
SAULOGON TA ANG MGA FIESTA NI YAHWEH 

(Sinulat ni Brod. Ephraim Olarte Licayan) 

Ang kalibutan mahiligon mosaulog sa mga pangilin o mga fiesta. Gani ang 

mga barko padulong sa Bohol daghan kaayo ug mga pasahero kon duol na ang 

Mayo, tungod kay ang Mayo maoy bulan sa labing daghang fiesta sa Bohol. 

Ang Cebu may dakung fiesta sa ilang Sto. Niño. Ang Davao City ug 

Zambaonga City nagsaulog usab sa mga fiesta sa ilang mga patron. Ang uban usab 

nga mga dapit sa Pilipinas ug kalibutan nagsaulog sa ilang tinuig nga mga fiesta o 

mga pangilin. 

Apan kini nga mga fiesta iya ni Baal. Kining maong mga fiesta wala isugo 

sa Balaang Kasulatan nga atong saulogon. Kining maong mga fiesta wala sauloga 

sa mga profeta ug mga apostoles. 

Ang Mga Fiesta ni Yahweh 

Ang Langitnong Amahan adunay mga fiesta nga angay natong saulogon. 

Kining maong mga fiesta imong mabasa sa tibuok Leviticus 23. Kita gisugo ni 

Amahang Yahweh pagsaulog ning maong mga fiesta. 

Sa orihinal nga Hebrew, ang pulong nga gihubad fiesta diha sa Leviticus 23 

mao ang “mo’edim”. Ang “mo’edim” gihubad sa English nga “appointed times”. 

Nga sa ato pa, “tinudlo nga mga panahon”. Oo, ang mga fiesta ni Yahweh mao 

ang mga tinudlong panahon sa Langitnong Amahan alang sa Iyang katawhan. 

Si Amahang Yahweh ug si Yahshua makigtagbo kanato sa mga katiguman 

atol niining Iyang mga fiesta o mga appointed times. Busa angayan lamang nga 

kita malipay pagsaulog sa mga fiesta ni Yahweh. Niining mga panahona si 

Amahang Yahweh makigtagbo kanato. 

Ang Kompleto nga Plano sa Kaluwasan 

Ang mga fiesta ni Yahweh naglatid sa mga ang-ang sa kaluwasan. Kini 

nagpadayag sa kompletong plano (blueprint) sa kaluwasan. 

Ang mga ang-ang sa kaluwasan nga mohatud kanato ngadto sa kinabuhing 

dayon imong makita diha sa tinuig nga mga fiesta ni Yahweh. Unsa ba ang mga 

tinuig nga mga fiesta ni Yahweh? 

Ang mga tinuig nga mga fiesta ni Yahweh mao kining mga musunod: 

1) Passover (o Pasko) – kini saulogon matag Abib 14. Ang Abib mao ang

unang bulan sa Scripture Calendar. (Exodus 12:1-2 ug Exodus 13:4). Ang

Passover nagpadayag sa atong panginahanglan sa usa ka Manluluwas nga

mutubos kanato. Kini nagtug-an nga kita nagkinahanglan sa dugo ni

Yahshua nga maoy motabon ug mohugas kanato, aron atong maangkon ang

hingpit nga pasaylo sa atong mga sala. Si Yahshua mao ang bayad sa atong

mga sala. Ato Siyang dawaton pinaagi sa pagtuo. Ang Passover nagpakita sa

daku kaayong gugma ug kalooy sa Elohim nganhi kanato. Ang Passover o

Pasko mao ang paghandum sa kamatayon ni Yahshua.



Sayod ka ba nga ang atong Manluluwas nga si Yahshua gilansang ug 

namatay didto sa Kalbaryo sa Abib 14? Nga Siya namatay sa Passover Day? 

Kini nagpakita lamang nga si Yahshua mao gayud ang halad sa Pasko (I 

Corinto 5:7)  

 

2) Feast of Unleavened Bread (Fiesta sa Tinapay nga Walay Patubo) – kini 

saulogon matag Abib 15 -21. Kini nga fiesta naghulagway sa atong pagbiya, 

paglikay ug pagbatok sa sala. Ang Feast of Unleavened Bread nagpakita sa 

sunod nga ang-ang sa kaluwasan. Unsa kining maong ang-ang? Tubag: Nga 

kinahanglan atong biyaan ang sala, nga kinahanglan kita dili na 

magpakasala, nga kinahanglan atong talikdan ang sala. Ang sala 

gisimbolohan sa “patubo”. Mao kini ang rason ngano nga sa atong 

pagsaulog ning maong fiesta, kita dili gayud mokaon sa bisan unsang 

pagkaon nga may “patubo”.  

Ang atong kaonon mao lamang ang Unleavened Bread. Ang 

Unleavened Bread nagsimbolo ni Yahshua (Yachanan 6:48-51). Kini nga 

fiesta nagpasabot nga sa 7 ka adlaw kada semana dili gayud nato kalimtan 

ang pagkaon sa Unleavened Bread o sa mga Pulong ni Yahshua. Kini 

nagkahulogan nga atong himoon ang matag-adlaw nga pagtuon sa Kasulatan 

aron magmahimsog ang atong pagtuo.   

 

3) Pentecost/Feast of Weeks/Feast of Firstfruits – kini nga fiesta saulogon sa 

ika-50 ka adlaw gikan sa adlaw human sa Sabado nga nasulod sa Feast of 

Unleavened Bread. Kini nga fiesta naghulagway sa atong panginahanglan sa 

Espiritu Santo o Ruach HaKodesh aron hingpit nato nga mabatokan ug 

mabuntog ang gahum sa sala nga nagaulipon kanato pinaagi sa atong mga 

kaluyahon. Walay tawo nga modaug sa gahum sa sala kon siya magsalig 

lamang sa iyang kaugalingon nga katakus. Ang tawo nagkinahanglan sa 

gahum sa Ruach Ha Kodesh diha sa iyang kasingkasing ug kinabuhi. 

Ang Ruach Ha Kodesh ibubo lamang ngadto sa mga tawo nga sa 

kinasingkasing nakiggubat sa gahum sa sala; dili ngadto sa mga tawo nga 

nagpatuyang sa kasal-anan. Ang Ruach Ha Kodesh ibubo lamang ngadto sa 

mga tawo nga sa matag adlaw nagatuon sa Kasulatan; dili ngadto sa mga 

tawo nga tapulan motoon sa mga Pulong ni Yahweh. 

Ang Ruach Ha Kodesh unang gibubo atol sa Pentecost ngadto sa 120 

ka mga tawo. Basaha ang Buhat 2:1-4. 

 

4) Feast of Trumpets (Fiesta sa mga Trumpeta) – kini nga fiesta saulogon 

matag Ethanim 1. Ang Ethanim mao ang ika-pito ka bulan sa Scripture 

Calendar. Kini nga fiesta naghulagway sa mga: 

a) Pasidaan ngadto sa katawhan nga nasayud na sa kamatuoran apan 

nibalik hinoon sa pagpakasala, nibalik hinoon sa mga buhat sa unod. 

(Isaiah 58:1; Yah-el 2:15-17; Ezekiel 9:4-6). 

b) Daghan ug dagkung kagul-anan sa katawhan sa tibuok kalibutan 

(Pinadayag 8:2; 11:15; Mateo 24:21-22). 

c) Pagbalik ni Yahshua (Yah-el 2:1-2; I Tesalonica 4:16; I Corinto 

15:52; Pinadayag 11:15; Mateo 24:31) 

 

5) Day of Atonement (Adlaw sa Pagtabon sa Sala) – kini saulogon sa Ethanim 

10 uban sa tibuok adlaw (24 hours) nga pagpuasa, o pagsakit sa kaugalingon 

(Leviticus 23:26-32; Buhat 27:9). 



Kini nga fiesta naghulagway sa umaabot nga paghukom sa mga buhi 

ug sa mga patay. Usa kini ka solemne nga adlaw diin atong gilantaw ang 

umaabot, kulba-hinam ug makuyaw nga panahon, diin ikaw ug ako 

moatubang sa Hukmanan sa Labing Gamhanan. (Daniel 7:9-14, Pinadayag 

20:11-15)) 

Tapus ning maong paghukom wala nay grasya o kalooy sa mga 

makasasala. (Pinadayag 22:11, Exodus 34:7, Numeros 14:18) 

 

6) Feast of Tabernacles (Fiesta sa mga Payag o Balong-balong) – kini 

saulogon sa Ethanim 15-21. Kini nga fiesta naghulagway sa: 

a) Umaabot nga panahon diin si Yahshua mopuyo na uban kanato. 

(Ezekiel 37:27-28; Pinadayag 21:1-3). 

b) Atong temporaryo nga pagpuyo ning kalibutana gikan sa panahon ni 

Adan hangtud sa pagbalik ni Yahshua; nga kitang tanan - gikan ni 

Adan ug ni Eva - mga lumalabay (pilgrims) lamang nga nangita sa 

balaang puloy-anan. (Hebreohanon 11:13). Ang 7 ka mga adlaw sa 

Fiesta sa mga Payag nagsimbolo sa 7,000 ka mga tuig gikan sa 

paglalang ni Adan hangtud pagtapus sa Millennium. (Ang usa ka 

adlaw sama sa usa ka libo ka mga tuig sumala sa II Pedro 3:8). 

c) Pagpatindog sa Gingharian ug Trono sa Labawng Makagagahum 

dinhi sa kalibutan. (Daniel 2:44; Pinadayag 21; Pinadayag 22:3). 

 

7) Last Great Day (Katapusang Dakung Adlaw) – kini saulogon sa Ethanim 

22. Kini nga fiesta naghulagway sa sinugdanan sa eternidad kauban ni 

Yahshua, diin ang ato unyang suroyan mao na ang tibuok uniberso, dili lang 

kining kalibutana. Hinumdumi nga si Yahshua, pinaagi sa pagbuot ni 

Amahang Yahweh, magahari sa tibuok uniberso. Ug sumala sa Yachanan 

14:3, hain gani si Yahshua atua usab kita. Busa kon si Yahshua moadto o 

mosuroy sa ubang mga planeta o galaxies, atua usab kita kuyog Kaniya 

Halleluyah! Pagkadili matukib sa kalipay nga nagpaabot kanato 

sa eternidad. 

 

Mga Fiesta sa Kalibutan 
 

 Higala, ang mga fiesta ni Yahweh naghulagway sa kompleto nga plano o 

ang-ang sa kaluwasan. Apan ang mga fiesta sa kalibutan naghulagway sa garbo, 

mga kaibog, pagpatuyang, paghubog-hubog, panag-away ug kahilayan. Hain 

ang imong pillion?       

 Awhagon ko ikaw higala pagpili sa mga fiesta ni Yahweh. Subaya ang mga 

ang-ang nga motahod ngadto sa kinabuhing dayon. 

 

Wala Wagtanga ang mga Fiesta ni Yahweh 

 

 Dunay mga tawo nga nagsulti nga ang mga fiesta ni Yahweh sa Leviticus 23 

giwagtang na. Nga kono ang maong mga fiesta dili na angay atong saulogon. 

Higala, kining mga tawohana wala nagsulti sa tinuod. 

 Kon giwagtang pa kining mga fiesta sa Leviticus 23, dili na unta kini 

saulogon sa mga tinun-an ug Apostoles ni Yahshua! Apan kita sayud nga diha sa 

Bag-ong Tugon kining maong mga fiesta gisaulog gihapon. Susiha ug basaha 

kining maong mga bersikulo: 

 



1) Passover o Pasko   - Mateo 26:17-29; I Corinto 11:23-29 

2) Tinapay nga Walay Patubo  - Buhat 20:6; Buhat 12:3; Buhat 18:21 

3) Pentecost    - Buhat 2:1-4; I Corinto 16:18; Buhat 20:1 

4) Paghuyop sa mga Trumpeta - I Corinto 15:51-53; Mateo 24:31 

5) Pagtabon sa Sala (Puasa)  - Buhat 27:9 (NIV ug TEV Bibles) 

6) Fiesta sa mga Payag   - Yachanan 7:2, 8, 10 

7) Katapusang Dakung Adlaw - Yachanan 7:37-38 

 

Dili Apil sa Ceremonial Law 
 

 Ang mga fiesta ni Yahweh sa Leviticus 23 dili apil sa Ceremonial Law. 

Ang apil sa ceremonial law, sama sa paghalad ug karnero, natapos ug nawagtang 

sa diha nga si Yahshua namatay didto sa Kalbaryo. (Daniel 9:27) 

 Ang mga Apostoles nagsaulog gihapon ning maong mga fiesta bisan pa 

human na si Yahshua nabanhaw ug nikayab na ngadto sa Langit. Apan ang mga 

Apostoles wala na naghalad ug karnero, baka o kanding. Ang paghalad sa mga 

mananap apil sa Ceremonial Law. Ang mga fiesta dili apil sa Ceremonial Law. 

 Ang Passover ug Feast of Tabernacles (Fiesta sa mga Payag) saulogon man 

gani didto sa Bag-ong Langit ug Bag-ong Yuta! Kini imong mabasa sa Mateo 26-

29 ug Zechariah 14:16-19. Kini nagpaila lamang nga ang mga fiesta sa Leviticus 

23 dili gayud apil sa ceremonial law. 

 Adunay mga tawo nga nagsalikway sa mga fiesta ni Yahweh. Apan sila 

nagpadayon pagbantay sa senemana nga Adlawng Igpapahulay ug nagpadayon 

pagsaulog sa Passover pinaagi sa pagtawag niini nga “ordinance of humility”. 

Gitawag usab kini sa uban nga “santa sena”. Wala ba sila masayud nga kining 

duha nga ilang gipadayon pagsaulog apil man sa mga fiesta ni Yahweh? Nganong 

nagsaulog man sila niining duha kon nitoo pa sila nga ang mga fiesta ni Yahweh 

giwala na? 

 Higala, ang mga fiesta ni Yahweh gibahin ngadto sa duha: ang senemana 

nga mga Adlawng Igpapahulay, ug ang tinuig nga mga Adlawng Igpapahulay nga 

mao ang atong gituki dinhi ning maong basahon. 

 

Ang Isaiah 1:10-15 ug Oseas 2:11 
 

 Kining maong bahin sa Kasulatan gituis sa mga supak sa mga fiesta ni 

Amahang Yahweh. Tungod kuno sa Isaiah 1:14 ug Oseas 2:11 dili sila mosaulog 

sa mga fiesta sa Leviticus 23. 

 Kon nitoo pa sila sa Isaiah 1:10-15 ug Oseas 2:11, dili na usab unta sila 

maghalad, dili na mag-ampo, dili na mag-awit, dili na  magtigum, dili na magsadya 

ug dili na magbantay sa senemana nga Adlawng Igpapahulay! Ngano man? Ang 

tubag: Tungod kay apil man kining mga butanga sa gisulat diha Isaiah 1:10-15 ug 

Oseas 2:11 nga gidumtan ug gipahunong na ni AbbaYahweh. 

 Apan nganong padayon man silang naghimo niining mga butanga? Nganong 

ang mga fiesta ra man ni Abba Yahweh ang ilang gisalikway? Sila dili makahatag 

ug saktong tubag ning maong mga pangutana! 

 Unsa ba gayud ang ipasabot sa Isaiah 1:10-15 ug Oseas 2:11? Higala, alang 

sa tubag basaha ang bersikulo 15 sa maong Isaiah 1. Basaha usab ang Isaiah 

29:13, II Timoteo 3:5, ug Hosea 2:13. 

 Higala, ang Isaiah 1:10-15 ug Oseas 2:11 naghulagway sa mga tawo nga 

balaan kaayo ang porma tan-awon, apan ang kasingkasing halayo ni Amahang 

Yahweh ug ni Yahshua. Naghulagway kini sa mga tawo nga balaan ang porma tan-



awon, apan ang kasingkasing napuno sa gugma sa sala ug kahilayan. Ang Isaiah 

1:10-15 ug Oseas 2:11 naghulagway sa mga tawo nga gihimong takuban ang mga  

balaang butang ug celebrasyon aron dili makita ang ilang dautan ug makasasala 

nga mga kasingkasing. Mao kini ang sakto ug husto nga ipasabot sa Isaiah 1:10-15 

ug Oseas 2:11. 

 

Ilhanan sa Katawhan ni Yahweh 
 

 Ang Ezekiel 20:12 ug Ezekiel 20:20 naghatag sa ilhanan sa katawhan ni 

Amahang Yahweh. Ang ilhanan mao ang MGA ADLAWNG IGPAPAHULAY! 

Anaa ka ba ning maong ilhanan? 

 Ang mga Adlawng Igpapahulay ni Amahang Yahweh may duha ka mga 

bahin: ang senemana nga mga Adlawng Igpapahulay ug ang tinuig nga mga 

Adlawng Igpapahulay. Ang tinuig nga mga fiesta ni Yahweh mao ang tinuig nga 

mga Adlawng Igpapahulay. 

 Basaha ug tun-i pag-ayo ang Leviticus 23. Imong makita diha nga ang una 

ug ikapitong adlaw sa Fiesta sa Tinapay nga Walay Patubo, ang Pentecost, ang 

Fiesta sa mga Trumpeta, ang Atonement, ang Unang Adlaw sa Fiesta sa mga 

Payag ug ang Katapusang Dakung Adlaw sa Fiesta gitawag nga mga Adlawng 

Igpapahulay or Sabbath. (Basaha sa mga English version sa Scriptures)  

 

Mga Tinudlo nga Panahon 
 

 Ang mga fiesta sa Leviticus 23 mao ang mga tinudlo nga panahon sa 

Langitnong Amahan. Ang mga dagku nga hitabo sa Balaang Kasulatan nahitabo 

atol gayud sa mga fiesta ni Yahweh: 

 

  Hitabo    Fiesta        Referencia 

 

1. Kamatay sa mga panganay  - Passover o Pasko  - Exodus 12:11-13 

sa Egipto 

2. Pagkamatay ni Yahshua  - Passover o Pasko  - Mateo 26:2 

  I Corinto 5:7 

3. Paggula sa mga Israelites gikan - Tinapay nga Walay - Numeros 33:3 

sa Egipto       Patubo 

    

4. Pagkabanhaw ni Yahshua  - Tinapay nga Walay - Mateo 12:40 

(Si Yahshua nabanhaw human sa    Patubo    Mateo 28:1-6 

3 days and 3 nights or 72 hours  

Sa lubnganan. Busa Siya nabanhaw  

sulod sa Fiesta sa Tinapay nga  

Walay Patubo. Kini nga Fiesta  

gisaulog sa pito ka mga adlaw.) 

 

5. Paglatas sa Dagat nga Mapula, - Tinapay nga Walay - Page 65,  

ug pagkalumos sa mga    Patubo     Fossilized 

sundalo sa Faraon         Custom, 2
nd

 ed. 

            By: Lew White 

6. Pagkalaglag sa Sodoma ug  - Tinapay nga Walay - Genesis 19:3 

Gomorrah      Patubo 

 



7. Paghatag sa 10 Ka Mga Sugo - Pentecost   - Page 65,  

ngadto ni Moses sa Bukid sa        Fossilized 

Sinai           Customs, 2
nd

 ed. 

  By: Lew White 

 

8. Pagbubo sa Espiritu Santo  - Pentecost   - Buhat 2:1-4 

 

9. Pagkahimugso ni Yahshua  - Fiesta sa mga Payag - Appendix 179 

  Companion Bible 

 

10. Pagbalik ni Yahshua   - Unsa nga Fiesta?  - Yah-el 2:1-2 

  Mateo 24:31 

  Pinadayag 11:15 

  I Corinto 15:52,  

  I Tesalonica 4:16 

 

 

 Higala, si Yahshua mobalik atol sa “moedim” o tinudlo nga panahon 

(appointed time) ni Abba Yahweh. Ang mga fiesta sa Leviticus 23 gitawag sa 

Hebrew Scriptures nga “moedim” o tinudlo nga mga panahon. Sa ato pa, si 

Yahshua mobalik atol sa fiesta ni Yahweh! 

 Unsa nga fiesta ni Yahweh ang pagbalik ni Yahshua? Walay tino nga 

nasayud, apan ako nagtoo nga si Yahshua mobalik atol sa Fiesta sa Mga Trumpeta, 

o Fiesta sa Mga Payag, o kaha sa Katapusang Dakung Adlaw sa Fiesta.  

 Usa ka butang ang siguro, higala. Ug kana mao: nga si Yahshua mobalik sa 

kalibutan atol gayud sa usa sa mga fiesta ni Yahweh. Busa, sugdi karon pagsaulog 

ang mga fiesta ni Yahweh aron ikaw dili makalitan sa pagbalik ni Yahshua! Aron 

ikaw makasugat ni Yahshua! 

 Alang sa dugang pagtuon, basaha ang I Tesalonica 5:2-4 ug Amos 3:7. 

Shalom! 

 

(4-28-14) 
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