
ANG TAGNA SA DANIEL 7:25 

(Sinulat ni Brod. Ephraim Olarte Licayan) 

“Ug siya ( ang tawo sa sala) mosulti sa mga pulong batok sa Halangdon Uyamot, ug 

magapaluya sa mga balaan sa Halangdon Uyamot; ug siya nagahunahuna sa pag-usab sa MGA 

PANAHON ug sa MGA KASUGOAN…” –Daniel 7:25 

Kini nga tagna sa Daniel 7:25 natuman gayud! Ang tawo sa sala nag-usab gayud sa MGA 

PANAHON ug MGA KASUGOAN ni Abba Yahweh. Atong sabton nga dili lamang ang Adlawng 

Igpapahulay ang giusab sa tawo sa sala. Mga Panahon ug  Mga Kasugoan ang iyang giusab. Kini 

nagpasabot nga daghang mga panahon (times) ug daghang mga kasugoan (laws) ang giusab niya. 

Ania ang mga Panahon ug mga Kasugoan nga giusab sa tawo sa sala: 

A. Mga Panahon           Sa Balaang Kasulatan         Giusab sa tawo sa sala 

1. usa ka Adlaw -  sunset to sunset         - midnight to midnight 

(one day)   (Lev. 23:32 ug Gen. 1) 

2. usa ka Bulan - new moon to new moon          - wala nay logical pattern 

(one month)   (Isaias 66:23)  

3. usa ka Tuig - gisubay ang Scriptural Calendar          - gipulihan sa Gregorian 

(1 year)   nga nagsugod sa bulan sa Abib   calendar nga magsugod 

  ug matapus sa bulan sa Adar;  sa Enero ug matapus sa 

- nagsugod ang tuig sa spring time          Decembre; 

o ting-buswak.         - nagsugod ang tuig sa 

  (Exodus 12:2, Exodus 13:4) winter 

4. mga oras - ang pagsubang ug pagsalop        - ang subang ug pagsalop 

  sa Adlaw maoy alas 12:00 sa Adlaw gihimong 6pm  

  ang takna (kapin kon kulang)       (kapin kon kulang) 

(Note: Pangayo sa libreng basahon: Ang Balaang Calendario ug Mga Fiesta) 

5. Mga Adlaw sa         Hebrew Original           Gregorian Calendar 

Semana: 
a. unang adlaw - Yom Reshon (Gen. 1:5)          - Domingo/Sunday 

b. ikaduhang adlaw - Yom Shini (Gen. 1:8) - Lunes/Monday 

c. ikatulong adlaw - Yom Shilishi (Gen. 1:13)          - Martes/Tuesday 

d. ikaupat nga adlaw - Yom Revi-i (Gen. 1:19)          - Merkoles/Wednesday 

e. ikalimang adlaw - Yom Kamishi (Gen. 1:23)          - Huwebes/Thursday 

f. ikaunom nga adlaw   - Yom Shishi (Gen. 1:31)          - Bernes/Friday 

g. Adlawng Igpapahulay   - Yom Sabbath (Gen. 2:2-3)          - Sabado/Saturday 

(Note: Ang mga ngalan sa mga adlaw nga Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday ug Saturday naggikan sa mga ngalan sa mga dios sa mga pagano.) 

6. Mga Bulan sa Tuig:           Scriptural Calendar  Gregorian Calendar 

a) unang bulan  - Abib (Exo. 12:2, Exo. 13:4) - January 

b) ika-duhang bulan  - Siv (I Mga Hari 6:1)     - February 

c) ika-tulong bulan  - Sivan (Ester 8:9) - March 

d) ika-upat nga bulan (civil)  - Revi-i (Yeremyah 52:6,

       Zech. 8:49)     - April 



e) ika-limang bulan (civil) - Ab (Numeros 33:38, Ezra 7:9)             - May 

f) ika-unom nga bulan - Elul (Nehemyah 6:15, Haggeo 1:1)     - June 

g) ika-pitong bulan  - Ethanim (I Mga Hari 8:2)      - July 

h) ika-walong bulan  - Bul (I Mga Hari 6:38)      - August 

i) ika siyam nga bulan - Chislew ( Zecharyah 1:7)      - September 

j) ika napulo nga bulan - Tibeth (Ester 2:16)       - October 

k) ika-onse nga bulan - Shebath (Zecharyah 1:7)      - November 

l) ika-dose nga bulan - Adar (Ester 3:7)                  - December 

 

7. Adlawng Igpapahulay - ikapitong adlaw sa semana            - unang adlaw sa semana 

  (Exodus 20:10), o Sabado;                  o Domingo 

     - gibantayan sa Manluluwas            - adlaw nga tingsimba 

       ug mga Apostoles (Lucas                  sa mga pagano 

       4:16, Buhat 17:2-3) 

 

8. Pasko   - gitawag nga Passover            - gitawag nga Christmas 

- saulogon matag Abib 14            - saulogon matag 

  (Leviticus 23:5)                   December 25 

-paghandum sa kamatayon           - paghandum sa pagka- 

  sa Manluluwas (I Cor. 5:7                  tawo sa Manluluwas 

  ug I Cor. 11:23-26)    

 

9. Sinugdanan sa Bag-ong - Abib o Nisan 1            - January 1 (sukad sa 

Tuig     (Exo. 12:2, Exo. 13:4 ug                  tuig 45 B.C.) 

      Ester 3:7) 

 

B. Mga Kasugoan    Sa Balaang Kasulatan           Unsa ang nahitabo?! 

 

1. Ikaduha ka Sugo sa Napulo - Gidili ang paglilok ug          - Nawagtang sa Catholic 

ka Mga Sugo     pagsimba sa mga larawan               cathecism 

       (Exo. 20:4-6) 

 

2. Ikanapulo ka Sugo sa     - Gidili ang pagkaibog sa        - Gipikas o gitunga sa 

Napulo ka Mga Sugo    balay sa isigkatawo, gidili         Catholic church aron itapak 

      ang pagkaibog sa asawa sa         sa ikaduha ka sugo nga 

      isigkatawo…ug sa bisan         ilang giwagtang. Sa maong 

      unsa nga iya sa imong isig-         malipaton nga paagi, may 

      katawo (Exo. 20:17)          napulo gihapon sila ka mga 

                sugo. 

 

3. Ikatulo ka Sugo  - Dili himoon ang Ngalan ni       - Giilisan ang Ngalan ni 

      Yahweh nga walay pulos;        Yahweh sa mga ngalan nga 

      dili gamiton ang Ngalan        hinimo sa mga translators or 

      ni Yahweh sa binuang;        maghuhubad sa Balaang 

      dili gamiton ang Ngalan ni        Kasulatan. Kini mao ang 

      Yahweh sa pasipala         peke nga mga ngalan nga 

      (Exo. 20:7, Mateo 6:9)        Lord, God, Jehovah, Dios, 

              Allah, Ginoo ug Krishna. 

 

4. Ang Sugo nga dawaton - Kini nga Ngalan mao ang       - Giilisan ang Ngalan  

ang bugtong Ngalan sa    Yahshua  (Mateo 1:21,                 ni Yahshua sa peke 

kaluwasan (I Yachanan     I Yachanan 5:11-13,                    nga ngalan nga Jesus 

 3:23)       ug Buhat 4:12) 

 

5. Ang Sugo Pagsaulog  - Makita sa Leviticus 23:1-44       - Giwagtang ang mga 

      sa mga Fiesta ni               Fiesta ni Yahweh; ug 

            Yahweh   a) Passover o Pasko                     gialisdan, gipulihan  

    b) Tinapay nga Walay           sa mga paganong mga 

             Patubo            celebrasyon sama sa: 



    c) Pentecostes            Christmas, Fiesta sa 

 

 

    d) Paghuyop sa Mga           mga Patron, Halloween, 

        Trumpeta            Valentine’s Day, 

    e) Pagtabon sa Sala            January 1 New Year, 

    f) Fiesta sa mga Payag          All Saints Day, All 

     g) Katapusang Dakung           Souls Day, Birthday, 

    Adlaw              San Juan, San Pedro, 

             Easter ug uban pa. 

 

(Note: Pangayo sa libreng basahon: Saulogon Ta Ang Fiesta Ni Yahweh) 

  

6. Mga pagsimba atol sa - Makita sa Isaiah 66:22-23          - Giwagtang 

mga New Moon    

 

7. Pagsunod lamang gayud - Makita sa Isaiah 8:20;          - Wala na sunda ang 

sa Balaang Kasulatan   Yachanan 5:39,  Buhat 17:11,         Balaang Kasulatan. 

      Marcos 14:49                        Mao nay gipalabi ang 

                     mga pagtulun-an nga 

hinimo sa mga simbahan        

o relihiyon. 

 

 Higala, ang tawo sa sala nagabungkag sa mga Panahon ug mga Kasugoan nga hinimo ni 

Amahang Yahweh. 

 

 Apan niining ulahing mga adlaw adunay katawhan nga namalik, ug mamalik ngadto sa mga 

karaang agianan ug patukuranan ni Amahang YAHWEH. Kining maong katawhan mao ang 

molangkob sa 144,000 ug sa Dakung Panon nga gitagna sa Pinadayag 7:4-9. Kining mga tawhana 

misunod sa tawag sa Pinadayag 18:4 ug II Corinto 6:17-18. Kini sila makaapil sa kasal sa Cordero 

ug sa mga linukat ni YAHSHUA nga himoon didto sa Langit sumala sa Pinadayag 19:1-9. 

 

 Igsoon, ang Buhat 3:20-21 nagtagna nga si YAHSHUA nga atong Manluluwas mobalik 

nganhi sa kalibutan sa higayon nga ang mga Panahon ug mga Kasugoan nga gibungkag sa tawo 

sala mahibalik na (restored). Among kalipay ang pagbalita kanimo higala, nga ang maong mga 

Panahon ug mga Kasugoan – Times and Laws - nahibalik na, pinaagi sa katawhan nga nagsimba ni 

Amahang YAHWEH ug ni YAHSHUA. 

 

 Tana mamalik kita ngadto sa mga agianan ug patukoranan ni Amahang YAHWEH ug ni 

YAHSHUA! Biya-e ang mga pagano nga mga pagtulon-an nga iya ni Satanas. 

 

 Basaha gayud ang mga bersikulo nga ginganlan ning maong basahon. 

 

HalleluYAH! Shalom! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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