae ay hindi
limitado sa kanilang relasyon; ito ay naging natural na proseso sa tuwing
may isang nakakakuha ng presensya ng isa pang kapangyarihan. Syempre
lahat ng bagay ay naging kapangyarihan sa kaharian ng eros. Ang
karanasan sa pagkain ng prutas na mula sa puno ay ginawa ang lahat ng
bagay sa natural n amundo na maging isang potensyal na kapangyarihan
para sa paghuhusay sa sarili. Ang mga bagay na pag-aari ng iba ay naging
kaakit-akit na kayamanan. Ang asawa ng ibang tao ay madaling pagmulan
ng pagkahumaling. Lahat ng ito ay naging natural sa mundo ng eros. Ang
tanging tanung na pwede kong itanung ay maaari ko bang taglayin ang
kapangyarihang ito sa pamamagitan ng direktang puwersa o sa
pamamagitan ng banayad na pagmamanipula. Ito ang mga naging dahilan
upang patuloy na mag-isip ng kasamaan ang mga tao. Sa halip na Makita
ang mundo na ginawa bilang isang regalo na galing sa mapagmahal na
AMA at bg kanyang anak, lahat ng isang bagay ay naging kayamanan
upang kunin at ariin para maging banal.
Nakakalungkot, dahil ang eros ay nakadepindi sa kung ano ang nakikita,
ang di nakikitang Diyos na tinanggal sa kanilang isipan. Anuman ang meron
ang Diyos na ginawa sa natural na mundo para Makita n gating mga mata.
Simula ng ang sangkatauhan ay nahulog mula sa impluwensya ni satanas,
ang kanilang likas na saloobin sa Diyos ay magiging katulad ng kanyang
pagnanais hinggil sa Diyos. ang kanyang pagnanais na maging ay upang
maging Diyos sa lahat ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. (Isaiah
14:12-14). Sa loob ng kaharian ng eros, ang pagkakaroon at pagmamay-ari
ng kapangyarihan na ang tagging pag-aari ng Diyos ay magiging isa sa
pinakadakilang kagustuhan ng tao. Ang proseso ng patatagumpay sa
pagtataguyod ng Diyos ay upang matanggap niya ang banal na
kapangyarihan na mula sa puso ng lahat ng taong gawang relihiyon.
Sumakatuwid ang pag-alam ng totoong Diyos ay walang kaugnayan, ang
tanging bagay na mahalaga ay an kapangyarihan na nauunawaan sa
natural na mundo. Ito ang nanguna sa mga tao para sambahin lahat ng
bagay sa kanilang pagnanais na pag-ariin na kung ituring nila ay banal.
Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siyay hindi niluwalhati
nilang tualad sa Diyos, ni pinasalamatan; kundi bagkus
niwalangkabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang
mangmang nilang puso ay pinapagdilim.(22) ang mga
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nangangagmarunong ay naging mangmang.(23) at pinalitan
nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi na sisirang isang
katualad ng isang larawan ng tao na nasisira at ang mga ibon
at mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang.
Roma 1:21-23

Sa pagsasama ng bunga ng puno at ang mensaherang babae, bumuo ang
tao ng mga sistema ng relihiyon na sumasamba sa likas na natural n
amundo at particular na sa prinsipyo ng kababaihan. Para sa marami, ang
sekswal na karanasan ang naging daan upang maging banal kaya ang mga
lalaki ay nagsimulang pagnasaan ang kababaihan at ang iba pang tao at
gayundin sa iba pang nilalang; anu mang bagay na itinuring na
makapanyarihan. Ito ay isang natural na kadugtung ng prinsipyo ng eros.
Ang proseso ng panalangin sa Diyos ay naging simpling proseso ng
paghinhi upang makuha.
Saan nagbubuhat ang pagbabaka at saan nagbubuhat ang
mga pagaaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito, sa
inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap?
(2) kayoy nangangiimbot, at kayoy wala; kayoy nagsisipatay,
at kayoy nangaiinggit, at hindi maaaring kamtan: kayoy
nangakikipagaway nangakikipag baka; kayoy wala, sapagka’t
hindi kayo nagsisihingi. (3) kayoy nagsisihingi, at hindi kayo
nasisistanggap, sapagkat nagsisipaghingi kayo ng masama,
upang gugulin sa inyong mga kalayawan (4) kayong mga
nangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang
pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa
Diyos?sinoman ngang mag ibig na maging kaibigan ng
sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. James 4:1-4

Ang paghangad sa kapangyarihan sa pamamagitan ng natural na daigdig
at ang pagwawalang-bahala sa kaalaman ng tunay na Diyos ay
nakapagbunga ng karahasan at kasamaan na naging sanhi ng
pagkawasak ng lumang mundo sa pamamagitan ng tubig. Sila ay
nangalunod sa isang baha ng Eros. Panno tutugun ang binhi ng babae sa
trahedyang ito?
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7. Ang pighati ng Diyos
At nagsisi ang Panginoon sa kaniyang nilalang ang tao sa
lupa; at nalumpay ang kanyang puso. Gen 6:6

Sa bawat sandal ng oras, mula sa trono ng trono ng Diyos ay may lumabas
na isang malakas na agos ng pagmamamahal at kapangyarihan na
nagbibigay ng buhay sa lupa. Ang naglalakihang burol na puno ng mga
punong kahoy,bulaklak, at mga halaman ng marami ang kulay at mga
amoy na nag bibigay ng buhay sa mga tahanan ng mga tao. Masasarap na
prutas, masarap na gulay at hindi pa nababanggit ang isang libong lasa at
mga pagkain na nakahain sa kanilang mga lamesa. Milyung-milyung puso
ang tumibok sa pulso ng buhay na dumadaloy mula sa isa na nagtataglay
ng kawalang kamatayan. Ito ang kagalakan nng Diyos upang ibigay ngunit
gayunpaman dahil sa pagbagsak ng tao ay walang sagot sa tono ng
pasasalamat, walang taos pusong pasasalamat at kahit na ang mga
nakakabigay ng panalangin ng pasasalamat para sa pagkain na kanilang
kakainin, ang mga salita ay isang mahirap na ritwal na naghahanap na
kumbinsihin ang tagapagsalita at tagapakinig na sila ay tunay na
nagpapasalamat kapag sila ay dumadating lamang upang Makita, maka
kuha at magmay-ari.
Tinawag nila itong nakakatakot na dalawa. Ang sakit at pagkabigla na
nararanasan ng mga magulang kapag ang kanilang unang maliit na
kasiyahan ay natuklasan ang mukha nito at nagsalita ng HINDI! Ang yaong
pagsuway, ang gayong kamangmangan ay nakagapus Sa puso ng bata!
Ang isang ina ay namimili kasama ang kanyang anak at ang bata ay may
nakita na isang bagay na maganda sa kanya at inabot niya ito para
kanyang ariin. Ang mga binhi ng eros ay gumagawa nan g kanilang
nakakalason na prutas.
Dinaanan lamang ito ng Ina umaasang
makalimutan ang kahilingan. May isang panaghoy ng kawalan ng pag-asa
at ang drama ay nagsimula. Dalawang kagustuhan ngayun ang nakasara sa
labanan. Inabot ng bata ang bagay at sinimulang hilahin ito sa istante
habang patuloy ang paghingi. Ang ina ay may pagpipilian para mag-alok ng
isang bagay para tumahimik ang bata, o subukan at tiisin ang
pagmamatigas at pagsigaw, pagiyak at bawat posibling taktika na alam
para makuha. Sa panahong ito halos bawat pangaral ng mga magulang na
makaharap at nilalabanan. Ito ay likas na katangian ng tao. Para sa
41

karamihan ng lahi ng tao, ang edad ay nagtuturo sa atin na maging tuso at
kalkulado sa pagpapakita ng ating hangarin na Makita, kunin at ariin.
Ang nakakatakot na dalawa ay isang pauna lamang sa mas madalas na
magulong taon ng kabataan kung saan ang labanan ay mas naging
kumplikado pero ang paglaban ay pareho. Sa ilang mga punto ang mga
magulang ay nabibigatan sa kanilang mga damdamin. Ang memorya ng
kanilang mahalagang anak na kanilang inalagaan at minahal ay naging
isang masama at minsa ay ibinabalik sayo bilang isang panako na taktika.
Ang nagresultang kalungkutan ay nagdulot ng marami sa mga magulang na
makipagalaban na may determinasyon para sirain ang mga ito. Ang mga
ina ay madalas na humhingi ng pakiusap sa mga ama na magalit dahil sa
paulit-ulit na pagsuway, kawalan ng utang na loob at kawalang galang.
May mga ilan na magulang sa pagmamadali na mapuno ang kagustuhan ng
anak ay binibili nila lahat ng kagustuhan ng kanilang mga anak ang antas
ng kasiyahan ay bumaba habang ang antas ng pangangailangan ay tumaas.
Ito ang bunga na nagmumula sa sorceres at sa kanyang aprentis.
Kung maaari lamang natin Makita ang mga bagay mula sa trono ng Diyos
at masaksihan ang buong populasyon ng sangkatauhan na basing basa sa
espiritu ng eros sa kagustuhan at pagnanais na magkaroon ng mga bagay
na malayang ibinigay ng Diyos bilang isang tanda ng kaniyang tunay na
Pag-ibig, maaari kaya nating maintindihan ang kanyang pighati? Mga
kaisipan na nahuhumaling sa espiritwal na katutuhanan, halos wala silang
kapasidad na Makita siya na buhay. Tanging ang maliit na apoy ng
pangakong binhi na nasa ilalim ng ating konsensya na lahat na ito ay
binigay ng libre kasama ang puso n apuno ng tunay na pag-ibig.
Sa bawat pag balik sa nangyari sa hardin kasama ang eros, kaunti ang
iniisip ng tao sa kanyang sarili bilang isang tagatanggap ng pagmamahal.
Mas maraming nakuha para sa kanyang sarili mas mababa ang
pagpapasalamat ang kanyang maibibigay. Sa bawat paikot-ikot ng eros na
ang atraksyon ay naging pagkabigo, ay lumikha ng mas matinding
kagustuhan na makakuha para palabnawin ang pagkabigo. Ngayon ay
nakita natin ang pag silang ng adiksyon; nakakaapekto sa isang proseso na
nagpapalaganap ng lubos na kaligayahan ngunit maiiwan ka sa
pakiramdam ng kawalan at paglumbay. Ang Adiksyon ay isang perpektong
repliksyon ng eros na may control sa ating kaluluwa.
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Ang kabaliktaran ang simpling prinsipyo ng agape ay naka saad sa mga
sumusunod:
… tinanggap ninyong baling bayad, ay ibinigay ninyong
walang bayad. Matt. 10:8 (KJV)

Ito ay simpli ngunit makapangyarihan prinsipyo. Kapag iyong napagtanto
na inigyan ka ng marami, mas dapat na ikaw ay magbigay ng parehong
paraan. Ang tanging isang tao na nakakaalam na siya ay ipinagpala ay
maaaring pagpalain. Tanging siya na nakatira sa isang stado ng
PASASALAMAT ay tunay na magbigay ng isang kahulugan ng kasaganahan
at kapunuan. Gaya ng pahayag ng isanng psalmist:
Iyong pinaghandaan ng dulang sa harap ko sa harapan ng
aking mga kaaway; iyong pinahiraan ang aking ulo ng langis;
ang aking saro ay inaapawan. (6) tunay na ang kabutihan at
kaawaan ay sususnod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng
aking buhay; at akoy tatahan sa bahay ng Panginoon
magpakaylan paman. Psalms 23:5-6 (KJV tagalog version)

Ang pasasalamat ay naging sanhi ng pag-apaw sa tasa sa iba at sa
sandaling ang prosisong ito ay magsimula, maaaring ito makagalaw at
makatulong sa milyun-milyung buhay. Gayundin ang desinyo ng agape
motor na pagpalain ang lahat ng pamilya sa mundo. Si ADAN AT EVA ay
ang dapat na maging orihinal na pulso ng pag-ibig na puno nng
pasasalamat na aagos sa matinding alon para sa lahat ng kanilang anak,
gayunpaman, ngayon ang eros motors na kinuha ang isang beses na
makulay na kaluluwa ng tao ay naging isang deserto ng bigong pagnanais
na magkaroon.
Habang tinitingnan ng Diyos ang populasyon ng mundo at naghahanap ng
kong sino man ang tumugon sa binhi ng agape, mukang lahat ay tila
nawala, may isang taong tumugun.
Datapwat si noe kay nakasumpong ng biyaya sa mga mata
ngb Panginoon. Gen 6:8

Gusting-gusto ko ang pagiging simple ng talatang ito. Si Noah s kanyang
pagmumuni muni sa mundo, tinitingnan ng pananampalataya na lampas
43

sa natural n amundo sa mga mata ng Diyos at nakikita ang kagandahangloob, pabor at kabaitan. Ang puso ni noah ay puno ng pasasalamat. Ang
lihim ng kagalakan ay ang malaman na ikaw ay ipinagpala, pinagpala ng isa
nan aka upo sa Trono ng uniberso. Maaari ba nating isipin ang kagalakan
ng Diyos? matapos ang daan-daang taon na halos walang tugon sa agos ng
biyaya, ang ilaw ng pasasalamat na lumiwanag sa kaluluwa ni noah. Ang
espiritu ni Hesus ay naninirahan sa puso ng isang tao kahit na sa gitna ng
halos pangkalawakang pagkawasak. Ang binhi ng agape ay nabubuhay sa
tao. Bilang resulta ang Diyos ay maaaring magbuhos ng isang pagpapala sa
pamamagitan ng kanyang para mapanatili ang lahi ng tao mula sa
pagkalipol na sanhi ng eros na binhi. si noah ay isang prototipo sa darating
na binhi na babasag sa ulo ng ahas.
Nang matutunan na ang Diyos ay mapagbigay, si Noah ay naging daan ng
pagpapala sa lahat ng tumugon sa kanyang mensahe. Nakita niya ang
pagmamahal ng Diyos at ginawa siyang ahensya ng biyaya ng mundo. Ang
mensahe ay simpli. Ang mundo ay magugunaw at bilang katibayan na
nagtitiwala siya sa Diyos, isang malaking barko ang gagawin ayun sa utos
ng Diyos upang maghanda para sa pangyayaring yaon. Lahat ng
maniniwala kay Noah at pumasok sa arka ay maliligtas. Ang mga nagtakwil
kay noah bilang isang mangmang ay lubos na malalaman nila na
tinanggihan nila ang tanging paraan para mabuhay.
Sa loob ng maraming siglo ang espiritu ng Diyos ay nag mamakaawa sa
mga tao na talikuran ang prinsipyo ng eros at tumugon sa pangako ng
binhi ng agape na ibinigay sa mga nagpahayag ng pananampalataya sa
pinatay na tupa. Sa maoanghimagsik na pagtugon ang kasamaan ng tao ay
nadagdagan lamang. Ang patuloy ng pagbaba ng kasiyahan ay naging
dahilan upang sila ay maghanap ng mga karanasang sekswAl at hihit na
nakakagulat sa mga nagdaang taon. Ang mga bata ay lalong mga naging
biktima ng masamang pagnanasa at ang sekswal na prinsipyo ng pagnanais
na manipulahin ang mga pwersa ng kalikasan para mabigyan sila ng
kanilang hangarin na humantong sa pagsasakripisyo ng tao at sekwalidad
ng pinaka masamang isip.
Gaano katagal ang iyak ng mga maliliit na bata nakahanda para sa
kagustuhan ng mga masasamang tao na pinapayagang magpatuloy? Sino
ang maaaring makakaintindi sa pighati ng Diyos habang nasasaksihan ang
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kasuklamsuklam na kremen? Araw-araw, taon-taon,aang siglo pagkatapos
ng siglo ay patuloy sa pag abot ng personal na kaligayahan, kasiyahan
pantasya na walang pagkilala sa isa na nagbigay ng lahat ng bagay na ito.
Ito dapat ay matigil. Ngunit gayunpaman din ang Diyos ay nagbigay ng
paraan ng pagtakas kung itoy pipiliin nila.
Sa loob ng 120 taon, tinawag ng Diyos ang mga taong nangalaglag sa
kasamaan sa pamamagitan ng pangaral ni Noah, babala, pagsusumamo, at
pagtawag ngunit ang mga taong ito ay hindi natakot. Kahit ang kamanghamanghang pagtingin sa mga hayop na pumapasok ng maayos sa loob ng
arka ay hindi sila na bagabag. Ang kanilang puso ay hindi nabagabag, hindi
nagsisisi at hindi naligtas.
At habang ang mga patak ng ulan ay nagsimulang ng mahulog, may
dumating sa kanilang kamalayan na ang kanilang buhay ng walang
pasasalamat sa Diyos ay maaaring magtapos. Habang ang kidlat ay
gumuhit sa lupa sa matinding galit at kulog na umuuga sa lupa, ang mga
tao ay nakaalala sa mga inosenting muka na kanilang nilamon at sinira.
Ang lupa ay literal na sinuka ang kahabag-habag na mga Gawain ng tao sa
isang pag hinto. Ang kalikasan ay sumisigaw sa ilalim ng kasamaan ng mga
tao at nagyon ang nakakalason na binhi ng eros ay nakuha ang kanilang
buong gantimpala. Nasintakotan ang mga tao ng Makita nila ang kanilang
mga bahay nila ay inaanod at ang kanilang paganong diyos-diyosan ay
nagkabasagbasag. Ang mga sigaw ng malaking takot ay nakuha ang hangin
at ang sumpa sa Diyos ay nasa labi ng nagkasala. Ang banal na pagtitiis ay
natapos na at ngayon ang isang malaking alon ng kasamaan at ang
pagpatay sa mga inosente ay natapos sa mga daanan nito.
Ang lahat na nais ng Diyos na bigyang ang tao ay matamasa,ibahagi, at
mabuhay sa anino ng kanyang pagpapala ay nakuha sa pamamagitan ng
binhi ng ahas. Sino ang maaaring makaintindi sa kalunkutan ng Diyos sa
pag-iisip sa mga bagay na ito?
Gayunpaman, may walong kaluluwa ang naligtas ng tubig. Ang
ipinangakong binhi ay bagong pag-asa sa puso ni Noah at hinawakan ang
pangako ng isang bagong simula.
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8. Isang mapalad na tao
Bagaman ang mga baha ay nilinis ang kasamaang Gawain ng mga tao na
namuno ng walang hanggang pagnanais para sa kanilang sarili, ang binhi
ng eros ay nakakapit sa sangkatauhan sa mga anak ni noah. Hindi lamang
nakita ni Ham ang kahubaran ng kanyang ama, sinubukan niyang kumuha
ng isang bagay na mula sa kanyang ama habang ito ay lasing, ng mawala
na ang kanyang kalasingan , alam din niya na may krimen na nangyari.
Ang mga Gawain ng mga antediluvian na mga lalake na nasaksihan ni Ham
bago ang baha ay natagpuan ang bagong buhay sa kanya at naglabas ng
isang bgaong alon ng kasamaan sa mundo.
Sa pagpapahintulot sa eros na himukin siya upang matupad ang mga dilikas na pagnanasa, nagdala siya ng isang sumpa hindi lamang sa kanyang
sarili kundi pati sa kanyang mg anak.
At nagising si noes a kanyang pagkalango sa alak, at nalaman
ang ginawa ng kanyang bunsong anak (25) at kaniyang
sinabi, sumpain si canaan! Siyay magiging alipin ng mga alipin
sa kaniyang mga kapatid.(26) at sinabi niya , Purihin ang
Panginoon, ang Dios ni Shem, at si Canaan ay magiging alipin
niya. Gen 9:24-26

Doon natin nakita ang isang susi ng prinsipyo ng pamanggit, kapag ang
mga tao ay nagnanais ng mga bagay para sa kanilang mga sarili na naging
sanhi ng kawalang respeto sa nagbigay sa kanila mga buhay, magkakaroon
sila ng sumpa, at kapag ang tao ay naghahanap lamang para sa kaniyang
sarili, tinuturaan niya ang kanyang mga anak na haapin lamang ang
kanilang mga sarili at huwag pansinin ang buhay at pagpapalang ibinigay
sa kanila ng kanilang m agulang o sinoman na may kapangyarihan.
Ang unang anak ni Ham ay si Cush, at ang unang anak ni Cush ay si
Nimrod. Tulad ng nais ng ama at kinuha ang mga bagay na hindi kanya
gayundin si Nimrod sa kanyang pagnanais na punan ang kakulangan ng
pagpapala sa kanyang buhay, gumawa ng hukbo ng mga lalake at
sinimulang labanan ang mga kalapit na mga nayon at mga komunidad at
itinayo ang kanyang sariling kaharian. Gen 10:10,11. Sinasabi sa atin ni
Josephus ang tungkol kay Nimrod.
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Ngayon ay si Nimrod na nagaganyak sa kanila sa ganitong
paghihirap at paghamak sa Diyos siya na Apo ni Ham, anak ni
Noe, isang matapang na lalake, na mayroong malalakas na
kamay. Pinilit niya sila na huwag magtiwala [lakas] sa Diyos.
na tila sa pamamagitan ng kanyang ibig sabihin ay masaya
sila, ngunit ang paniniwala na ang kanilang sariling lakas ng
loob na nakuha ang kaligayahan na yaon. Dahan-dahan
niyang binago ang gobyerno sa paniniil,nakita na walang
ibang paraan ng pagpapanumbalik ng mga tao mula sa takot
sa Dios,ngunit upang dalhin ang mga ito sa isang kakayahan
na kapangyarihan…” Josephus. Antiques book 1 Chapter 4
para. 2

Obserbahan natin ang natural na pag-unlad ng eros na humantong sa mga
tao upang maghanap para sa kanilang sarili.
1. Magbigay ng lakas sa iyong sarili (hindi kayo mamamatay)
2. Naniniwala na ang kaligayahan sa pamamagitan ng sariling lakas
ng loob (kunin ang gusto para sa iyong sarili)
3. Hangain na pamunuhan ang mundo (ikaw ay magiging katulad ng
Diyos)
Siyempre sa sandaling sinimulan mo ang pag-ikot na ito, ikaw ay
nakatadhana sa pagkabigo at pagkatapos ay pag-urong ng mga
hinahangad mong kunin ang nais mo mula sa kanila. Kapag hinangad ng
mga tao na purihin at sambahin sila mula sa ibang tao, ang mga ito ay
natural na maitataboy at ang digmaan ang resulta.
Sa loob ng isang napaka-maikling panahon ang mundo ay muling nilamaon
sa ikot ikot ng eros at ang hangaring magkaroon. At ng tinanggihan ng mga
tao ang katutuhanan na lahat ng bagay na kanilang pagmamay ari ay
regalo mula sa Diyos, lalo pa nila nadama ang sumpa ng pagkamakasarili
sa kanilag mga kaluluwa. Sa loob ng maraming dekada si Nimrod ay
gumawa ng sarili niyang emperyo na may hukbo, isang relihiyon na
nakabatay sa paligid ng pagtatalik at likas na pagsamba sa isang lipunan na
wala ang diyos sa kanilang mga isipan.
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Muli ay ang mundo ay puno ng mga tao na puno ng pagnanais na walang
pagpapasalamat. Halos lahat ng pamilya sa mundo ay gumagana sa Eros
batay sa atraksyon at pag-urong sa halip na batay sa agape na pasasalamat
at karangalan sa mga nagbigay ng buhay. At muli ang kaisipan ng tao ay
puro pagkain, pagtatalik, kapangyarihan at digmaan sa isang desperadong
pagsisiskap para mahanap ang sariling pagka-diyos. ang kwento na tungkol
kay Ham at Nimrod ay nagbibigay ng aral kung paano lumago ang paniniil
mula sa isang makasariling kilos sa mga hukbo na naka sara sa labanan,
pagpatay, pagsira sa mga pamilya.
Ang mga mata ng Diyos ay naghahanap ng paroo’t parito sa lupa upang
makahanap ng tao na ang puso ay handang maniwala na siya ay
ipinagpala; isang tao na ang kaluluwa ay pabango na may pasasalamat na
maaaring maging simula ng bagong agape motor para sa mundo. Sa
sandaling makahanap ang Diyos ng tao na naniniwala na siya ay
ipinagpala, maaari niyang ibuhos ang pagpapala sa kanya ng walang pagaalinlangan na ang mga pagpapala ay hindi tatalikuran ng puso nito sa
nagbigay. Sa kaibuturan ng makasariling puso ni nimrod isang tao ang
natagpuan. Siya ay tulad ng isang mahinhin maningat na tama sa pagkasira
ng pagnanais na nakapaligid sa puso niya. Ang taong ito ay si Abram. Si
abram ay naaapektuhan pa rin ng kultura ng eros ngunit ang kanyang
malambot puso ay sapat na para maturuan na mahalin ang Diyos na
gumawa ng lahat ng bagay at maging kaibigan niya.
At sinabi nga Panginoon kay abram, umalis ka sa iyong lupain,
at sa iyong mga kamaganak, at sa bahay ng iyong ama, na
ikaw ay pasa lupaing ituturo ko sa iyo.(2) at gagawin kitang
isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at
padadakilain ko ang iyong pangalanan; at ikaw at ikaw ay
magiging isang kapalaran; (3) at pagpapalain ko ang
magpapala sayo, at susumpain ko ang mag susumpa sa iyo, at
pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Gen 12:1-3

Pansinin ng mabuti na sinabi ng Diyos na pagpapalain niya si Abram at siya
ay magiging isang pagpapala. Tanging isang mapalad na tao ay maaaring
maging isang pagpapala sa kanyang pamilya at sa kanyang kumunidad.
Gagawin ng Diyos si Abram na mahusay hindi para pasiyahin ang kanyang
sarili kundi bagkus ay para pagpalain niya ang mga pamilya sa lupa.
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Gayumpaman ang pag-uusap na ito ay hindi madali. Ang binhi ng eros na
minana mula kay ADan ay nangangahulugan na si Abram ay dapat
makipagtunggalian laban sa ideya na ang mga mabubuting bagay na
dumadating ay para lamang sa mga naghahanap sa kanila at nagsisiskap
na kunin at ariin ang mga ito. Ng sinabi ng Diyos na pagpapalain niya si
abram ay mayroong isang kundisyon—iwanan mo ang iyong bansa, ang
iyong kultura na puno ng Diyos-diyosan, iwanan mo ito at maglakad
kasama ako. Ngunit ang pagiging isang malakas na bansa ay hindi kasing
simlpi katulad nyan! Tiyak na hindi! Iiwan lahat ng kakilala at mga tao na
maaaring ibaba ka at manirahan sa mga maliit na puno kung saan may
ilang mga tao sa paligid maliban sa mga tao na may kakaibang kaugalian at
kasanayan. Mukang hindi ito isang magandang paraan para maging isang
mahusay at malakas na bansa.
Sinunud ni abram ang utos ng Diyos at umalis sa kanyang nakasanayang
lugar. Sinundan niya ang isang landas na kabaliktaran ng pagiging malakas
na nasyon. Muli ay tinibay ng Diyos ang kanyang pangako ki Abram:
At nagpakita ang Panginoon kay Abram, at nagsabi, sa iyong
lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito: ay siyay nagtayo roon ng
isang malaking dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya.
Gen 12:7

Nahaharap si abram sa mga serye ng mga hamon ngunit wala pang mas
malaki kaysa sa katutuhanan na wala siyang anak. Kung magiging isang
mahusay na bansa si Abram, kinakailangan niyang magkaroon ng anak na
hindi bababa sa isang anak na lalaki. Patuloy ba siyang maniniwala o
magpasyang gumawa ng paraan ukol ditto? Nagtitiwala ba siya sa gumawa
ng pangako o gagawin niya ang niya ang pangako na dumating sa kanya?
Isang gabi habang siya ay nag iisip ukol ditto, ang Diyos ay pumunta sa
kanya
At sinabi ni Abram, narito hindi mo ako binigyan ng anak at,
narito’t isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang
tagapagmana ko, (4) at, narito, ang sakita ng Panginoon ay
dumating sa kanya, na nagsasabi, hindi ang taong ito ang
magiging tagapag mana mo, kundi lalabas sa iyong sariling
katawan ang tagapagmana mo. (5)at siya’y inilabas atsinabi,
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tumingala ka ngayon sa langit, at iyong bilangin ang mga
bituin, kung mabibilang mo: at sa kaniya’y sinabi, magiging
ganiyan ang iyong binhi. (6) at sumampalataya siya sa
Panginoon; at itoy ibinilang na katuwiran sa kanya. Gen 15:36.

Narito ang isang lihim sa makatuwiran: maniwala sa kung ano ang
sinasabi saiyo ng Diyos , at pagpapalain kaniya. Maniwala ka na ikaw ay
isang ipinagpalang tao. Yun lang! at ano ang ipinagpala ng Diyos para sa
atin?
Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi
ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindin naman ibibigay sa
atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay?. Rom 8:32

Kung ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang anak masisiguru natin na
malayang ibibigay niya sa atin ang lahat ng bagay. Kailangan lang natin na
maniwala sa kanya. Ito ang eksaktong ginawa ni Abram.
At sumampalataya siya sa Panginoon; at ito ay ibinilang na
katuwiran sa kanya. Gen 15:6

Ito ang lihim na kagalakan sa anumang relasyon; ito ang ilaw na magaapoy sa Agape ng Diyos sa kaluluwa: maniwala ka na ibibigay sa iyo ng
Diyos kung ano ang kanyang ipinangako at maniwala ka na Siya ang
nagbigay sa iyo ng lahat na meron ka ngayon. Kapag ginawa mo ito,
kagaya ni Abram, ikaw ay magiging isang ipinagpalang tao at ang
ipinagpalang tao ay aapaw ng pagnanais na ibigay kahit na siya ay
nabigyan.
Ito ang lihim ng walang hanggang kaligayahan sa pag-aasawa. Mabuhay ka
sa lahat ng iyong ibinigay at sa nais mong ibigay, mabuhay ka sa lahat ng
iyong matatanggap at ikaw ay kukuha para makatanggap. Hindi kaba
itinuturing ng maayus ng iyong asawa?. Gayun paman ituring mo sila na
nararapat sa iyo! Meron bang walang pinapasalamatan?. Hindi kaba
pinakain at binihisan at binigyan ng masisilungan ng Diyos? hindi kaba niya
binuksan ng libo-libong rosas para sayo, at gawin an gang araw na
sumasayaw sa Tubig?, hindi ba niya ipininta sa langit ang matitingkad na
kulay ginto sa araw na palubog?, masasabi moba na hindi ka ipinagpala?
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Malinaw na ang prosesong ito kapag ang isang asawa ay pinili na maging
makasarili at domenante. Ang paghawak sa ilaw na ang lahat ng bagay ay
ibinigay sa atin ay maaaring magbigay ng kalungkutan, kung titigil tayo sa
pagiging mapagpasalamat sa mga bagay na meron tayo, tayo ay sumuko
sa pagkamakasarili at tayo ay magiging kagaya ng ibang asawa, puno ng
pagkamakasarili kalungkutan at kinakawawa ang sarili.
Si Ham at Nimrod ay sinumpang mga lalaki dahil ang pagnanaisa na kunin
at ariin upang makahanap ng kaligayahan ay lahing hahantung lamang sa
kabiguan. Kong tayo ay nangunguha para maging masaya ay tayo ay mga
anak ng isinumpang mga tao at susumpain natin ang iba. Si Abram ay
ipinagpalang tao. Kung tayo ay anak ni Abram dapat tayong maniwala na
anak tayo ng ipinagpalang tao.
At kung tayo ay anak ng isang mapalad na tao, tunay na tayo ay ipinagpala.
At ang pinagpala ay pagpapalain.
Malayang iyong natanggap, malayang magbigay.
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orihinal na Pag-ibig

Mayroon tayong pag-asa na maari maibalik ang ating mga puso
pabalik sa orihinal na Pag-ibig.
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