
A
ng ating sanlibutan ay unang nilikha na sakdal ang timbang ng kalikasan.
Ang tao, mga hayop at halaman ay nabuhay sa lubos na pagkakaisa.
Ngunit nang pumasok ang kasalanan, ang lahat ay nagbago. Ang tao ay

nagsimulang kumain ng hayop, at ang hayop ay nagsimulang kinain ang isa’t-isa.
Ang mga dawag at tinik ay nagsulputan sa lahat ng dako. Maging ang lupa ay
pinasama ng kasalanan. Sinabi ng Dios kay Kain, “PagbubungkaI mo ng lupa, ay
di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas.” Genesis 4:12.

Ito ang isang dahilan kung bakit inutos ng Panginoon
sa mga anak ni Israel na pagpahingahin ang mga lupain
tuwing ikapitong taon (Exodo 23:10, 11). Maibabalik
nitong muli ang taba ng lupain, at mapagkakalooban ng
pagkain ang mga mahihirap. Ngunit marami sa mga
anak ng Dios ay hindi sinunod ang tagubiling ito. At
dumating ang araw ng kahindikhindik na paghatol. Si
Nabukodonosor, ang hari ng Babilonya ay dumating sa
Juda at pinatay ang lahat na naghimagsik laban sa kanya.
Ang iba ay dinalang bihag sa ginintuang lungsod ng
Babilonya. Samantala, ang lupain ng Israel ay nanatiling
tiwangwang at wasak hanggang sa ang lupain ay “nagalak
sa kanyang mga sabbath: sapagkat habang giba ay
kanyang ipinagdiriwang ang sabbath” 2 Kronika 36:21.
Sa wakas ng pitumpong taon, ang mga buhay pa ay
nagbalik sa Canaan upang muling tamnan ang
pangakong lupain at muling itayo ang Jerusalem. Sa loob
ng 6000 taon ngayon, si Jesus ay naghahasik ng binhi ng
mabuting balita. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang “isang

araw sa Panginoon ay tulad sa isang libong taon.” 2 Pedro 3:8. Di magtatagal ang
Haring Jesus ay darating upang anihin ang sanlibutan. Ang iba ay mapupuksa sa
Kanyang kaliwanagan, at ang iba naman ay dadaihin sa Kanyang ginintuang
kaharian. At ang matanda at pagod nang planetang ito ay mangingilin ng isang
libong taong Sabbath.

2 Cronica 36:11-21

Pinagpapahinga ang Lupin












