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13 beses na mas maraming sanggol ang ipinanganak  
sa Canada na may syphilis sa apat na taon

Tumaas ng 1,271% ang congenital 
syphilis mula 2017 hanggang 2021

Nagkaroon ng sharp increase sa kaso ng 
mga sanggol na ipinanganak na may syphilis 
sa buong Canada at Estados Unidos.

Nagkaroon ng malaking pagtaas sa bilang 
ng mga sanggol na ipinanganak sa Canada 
na may syphilis, isang impeksyon na sinabi 
ng isang doktor na “lubos na nakakasira” sa 
pagbubuntis.

Ito ay maaaring mauwi sa mga 
outcome tulad ng pagkamatay ng fetus 
… o stillbirth, ani Dr. Darell Tan, isang 
infectious diseases physician sa St. 
Michael’s Hospital sa Toronto, at ang 
Canada Research Chair sa HIV Prevention 
and STI Research.

Ang mga numero mula sa Public 

Health Agency of Canada (PHAC) ay 
nagpapakita na may pitong kaso ng 
congenital syphilis noong 2017, ngunit 
tumaas sa 96 cases noong 2021 — 
dumami ng 1,271 porsyento sa loob ng 
apat na taon.

Parehong trend ang naobserbahan sa 
Estados Unidos.
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Kyle Jennermann  becoming Filipino known as KULA



#489  APRIL 01-18, 2023 3TALIBAT H E  F I L I P I N O - C A N A D I A N  N E W S  A N D  I N F O R M AT I O N PUBLISHED IN TORONTO, ONT 

PLEASE SHARE TO OUR FRIEND

KULAS

Ano ang maling 
paniniwala ng ilan 

tungkol sa tinapay na 
ginamit ni Jesus?

Ikinakatuwiran ng ilang reli-
hiyoso na literal na sinabi ni 
Jesus: ‘Ito ang aking katawan,’ 
kaya naniniwala sila na ang ti-
napay ay makahimalang nag-
ing laman ni Jesus. Pero hindi 
ganiyan ang nangyari.  Ang 
katawan ni Jesus ay nasa harap 
ng tapat na mga apostol, pati 
ang kakainin nilang tinapay 
na walang lebadura. Maliwa-
nag na gumamit si Jesus ng 
makasagisag na pananalita, 
gaya ng madalas niyang gaw-
in.—Juan 2:19-21; 4:13, 14; 
10:7; 15:1.
Ano ang inilalarawan ng tinapay 
sa Hapunan ng Panginoon?

Ang tinapay na nakikita at 
kakainin ng mga apostol ay 
nangangahulugan ng katawan  
ni Jesus. Anong katawan? Dati, 
iniisip ng mga lingkod ng Diy-
os na dahil pinagputul-putol ni 
Jesus ang tinapay pero walang 
buto niya ang binali noong pa-
tayin siya, ang tinapay ay nan-

gangahulugan ng “katawan ng 
Kristo,” ang kongregasyon ng 
mga pinahiran. (Efe. 4:12; Roma 
12:4, 5; 1 Cor. 10:16, 17; 12:27) 
Pero nang maglaon, naunawaan 
nila batay sa lohika at Kasulatan 
na ang tinapay ay lumalarawan 
sa katawang-tao ni Jesus. Siya ay 
“nagdusa sa laman” at ibinayu-
bay pa nga. Kaya sa Hapunan ng 
Panginoon, ang tinapay ay lum-
alarawan sa katawan ni Jesus na 
“nagdala ng ating mga kasala-
nan.”—1 Ped. 2:21-24; 4:1; Juan 
19:33-36; Heb. 10:5-7.

 Ano ang sinabi ni Jesus 
tungkol sa alak? 

Makakatulong iyan sa atin na 
maunawaan ang sinabi ni Je-
sus tungkol sa alak. Mababasa 
natin: “Gayundin ang ginawa 
niya may kinalaman sa kopa, 
pagkatapos niyang makapa-
ghapunan, na sinasabi: ‘Ang 
kopang ito ay nangangahulu-
gan ng bagong tipan sa bisa ng 
aking dugo.’” (1 Cor. 11:25) Ang 
pananalitang ginamit sa maram-
ing Bibliya ay katulad ng literal 

na salin ni Robert Young: “Ang 
kopang ito ang bagong tipan sa 
aking dugo.” Ang kopa bang ha-
wak ni Jesus ang bagong tipan? 
Hindi. Ang salitang “kopa” ay tu-
mutukoy sa nilalaman nito—ang 
alak. Ano ang sinabi ni Jesus na 
kahulugan o inilalarawan ng 
alak? Ang kaniyang dugo na iha-
handog niya.

Ano ang inilalarawan 
ng alak sa Hapunan ng 

Panginoon?
Sa Ebanghelyo ni Marcos, maba-
basa nating sinabi ni Jesus: 
“Ito ay nangangahulugan ng 
aking ‘dugo ng tipan,’ na siyang 
ibubuhos alang-alang sa mara-
mi.” (Mar. 14:24) Oo, ang dugo ni 
Jesus ay “ibubuhos alang-alang 
sa marami ukol sa kapatawaran 
ng mga kasalanan.” (Mat. 26:28) 
Kaya ang pulang alak ay ang-
kop na lumalarawan sa literal 
na dugo ni Jesus. Sa bisa ng du-
gong iyon, matatamo natin ang 
paglaya sa pamamagitan ng 
pantubos, “ang kapatawaran 
ng ating mga pagkakamali.”—
Basahin ang Efeso 1:7.
Ayon sa kasaganaan ng 
walang-kapantay na kabaitan 
ng Diyos, nailaan ang pantu-
bos sa pamamagitan ng dugo 
ng kaniyang anak at nabuksan 
ang daan para mapalaya tayo, 
oo, napatawad ang ating mga 
kasalanan.

Martes, Abril 4, 2023

Memorial ng Kamatayan ni Jesus
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Bakit Naiiba sa Ibang Relihiyon ang 
Pagdiriwang ng mga Saksi ni Jehova 
sa Hapunan ng Panginoon?

Sinusunod naming mabuti 
ang Bibliya kung paano dapat 
ipagdiwang ang Hapunan ng 
Panginoon, na tinatawag ding 
“Huling Hapunan” at Memo-
ryal ng kamatayan ni Jesus. (1 
Corinto 11:20) Sa kabaligtaran, 
marami sa mga paniniwala at 
kaugalian ng ibang relihiyon 
may kaugnayan sa pagdiri-
wang nito ay hindi nakabatay 
sa Bibliya.

Layunin
Ipinagdiriwang ang Hapunan 

ng Panginoon para alalahanin 
si Jesus at ipakita ang pagpap-
ahalaga natin sa inihandog 
niya alang-alang sa atin. (Mateo 
20:28; 1 Corinto 11:24) Ito ay hin-
di isang sakramento, o relihiy-
osong seremonya na nagbibigay 
ng isang bagay na mabuti gaya 
ng biyaya o ng kapatawaran ng 
mga kasalanan.a Itinuturo ng 
Bibliya na mapapatawad ang 
mga kasalanan natin, hindi da-
hil sa isang relihiyosong ritwal, 
kundi sa pamamagitan lang ng 
pananampalataya kay Jesus.—
Roma 3:25; 1 Juan 2:1, 2.

Gaano kadalas?
Inutusan ni Jesus ang kani-

yang mga alagad na gunitain 
ang Hapunan ng Panginoon, 
pero hindi niya sinabi kung 
gaano kadalas. (Lucas 22:19) 
May nagsasabing dapat itong 
ipagdiwang buwan-buwan, sa-
mantalang ang iba naman ay 

nagdiriwang nito linggo-linggo, 
araw-araw, maraming beses sa 
isang araw, o sa tuwing naiisip 
ng isa na dapat niya itong gaw-
in.b Pero ito ang ilang bagay na 
dapat pag-isipan.

Pinasimulan ni Jesus ang Ha-
punan ng Panginoon noong 
petsa ng Paskuwa ng mga Judio, 
at namatay siya nang araw ding 
iyon. (Mateo 26:1, 2) Hindi ito 
nagkataon lang. Ikinumpara ng 
Kasulatan ang handog ni Jesus 
sa kordero para sa Paskuwa. (1 
Corinto 5:7, 8) Ang Paskuwa ay 
ipinagdiriwang nang isang beses 
sa isang taon. (Exodo 12:1-6; Le-
vitico 23:5) Sa katulad na paraan, 
ang Memoryal ng kamatayan ni 
Jesus ay ipinagdiwang ng unang 
mga Kristiyano taon-taon,c at si-
nusunod ng mga Saksi ni Jeho-
va ang parisang iyan na salig sa 
Bibliya.

Petsa at oras
Ipinapakita rin ng parisang 

itinakda ni Jesus hindi lang 
kung gaano kadalas idaraos ang 

Memoryal kundi pati ang petsa 
at oras nito. Pinasimulan niya 
ang pagdiriwang pagkalubog 
ng araw noong Nisan 14, 33 
C.E., ayon sa kalendaryong lunar 
ng Bibliya. (Mateo 26:18-20, 26) 
Patuloy naming ipinagdiriwang 
ang Memoryal sa petsang iyan 
taon-taon bilang pagsunod sa 
kaugalian ng unang mga Kristi-
yano.d

Bagaman araw ng Biyernes 
noon ang Nisan 14, 33 C.E., ang 
anibersaryo ng petsang iyan ay 
posibleng pumatak ng ibang 
araw taon-taon. Natutukoy 
namin ang petsa ng Nisan 14 ta-
on-taon gamit ang pamamaraan 
noong panahon ni Jesus, sa 
halip na sundin ang modernong 
kalendaryo ng mga Judio.e

Tinapay at Alak
Tinapay na walang pampaal-

sa at pulang alak
Sa bagong pagdiriwang na 

ito, gumamit si Jesus ng tinapay 
na walang lebadura at pulang 
alak na natira sa hapunan ng Pa-

skuwa. (Mateo 26:26-28) Bilang 
pagsunod sa kaniyang halimba-
wa, gumagamit kami ng tinapay 
na walang lebadura o dagdag 
na mga sangkap at ng purong 
pulang alak, hindi katas ng ubas 
o alak na pinatamis o hinaluan 
ng ibang sangkap.

Ang ilang relihiyon ay gumag-
amit ng tinapay na may lebadura 
o pampaalsa, pero ang lebadura 
ay karaniwan nang ginagamit sa 
Bibliya bilang simbolo ng kasala-
nan at kasamaan. (Lucas 12:1; 1 
Corinto 5:6-8; Galacia 5:7-9) Kaya 
ang puwede lang sumagisag sa 
walang-kasalanang katawan ni 
Kristo ay ang tinapay na walang 
lebadura at walang ibang sang-
kap. (1 Pedro 2:22) Ang isa pang 
kaugaliang hindi nakabatay 
sa Bibliya ay ang paggamit ng 
di-pinakasim na katas ng ubas sa 
halip na alak. Ginagawa iyan ng 
ilang relihiyon dahil sa kanilang 
di-makakasulatang pagbabawal 
sa pag-inom ng alak.—1 Timo-
teo 5:23.

Mga emblema, 
hindi literal na 
laman at dugo

Ang tinapay na walang 
lebadura at ang pulang alak 
na iniaalok sa Memoryal ay 
mga emblema, o sagisag, ng 
laman at dugo ni Kristo. Hindi 
ito makahimalang nagiging 
literal na laman at dugo o hu-
mahalo sa kaniyang laman at 
dugo, gaya ng iniisip ng ilan. 
Tingnan natin ang mga tek-
stong pinagbasehan ng pag-
kaunawang ito.

Kung inutusan ni Jesus ang 
mga alagad niya na inumin 
ang kaniyang dugo, para na 
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rin niyang sinasabing labagin 
nila ang kautusan ng Diyos 
laban sa pagkain ng dugo. 
(Genesis 9:4; Gawa 15:28, 
29) Imposibleng gawin iyon 
ni Jesus, dahil hinding-hindi 
niya tuturuan ang iba na la-
bagin ang kautusan ng Diyos 
may kinalaman sa kabanalan 
ng dugo.—Juan 8:28, 29.

Kung literal na iniinom 
ng mga apostol ang dugo ni 
Jesus, hindi niya dapat sin-
abing ang kaniyang dugo 
“ay ibubuhos,” na nagpapa-
hiwatig na hindi pa nagaga-
nap ang kaniyang paghahan-
dog.—Mateo 26:28.

Ang paghahandog ni Jesus 
ay naganap “nang minsanan.” 
(Hebreo 9:25, 26) Pero kung 
ang tinapay at alak ay naging 
literal na laman at dugo niya 
noong Hapunan ng Pangi-
noon, inuulit na naman ng 
mga nakikibahagi ang pa-
ghahandog na iyon.

Sinabi ni Jesus: “Patuloy 
ninyong gawin ito bilang 
pag-alaala sa akin,” hindi “bil-
ang paghahandog sa akin.”—
1 Corinto 11:24.

May mga naniniwala sa 
transubstansiyasyon, na ang 

tinapay at alak ay naging lit-
eral na katawan at dugo ni 
Jesus. Ibinatay nila ang dok-
trinang ito sa mga pananal-
ita ng ilang talata sa Bibliya. 
Halimbawa, sa maraming sa-
lin ng Bibliya, iniulat na sinabi 
ni Jesus tungkol sa alak: “Ito 
ay aking dugo.” (Mateo 26:28) 
Pero ang mga salita ni Jesus 
ay puwede ring isaling “Ito ay 
nangangahulugan ng aking 
dugo,” “Ito ay kumakatawan 
sa aking dugo,” o “Ito ay sagis-
ag ng aking dugo.”f Gaya ng 
lagi niyang ginagawa, si Jesus 
ay nagtuturo sa pamamagi-
tan ng paghahambing.—Ma-
teo 13:34, 35.

Sino ang 
nakikibahagi?

Kapag ipinagdiriwang ng 
mga Saksi ni Jehova ang Ha-
punan ng Panginoon, iilan 
lang sa amin ang kumakain 
ng tinapay at umiinom ng 
alak. Bakit?

Ang itinigis na dugo ni 
Jesus ay nagtatag ng “isang 
bagong tipan” na kapalit ng 
tipan sa pagitan ng Diyos na 
Jehova at ng sinaunang ban-
sang Israel. (Hebreo 8:10-13) 

Ang mga kabilang sa bagong 
tipang iyan ang nakikibahagi 
sa mga emblema ng Memo-
ryal. Hindi kabilang dito ang 
lahat ng Kristiyano, kundi ang 
“mga tinawag” lang ng Diyos 
sa isang natatanging paraan. 
(Hebreo 9:15; Lucas 22:20) 
Ang mga ito ay mamamaha-
la sa langit kasama ni Kristo, 
at ayon sa Bibliya, 144,000 
lang ang may ganiyang prib-
ilehiyo.—Lucas 22:28-30; 
Apocalipsis 5:9, 10; 14:1, 3.

Kabaligtaran ng “munt-

ing kawan” na tinawag para 
mamahalang kasama ni Kris-
to, ang karamihan sa amin ay 
may pag-asang maging ba-
hagi ng “malaking pulutong” 
na mabubuhay magpakailan-
man sa lupa. (Lucas 12:32; 
Apocalipsis 7:9, 10) Kami na 
may makalupang pag-asa ay 
hindi nakikibahagi sa mga 
emblema ng Memoryal, pero 
nakikiisa kami sa pagpapas-
alamat sa inihandog ni Jesus 
alang-alang sa amin.—1 Juan 
2:2.        www.jw.org/tl
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Isang higanteng biyaya ang 
dulot ng higanteng isda na itinu-
turing na living fossil sa mga 
mangingisda sa Bolivia.

Ito ay ang Paiche o apaima 
fish (Arapaima gigas), isang giant 
freshwater fish na isang malak-
ing tulong sa ekonomiya ng na-
turang bansa.

Sa nakalipas na 15 taon, malaki 
ang naimbag ng higanteng isda 
ito sa buhay ng mga naninirahan 
sa Amazonian region ng Bolivia.

Batay sa isinagawang pag-
aaral kasabay sa Peces para la 
Vida o “Fish for Life” project, ang 
isdang paiche ay unang nakita sa 
Bolivia noong 1976.

Native fish ito ng northern 

Prehistoric na higanteng 
isda, biyaya sa mga mang-
ingisda sa Bolivia

Tataas ang bilang ng economic 
immigrants sa Ontario sa ilalim 
ng kasunduan sa Canada

Mga estud- 
yante naloko 

umano ng 
immigration 

scam
Dose-dosenang international students ang sumulpot sa 

isang parke sa Brampton, Ont., upang ipaglaban ang pa-
nanatili sa Canada.  LITRATO: HARINDER SINGH

Tinitingnan ng pederal na 
immigration minister ang 
mga alegasyon ng dose-
dosenang international stu-
dents sa Canada na naloko 
ng isang immigration consul-
tant.

Ang mga estudyante ay 
sinabihan ngayon na kailan-
gan nilang umalis ng bansa

Palaging mag-ingat sa anumang scam

Sa isang anunsyo, sinabi 
ni Ontario Labour and Immi-
gration Minister Monte Mc-
Naughton na ang probinsya 
ay magkakaroon ng mahig-
it 18,000 spots sa ilalim ng 
Ontario Immigrant Nominee 
program.

Nanawagan si McNaugh-
ton na doblehin ang bilang 
noong 2021 nang pinapay-
agan ang probinsya na tu-
manggap ng 9,000 katao sa 
ilalim ng naturang programa.

Ang anunsyo ay isang 
mahalagang panalo para sa 
mga mamamayan ng Ontar-

io at makakatulong sa atin 
na kontrolin ang tadhana 
ng ating ekonomiya sa pam-
amagitan ng pamimili ng 
mas maraming skilled immi-
grants na alam nating nasa 
mahusay na puwesto upang 
magtagumpay at makapag-
taguyod ng mas matitibay 
na komunidad para sa ating 
lahat, ani McNaughton.

Nakasaad sa bagong 
kasunduan na ang Ontario 
ay tatanggap mula 9,750 na 
imigrante sa ilalim ng pro-
grama noong 2022 patun-
gong 16,500 sa 2023, mahig-
it 17,000 sa 2024 at mahigit 
18,000 sa 2025.

Sinabi ng gobyerno ni 
Ford na ang mga tao na ti-
nanggap sa pamamagitan ng 
alokasyon noong nakaraang 
taon ay binubuo ng 3,900 
skilled trades workers, 2,200 
software at IT workers, 1,000 
truck drivers at mahigit 100 
nurses at personal support 
workers.

Sinabi ni McNaughton na 
ang bilang ng health-care 
workers ang partikular na 
magbabago nang husto. RCI

Monte McNaughton
Ontario Labour and 

Immigration Minister.
areas ng Amazon kabilang na 
ang Brazil at Peru.

Ito ay umaabot sa halos 3 me-
ters (10 feet) ang haba at posi-
bleng umabot ang timbang sa 
400 pounds, mas malaki at mab-
igat pa sa tao.

Hindi ito itinuturing ng 
gobyerno ng Bolivia bilang inva-
sive species sa kabila ng kawalan 
ng natural predators.

Sa kabila ng naidudulot 
na benepisyo sa mga lokal na 
mangingisda ay inirerekomenda 
ng gobyerno na kontrolin ang 
kanilang bilang kaysa sa tuluy-
ang puksain ang kanilang pop-
ulasyon sa Bolivian freshwaters. | 
via AFP/AP
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Sr. Mel and her Sisters and Tertiary Sisters with CHSians from Manila, US and Canada.Lorraine Young-Sy-
lianteng, Carmen Padilla, Benjo Mancaso, Daisy Montesa, Chichi Bihis  Tita Dizon, Remedios De Leon, 
Teresa Soliman , Yolanda Albano, Marissa Macuja, Eloisa Mesina Cabanayan, Shonnie Montoro, Gina 

Nepomuceno Gueco, Arlene Torres, Deanna Go Bio and Malou Parcero.

“The Spirit Lives On”

MISSISSAUGA - College of the 
Holy Spirit Manila (CHSM) may 
have closed its doors perma-
nently, but the flame of commit-
ment to what it stands for, Veri-
tas in Caritate (truth in charity) 
still lives among its graduates. 

CHS alumna in eastern Can-
ada (College of the Holy Spir-
it North America Foundation, 
Inc., Canada East Chapter) have 
elected their 2023-2025 officers, 
who were inducted into office 
March 5, Sunday, by Luz del Ro-
sario, trustee for the Mississauga 
Wards 6 & 11, and the chair of 
the Dufferin-Peel Catholic Dis-
trict School Board of Trustees.

The new officers are Beng 
Lorayes(CHSM HS69)--president; 
Malou Parcero(CHSM HS73)--vice 
president and secretary; Sheryll 
Almazan-Park(CHSM BSC95)--as-
sistant vice president and sec-
retary; Lydia Samonte Bernardi-
no(CHSM ABCom69)--treasurer; 
and Claudette Aquino(HSAM 
89)--assistant treasurer.

Kalayaan Community Centre, 
the venue for the event, buzzed 
with guests who attended the 
proceedings from 3 pm to 6 pm. 
The guests enjoyed a hearty me-
rienda cena after the oath taking 
ceremony.  The organization re-
quested attendees to bring one 

or more pairs of brand new men's 
socks to be donated to the Soci-
ety of St. Vincent de Paul, for the 
project "Socks to Warm Soles".

Unknown to many, the SSpS 
(Holy Spirit) sisters established 
the Holy Spirit School System 
in 2019 unifying the five SSpS 
schools: School of the Holy Spir-
it (BF Homes Quezon City); Holy 
Spirit School of Cubao (Quezon 
City); College of the Holy Spirit 
Tarlac; Holy Spirit Academy of 
Malolos; and Holy Spirit Acad-
emy of Irosin. In addition, the 
SSpS sisters also partner with the 
Holy Spirit Mangyan and Aetas 
missions.

On February 1, CHSNAF Cana-
da East Chapter donated $700 to 
the Holy Spirit Mangyan and Ae-
tas missions. The money was col-
lected by the new officers from 
families and friends who chose 
to forego their 2022 Kris Kring-
le gift exchanges and opted for 
cash donations to the missions.

The money went toward ex-
tremely needed personal hy-
giene materials, dental supplies, 
school products, and some 
grade school uniforms.  Preloved 
classic, science, and art books 
donated by family members and 
others made up the rest of the 
donations. Dr. Vicky Santiago, 
one of Toronto's top dentists and 
a pillar of the University of the 
Philippines Alumni Association 
Toronto, donated dental kits.

A team of CHSians from Can-
ada, USA, and Manila traveled 
to distribute the items, mak-
ing the highly treacherous trek, 
especially in Mindoro. Malou 
Parcero, one of the team mem-
bers who delivered the goods, 
shared, "The reward is highly ful-
filling--seeing the pure and gen-
uine smiles from our indigenous 
people and our servant Sisters.  
One of the highlights is seeing 
Sr. Mel (former provincial leader 
of SSpS Philippines) and her sis-
ters so glowingly happy with the 
gracious and grateful Aeta high 
schoolers and two college stu-
dents."  

Luz del Rosario, trustee, Mississauga Wards 6 & 11 and chair of the Dufferin-Peel 
Catholic School Board of Trustees with CHSNAF Canada East Chapter 2023-25 Of-
ficers : Claudette Aquino, Lydia Bernardino, Sheryll Almazan-Park, Malou Parcero 
and Beng Lorayes. Photo credit: Rene Sevilla

The Aeta high-schoolers prepared a song and dance program for us - one in 
their native ritual and another in modern TikTok style.

Attendees to CHSNAF Canada East induction brought in donations of socks to be 
given to Society of Saint Vincent de Paul's "Sock to Soles Drive"
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A mother was in her house pre-
paring dinner for her family 
when her young son came up to 
her and said, “Mom, can I make 
dinner tonight? I think I'm old 
enough to do that now."
The mother said, "All right, dear. 
You may be very young, but ev-
eryone has to learn how to pre-
pare food sometime. You can fin-
ish what I started here; I have to 
leave and run an errand anyway.”
The mother left, and when she 
came back she found out that 
her son had burned down the 
house.
The boy's father said to the moth-
er, “What on earth were you 
thinking? Our son is way too 
young to be preparing food by 
himself!”
The mother replied, "But who 
could have known that he 
would burn down the house 
while preparing a fruit salad?”

A patient hasn’t been feeling 
well and he goes to the emer-
gency department. After waiting 
a while, his cellphone rings, and 
it’s the doctor.
Patient - “Uh hi, Doc, why are you 
calling me on my cellphone?”
Doctor - “I have bad news, it 
seems you’ve had some bad 
luck. Your tests came back and 
you have a cross between Ebola, 
rabies and the plague.”
Patient - “That’s terrible. What 
are we going to do?”
Doctor - “Well, we’re going to 
start you on the Triple P diet.”
Patient- “The Triple P diet? 
What’s that, and will it help?
Doctor - “Triple P stands for piz-
za, pita bread, and pancakes. 
Not sure it will help, but those 
are the only foods that we can 
slip under the door””

JOKES OnLEE

Central banks sa mundo, pati ng Canada,  
pinipigilan ang pagkalat ng banking crisis

Bakit gumagastos ang Ontario ng higit $6B 
kada taon para i-subsidize ang kuryente

Mula nang maupo si Premier 
Doug Ford, matindi na ang gas-
tos mula sa taxpayers sa pag-
sa-subsidize ng kuryente kaysa 
sa long-term care.

Kapag iprinesenta na ni On-
tario Premier Doug Ford ang ba-
gong budget, asahang mahigit 
$6 bilyon ang ilalaan para i-sub-
sidize ang kuryente.

Ang 2022-2023 provincial budget 
ay nagtabi ng $6.3 bilyon para sa 
electricity cost-relief programs, 
halos apat na beses na kasing laki 
ng $1.6 bilyon na inilagay sa bud-
get ng Liberals ni Kathleen Wyne 
para sa mga ganitong programa 
noong 2018.

Sinisisi ng Progressive Conser-
vatives PCs ni Ford dahil sa laki 
ng gastos sa green energy con-
tracts na pinirmahan ng mga Lib-
eral na gobyerno na binalikat ng 

probinsya ang pagbabayad ng 
wind- and solar-power produc-
ers na mas mataas sa merkado 
ang presyo para mag-generate 
ng kuryente.

Ang electricity cost-relief 
budget ngayon ay higit sa com-
bined budget ng mga ministro 
ng economic development, en-
vironment, agriculture, northern 
development, mining, natural 
resources, forestry, Indigenous 
affairs at labour, training at skills 
development.

Ang gobyerno ni Ford ay so-
brang gumastos mula sa pera ng 
taxpayers sa pagsa-subsidize ng 
kuryente kaysa sa ginastos nito 
sa long-term care. Sa apat na 
budget mula 2019, ang pinag-
samang total na $23.6 bilyon ay 
inilaan sa electricity cost relief 
programs, mas malaki ng $2 bi-
lyon para sa long-term care sa 
parehong time period.

Naglabas si Peter Weltman, 
ang financial accountability of-
ficer ng Ontario, ng isang de-
talyadong analysis ng electric-
ity subsidies noong nakaraang 
taon, tinataya niya na gagastos 
ang taxpayers ng $118 bilyon sa 
susunod na dalawang dekada, 
o humigit-kumulang $6 bilyon 
kada taon. Sinabi ni Weltman na 
hinihikayat ng polisiya ang mga 
kostumer na kumonsumo ng 
mas maraming kuryente. RCI

Ang ilan sa pinakamalala- king 
central bank ng mundo, kasama 
ang Bank of Canada, ay nagsa-
ma-sama upang mapigi- lan ang 
pagkalat ng banking crisis habang 
kinukumbinsi ng Swiss authorities 
ang UBS Group AG na bilhin ang 

kalaban na Credit Suisse Group AG 
sa isang makasaysayang kasun-
duan.

Magbabayad ang UBS ng 3 bily-
on na Swiss francs ($4.4 billion Cdn) 
para sa 167 taong gulang na Credit 
Suisse at sasaluhin ang hanggang 

$5.4 billion US ($7.4 billion Cdn) 
na losses sa isang kasunduan na 
suportado ng isang higanteng 
Swiss guarantee at inaasahan na 
maisasara sa pagtatapos ng 2023.

Matapos ang anunsyo, ang 
U.S. Federal Reserve, European 
Central Bank at iba pang ma-
jor central banks ay naglabas ng 
kani-kanilang pahayag upang 
kalmahin ang mga merkado na 
naapektuhan ng banking crisis na 
nagsimula sa pagbagsak ng dala-
wang regional U.S. banks nitong 
unang bahagi ng buwan. RCI

Pres. Marcos, umaasa pa ring maibaba sa P20/kilo ang bigas
Umaasa pa rin si Pangulong 

Ferdinand "Bongbong" Marcos 
Jr. na matutupad ang pangarap 
niyang maibaba sa P20 per kilo 
ang presyo ng bigas sa bansa.

Inihayag ito ni Marcos nang 
pangunahan niya ang paglulun-
sad ng Kadiwa Ng Pangulo sa Pili, 
Camarines Sur.

Layunin ng proyekto na mabi-
gyan ng direktang mapagbeben-
tahan ng kani-kanilang produkto 
ang mga magsasaka, mangingis-
da at maging ang mga micro, 
small, and mediu enterprises 
(MSMEs).

"Makikita ninyo 'yung bigas, 
ang aking pangarap na sina-
bi na bago ako umupo na sana 
maipababa natin ang presyo 
ng bigas ng P20, hindi pa tayo 
umaabot doon... dahan-dahan 

palapit, nasa P25 na tayo, kaunti 
na lang maibababa natin 'yan," 
sabi ni Marcos sa kaniyang ta-
lumpati.

Sa Kadiwa stalls, makabibi-
li umano ng bigas na P25 per 
kilo. Ayon sa pangulo, mayroon 
nang mahigit 500 Kadiwa stalls 
sa buoang bansa, na mabibili 
ang mga produkto sa mas mu-
rang halaga.

Sa price monitoring ng De-

partment of Agriculture hang-
gang nitong March 15, ang 
presyo ng well-milled rice sa 
merkado sa Metro Manila ay 
nagkakahalaga ng P40 hang-
gang P46 per kilo.

Nasa 20 exhibitor o Kadiwa 
partners ang inaasahang mag-
bebenta ng kanilang mga pro-
dukto sa dalawang-araw na 
trade fair sa Barangay Palestina 
sa bayan ng Pili.— GMA News
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KADIWA ng Pangulong BBM sa Bicol  
kumita ng P1.2M ayon sa Palasyo

NAGA CITY- Ipinagmalaki ng 
Palasyo na sa loob ng dala-
wang araw ay umabot sa ma-
higit P1.2-milyon ang kita sa 
KADIWA ng Pangulo sa Pili, Ca-
marines Sur o ang kauna-unah-
an sa Bicol Region.

Ayon sa Presidential Com-
munications Office may ka-
buohang kita naa  P1,212,074. 

Sa nasabing halaga, P431,162 
ay naitala sa unang araw at 
P780,912 naman sa ikalawang 
araw.

Una nang sinabi ni Governor 
Luigi Villafuerte, na sa unang 
araw pa lamang ay nag re-stock 
na ang mga magsasaka.

Bibigyang diin ni Villafuerte 
na nais nilang maparami pa ito 

sa lalawigan upang mabigyan 
ng malapit lugar ang mga mag-
sasaka sa pagtitinda at tangki-
likin ng mga mamimili dahil sa 
murang halaga.

Buo ang suporta ang Pro-
vincial Government sa Depart-
ment of Agriculture upang 
mapataas pa ang produksyon 
ng iba-ibang tanim. BRIGADA

"Tayo'y 
magtulu- 
ngan, mag-
damayan at 
magkaisa. 
Tulungan 
natin ang 
ating mahal 
na Pangulo "
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Makakaasa Ka sa Isang Magandang Kinabukasan
 Naniniwala ka bang 

gaganda ang buhay 
natin sa hinaharap? 
Ganiyan ang iniisip ng 
marami kahit naka-
karanas tayo ng ma-
titinding problema sa 
ngayon. Pero maka-
kaasa ba talaga tayo 
na gaganda pa ang 
buhay natin? Oo! Nan-
gangako ang Bibliya 
na magkakaroon tayo 
ng magandang kinab-
ukasan.

• Anong pag-asa 
ang ipinapangako 
ng Bibliya?
• Mahirap bang 
paniwalaan na 
matutupad ang 
pangako ng 
Bibliya?
• Paano ito 
matutupad?
• Kailan ito 
mangyayari?
• Paano ka 
matutulungan 
ng pag-asang ito 
ngayon pa lang?

Sinasabi ng Bibliya na ang 
mga tao ay makakaranas ng ma-
titinding problema. Pero ipina-
pangako ng Bibliya na matata-
pos din ito. Tingnan ang ilang 
halimbawa.

•  Problema: Walang 
tirahan

 Ang sabi ng Bibliya: “Magta-
tayo sila ng mga bahay at titira sa 
mga iyon.”—Isaias 65:21.

 Ang mangyayari sa hina-
harap: Magkakaroon ang mga 
tao ng sariling bahay.

•  Problema: Walang 
trabaho at kahira-
pan

 Ang sabi ng Bibliya: “Lubusan 
silang masisiyahan sa mga gawa 
ng kanilang mga kamay.”—Isaias 
65:22.

 Ang mangyayari sa hina-
harap: Magkakaroon ng kasi-
ya-siyang trabaho ang lahat ng 
tao.

•Problema: Kawalang 
- katarungan

 Ang sabi ng Bibliya: “May 
mga prinsipeng mamamahala 

para sa katarungan.”—Isaias 32:1.
 Ang mangyayari sa hi-

naharap: Mawawala na ang 
kawalang-katarungang resulta 
ng pagkakaiba-iba ng lahi o ka-
tayuan sa buhay, at wala nang 
magiging mahirap. Patas na ang 
tingin sa lahat.

•  Problema: Malnu-
trisyon at gutom

 Ang sabi ng Bibliya: “Mag-
kakaroon ng saganang butil 
sa lupa; mag-uumapaw ito sa 
tuktok ng mga bundok.”—Awit 
72:16.

 Ang mangyayari sa hina-
harap: Magiging sagana sa masu-
sustansiyang pagkain ang lahat 
ng tao. Walang matutulog nang 
gutóm at wala na ring magiging 
malnourished.

•    Problema: Krimen 
at karahasan

 Ang sabi ng Bibliya: “Uupo 
ang bawat isa sa kanila sa ilalim 
ng kaniyang punong ubas at sa 
ilalim ng kaniyang puno ng igos, 
at walang sinumang tatakot sa 
kanila.”—Mikas 4:4.

 Ang mangyayari sa hina-

harap: Magiging ligtas at pana-
tag ang lahat dahil mawawala 
na ang masasama, at “ang mga 
matuwid ang magmamay-ari ng 
lupa.”—Awit 37:10, 29.

•   Problema: Digmaan
 Ang sabi ng Bibliya: “Walang 

bansa na magtataas ng espada 
laban sa ibang bansa, at 
hindi na rin sila mag-aaral ng 
pakikipagdigma.”—Isaias 2:4.

 Ang mangyayari sa 
hinaharap: Magkakaroon ng 
kapayapaan sa buong lupa. (Awit 
72:7) Wala nang mamamatayan 
ng mahal sa buhay at wala na 
ring magiging refugee dahil sa 
digmaan.

•  Problema: Sakit at 
kapansanan

 Ang sabi ng Bibliya: “Walang 
nakatira doon ang magsasabi: 
‘May sakit ako.’”—Isaias 33:24.

 Ang mangyayari sa hina-
harap: Hindi na magkakasakit 
o magkakaroon ng kapansanan 
ang mga tao. (Isaias 35:5, 6) 
Ipinapangako pa nga ng Bibli-
ya na “mawawala na ang kama-
tayan.”—Apocalipsis 21:4.

• Problema: Pagkasi-
ra ng kapaligiran

 Ang sabi ng Bibliya: “Ang 
ilang at ang tuyong lupain ay 
magsasaya, at ang tigang na 
kapatagan ay magagalak at 
mamumulaklak na gaya ng 
safron.”—Isaias 35:1.

 Ang mangyayari sa 
hinaharap: Magiging paraiso 
ang buong lupa at titira dito 
ang mga tao, gaya ng layunin 
ng Diyos.—Genesis 2:15; Isaias 
45:18.
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Kamatayan ni Jesus
Bakit kinailangang mag-
dusa at mamatay si Jesus 
para matubos ang mga 
tao? Bakit hindi na lang 
kinansela ng Diyos ang 
sentensiyang kamatayan?

 Sinasabi ng batas ng Di-
yos na “ang kabayaran para 
sa kasalanan ay kamatayan.” 
(Roma 6:23) Sa halip na ilihim 
kay Adan ang batas na ito, sin-
abi ng Diyos sa kaniya na ang 
parusa sa pagsuway ay ka-
matayan. (Genesis 3:3) Nang 
magkasala si Adan, tinupad 
ng Diyos, “na hindi makapag-
sisinungaling,” ang kaniyang 
salita. (Tito 1:2) Ipinamana ni 
Adan sa kaniyang mga ina-
po hindi lang ang kasalanan 
kundi pati ang kabayaran ng 
kasalanan—ang kamatayan.

 Bagaman karapat-dapat 
sa parusang kamatayan 
ang makasalanang mga 
tao, ipinakita ng Diyos sa 
kanila ang “kasaganaan ng 
walang-kapantay na kabai-
tan” niya. (Efeso 1:7) Ang 
paglalaan niya para tubusin 
ang sangkatauhan—ang 
pagsusugo kay Jesus bilang 
isang perpektong hain—ay 
lubhang makatarungan at 
napakamaawain.

Kailan namatay si 
Jesus?

 Namatay si Jesus nang 
“ikasiyam na oras” mula sa 
pagsikat ng araw, o mga alas-
tres ng hapon noong Pasku-
wa ng mga Judio. (Marcos 
15:33-37) Pumapatak ito ng 
Biyernes, Abril 1, 33 C.E., sa 
makabagong mga kalen-
daryo.

     Saan namatay 
si Jesus?

 Pinatay si Jesus sa “tina-
tawag na Golgota sa Hebreo, 
na ang ibig sabihin ay Bungo.” 
(Juan 19:17, 18) Ito ay nasa 
“labas ng pintuang-daan” ng 
Jerusalem noong panahon ni 
Jesus. (Hebreo 13:12) Maaar-
ing ito ay nasa isang burol, 
dahil sinasabi ng Bibliya na 
namasdan ng ilan ang pag-
patay kay Jesus “mula sa ma-
layo.” (Marcos 15:40) Pero hin-
di na matiyak sa ngayon ang 
lokasyon ng Golgota.

Paano namatay 
si Jesus?

 Marami ang naniniwa-
la na si Jesus ay ipinako sa 
krus, pero sinasabi ng Bibli-
ya: “Pinasan niya ang ating 
mga kasalanan sa kaniyang 
katawan sa punongkahoy.” 
(1 Pedro 2:24, King James 
Version) Dalawang salitang 
Griego ang ginamit ng mga 
manunulat ng Bibliya para 
tumukoy sa instrumentong 
ginamit sa pagpatay kay Je-
sus—stau·ros at xy lon. Si-
nasabi ng maraming iskolar 
na ang mga salitang ito ay 
tumutukoy sa isang tulos o 
poste na gawa sa isang pira-
so ng kahoy.

Paano dapat 
alalahanin ang 
kamatayan ni 

Jesus?
 Noong gabi ng taunang 

Paskuwa ng mga Judio, 
pinasimulan ni Jesus ang 
isang simpleng seremonya 
kasama ang kaniyang mga 
tagasunod at inutusan niya 
sila: “Patuloy ninyong gawin 
ito bilang pag-alaala sa akin.” 
(1 Corinto 11:24) Di-nagta-
gal, pinatay na si Jesus.

 Inihambing ng mga ma-
nunulat ng Bibliya si Jesus 

sa korderong inihahain tu-
wing araw ng Paskuwa. (1 
Corinto 5:7) Kung paanong 
ipinaalaala ng pagdiriwang 
ng Paskuwa sa mga Israel-
ita na pinalaya sila mula sa 
pagkaalipin, ang Memoryal 
ng kamatayan ni Jesu-Kris-
to ay nagpapaalaala naman 
sa mga Kristiyano na pina-
laya sila mula sa kasalanan 
at kamatayan. Ang Paskuwa, 
na idinaos tuwing Nisan 14 
ayon sa kalendaryong lunar, 
ay ipinagdiwang nang min-
san sa isang taon; ipinagd-
iwang din ng unang mga 
Kristiyano ang Memoryal 
minsan sa isang taon.

 Taon-taon, sa petsang 
katumbas ng Nisan 14, inaa-
laala ng milyon-milyong tao 
sa buong daigdig ang kama-
tayan ni Jesus.

Paanong ang 
Hain ni Jesus ay 

Naging “Pantubos 
Para sa Marami”?

Ang hain ni Jesus ang 
paraan ng Diyos para 
sagipin, o iligtas, ang 
sangkatauhan mula sa 
kasalanan at kamatayan. 
Tinutukoy ng Bibliya ang 
itinigis na dugo ni Jesus 
bilang isang pantubos na 
halaga. (Efeso 1:7; 1 Pe-
dro 1:18, 19) Kaya naman 
sinabi ni Jesus na pumari-
to siya para “ibigay ang 
kaniyang buhay bilang 
pantubos para sa mara-
mi.”—Mateo 20:28, King 
James Version.
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Bakit kinailangang mag-
dusa at mamatay si Jesus 
para matubos ang mga 
tao? Bakit hindi na lang 
kinansela ng Diyos ang 
sentensiyang kamatayan?

 Sinasabi ng batas ng Di-
yos na “ang kabayaran para 
sa kasalanan ay kamatayan.” 
(Roma 6:23) Sa halip na ili-
him kay Adan ang batas na 
ito, sinabi ng Diyos sa kaniya 
na ang parusa sa pagsuway 
ay kamatayan. (Genesis 3:3) 
Nang magkasala si Adan, 
tinupad ng Diyos, “na hindi 
makapagsisinungaling,” ang 
kaniyang salita. (Tito 1:2) 
Ipinamana ni Adan sa kani-
yang mga inapo hindi lang 
ang kasalanan kundi pati 
ang kabayaran ng kasala-
nan—ang kamatayan.

 Bagaman karapat-dapat 
sa parusang kamatayan 
ang makasalanang mga 
tao, ipinakita ng Diyos sa 
kanila ang “kasaganaan ng 
walang-kapantay na kabai-
tan” niya. (Efeso 1:7) Ang 
paglalaan niya para tubusin 
ang sangkatauhan—ang 
pagsusugo kay Jesus bilang 
isang perpektong hain—ay 
lubhang makatarungan at 
napakamaawain.

Kailan namatay si 
Jesus?

 Namatay si Jesus nang 
“ikasiyam na oras” mula sa 
pagsikat ng araw, o mga 
alas-tres ng hapon noong 
Paskuwa ng mga Judio. (Mar-
cos 15:33-37) Pumapatak ito 
ng Biyernes, Abril 1, 33 C.E., 
sa makabagong mga kalen-
daryo.

     Saan namatay 
si Jesus?

 Pinatay si Jesus sa “tina-
tawag na Golgota sa Hebreo, 
na ang ibig sabihin ay Bungo.” 
(Juan 19:17, 18) Ito ay nasa 
“labas ng pintuang-daan” 
ng Jerusalem noong pana-
hon ni Jesus. (Hebreo 13:12) 
Maaaring ito ay nasa isang 
burol, dahil sinasabi ng Bibli-
ya na namasdan ng ilan ang 
pagpatay kay Jesus “mula sa 
malayo.” (Marcos 15:40) Pero 
hindi na matiyak sa ngayon 
ang lokasyon ng Golgota.

Paano namatay si 
Jesus?

 Marami ang naniniwa-
la na si Jesus ay ipinako sa 
krus, pero sinasabi ng Bibli-
ya: “Pinasan niya ang ating 
mga kasalanan sa kaniyang 
katawan sa punongkahoy.” 
(1 Pedro 2:24, King James 
Version) Dalawang salitang 
Griego ang ginamit ng mga 
manunulat ng Bibliya para 
tumukoy sa instrumentong 
ginamit sa pagpatay kay Je-
sus—stau·ros at xylon. Si-
nasabi ng maraming iskolar 
na ang mga salitang ito ay 
tumutukoy sa isang tulos o 
poste na gawa sa isang pira-
so ng kahoy.

Paano dapat 
alalahanin ang 

kamatayan ni Jesus?
 Noong gabi ng taunang 

Paskuwa ng mga Judio, pi-
nasimulan ni Jesus ang isang 
simpleng seremonya kasa-
ma ang kaniyang mga tag-
asunod at inutusan niya sila: 
“Patuloy ninyong gawin ito 
bilang pag-alaala sa akin.” (1 
Corinto 11:24) Di-nagtagal, 
pinatay na si Jesus.

 Inihambing ng mga ma-
nunulat ng Bibliya si Jesus 
sa korderong inihahain tu-
wing araw ng Paskuwa. (1 
Corinto 5:7) Kung paanong 
ipinaalaala ng pagdiriwang 

ng Paskuwa sa mga Israel-
ita na pinalaya sila mula sa 
pagkaalipin, ang Memoryal 
ng kamatayan ni Jesu-Kris-
to ay nagpapaalaala naman 
sa mga Kristiyano na pina-
laya sila mula sa kasalanan 
at kamatayan. Ang Paskuwa, 
na idinaos tuwing Nisan 14 
ayon sa kalendaryong lunar, 
ay ipinagdiwang nang min-
san sa isang taon; ipinagd-
iwang din ng unang mga 
Kristiyano ang Memoryal 
minsan sa isang taon.

 Taon-taon, sa petsang 
katumbas ng Nisan 14, inaa-
laala ng milyon-milyong tao 
sa buong daigdig ang kama-
tayan ni Jesus.

Paanong ang 
Hain ni Jesus ay 

Naging “Pantubos 
Para sa Marami”?

Ang hain ni Jesus ang 
paraan ng Diyos para sagip-
in, o iligtas, ang sangkatau-
han mula sa kasalanan at 
kamatayan. Tinutukoy ng 
Bibliya ang itinigis na dugo 
ni Jesus bilang isang pantu-
bos na halaga. (Efeso 1:7; 1 
Pedro 1:18, 19) Kaya naman 
sinabi ni Jesus na pumarito 
siya para “ibigay ang kani-
yang buhay bilang pantubos 
para sa marami.”—Mateo 
20:28, King James Version.

Bakit kailangan ng 
isang “pantubos 

para sa marami”?
 Ang unang taong si Adan 

ay nilalang na perpekto, o 
walang kasalanan. Puwede 
sana siyang mabuhay nang 
walang hanggan, pero nai-
wala niya ito nang piliin ni-
yang sumuway sa Diyos. 
(Genesis 3:17-19) Nang mag-
kaanak siya, naipasa niya sa 
kanila ang depekto ng kas-
alanan. (Roma 5:12) Dahil 
diyan, sinasabi ng Bibliya 
na “ipinagbili” ni Adan ang 
kaniyang sarili at mga anak 
sa pagkaalipin sa kasalanan 
at kamatayan. (Roma 7:14) 
Dahil di-sakdal, walang sinu-
man sa kanila ang makatu-
tubos sa naiwala ni Adan.—
Awit 49:7, 8.

 Naawa ang Diyos sa 
mga inapo ni Adan dahil sa 
kanilang kawalan ng pag-
asa. (Juan 3:16) Pero dahil 
sa pamantayan ng Diyos sa 
katarungan, hindi niya pu-
wedeng basta palampasin 
o pagpaumanhinan na lang 
ang kanilang mga kasalanan 
nang walang makatuwirang 
saligan. (Awit 89:14; Roma 
3:23-26) Iniibig ng Diyos ang 
sangkatauhan, kaya inilaan 
niya ang kinakailangang le-
gal na paraan para lubusang 
maalis ang kanilang mga 
kasalanan at hindi lang bas-
ta mapatawad. (Roma 5:6-8) 
Ang legal na saligang iyon ay 
ang pantubos.

Kumuha ng karagdagang KAALAMAN sa www.jw.org/tl



#489  APRIL 01-18, 2023 13TALIBAT H E  F I L I P I N O - C A N A D I A N  N E W S  A N D  I N F O R M AT I O N PUBLISHED IN TORONTO, ONT 

PLEASE SHARE TO OUR FRIEND

Paano ba gu-
magana ang 
pantubos?

 Sa Bibliya, sangkot sa 
terminong “pantubos” ang 
sumusunod na tatlong ele-
mento:

1.  Ito ay isang kaba-
yaran.—Bilang 3:46, 47.

2.  Ito ay nagdudulot ng 
paglaya, o katubusan.—Ex-
odo 21:30.

3.  Ito ay katumbas ng 
halaga ng binabayaran, o 
pantakip sa halaga ng bina-
bayaran. a

 Pansinin kung paano ku-
makapit ang mga elemen-
tong ito sa haing pantubos 
ni Jesu-Kristo.

1.  Kabayaran. Sinasa-

bi ng Bibliya na ang mga 
Kristiyano ay “binili ... sa 
isang halaga.” (1 Corinto 
6:20; 7:23) Ang halagang 
iyon ay ang dugo ni Jesus, 
na ipinambili niya ng “mga 
tao para sa Diyos mula sa 
bawat tribo at wika at bayan 
at bansa.”—Apocalipsis 5:8, 
9.

2.  Paglaya. Ang hain ni 
Jesus ay naglaan ng “pag-
papalaya [mula sa kas-
alanan] sa pamamagitan 
ng pantubos.”—1 Corinto 
1:30; Colosas 1:14; Hebreo 
9:15.

3.  Katumbas. Ang 
hain ni Jesus ay eksaktong 
katumbas ng naiwala ni 
Adan—isang perpektong 
buhay ng tao. (1 Corinto 
15:21, 22, 45, 46) Sinasabi 
ng Bibliya: “Kung paanong 
sa pamamagitan ng pagsu-

way ng isang tao [si Adan] 
ay marami ang ibinilang na 
makasalanan, sa gayunding 
paraan sa pamamagitan ng 
pagkamasunurin ng isang 
tao [si Jesu-Kristo] ay marami 
ang ibibilang na matuwid.” 
(Roma 5:19) Ipinakikita nito 
kung paano mababayaran 
ng kamatayan ng isang tao 
ang pantubos para sa kas-
alanan ng marami. Sa ka-
tunayan, ang hain ni Jesus 
ay “katumbas na pantubos 
para sa lahat” ng gumagawa 
ng kinakailangang hakbang 
para makinabang dito.—1 
Timoteo 2:5, 6.

Sa Bibliya, ang orihinal 
na mga salitang isinaling 
“pantubos” ay nagpapahi-
watig ng halaga, o bagay na 
may halaga, na ibinabayad. 
Halimbawa, ang pandiwang 
Hebreo na ka·phar ay nan-

gangahulugang ‘balutan,’ 
o takpan. (Genesis 6:14) 
Kadalasang tumutukoy ito 
sa pagtatakip sa kasalanan. 
(Awit 65:3) Ang kaugnay 
na pangngalang kopher 
ay tumutukoy naman sa 
halagang ibinabayad para 
maisagawa ang gayong 
pagtatakip, o pagtubos. 
(Exodo 21:30) Sa katulad na 
paraan, ang salitang Griego 
na lytron, na kadalasang 
isinasaling “pantubos,” ay 
maaari ding isaling “hal-
agang pantubos.” (Mateo 
20:28; The New Testament 
in Modern Speech, ni R. F. 
Weymouth) Ginamit ng 
mga Griegong manunulat 
ang terminong ito para tu-
mukoy sa isang halagang 
ibinibigay para tubusin ang 
isang bihag sa digmaan o 
palayain ang isang alipin.

Paano tayo nakikinabang sa kamatayan ni Jesus?

Nang lalangin ng Diyos 
ang tao, nais niyang mabu-
hay sila magpakailanman sa 
lupa nang hindi magkaka-
sakit o mamamatay. Pero su-
muway ang unang taong si 
Adan sa Maylalang at naiwa-
la niya ang pag-asang mabu-
hay magpakailanman. Dahil 
mga inapo tayo ni Adan, nag-
mana tayo ng kamatayan. 
(Roma 5:8, 12; 6:23) Isinugo 
ng tunay na Diyos, si Jehova, 

ang kaniyang Anak, si Jesus, 
sa lupa upang mamatay at tu-
busin ang naiwala ni Adan.—
Basahin ang Juan 3:16.

Dahil sa kamatayan ni Jesus, 
naging posible ang kapatawaran 
ng ating mga kasalanan at ang bu-
hay na walang hanggan. Inilalar-
awan ng Bibliya ang magiging 
buhay sa lupa kapag hindi na tayo 
tatanda, magkakasakit, at mama-
matay.—Basahin ang Isaias 25:8; 
33:24; Apocalipsis 21:4, 5.

Namatay si Jesus upang maging 
posible ang buhay na walang 
hanggan para sa mga tao. 
Naiisip mo ba kung ano ang 
magiging buhay sa lupa sa 

panahong iyon?
Karagdagang KAALAMAN sa www.jw.org/tl
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Ugnayan ng pension fund directors at  
fossil fuel "salungat" para sa Canadians

Ang practice ay 
legally OK, pero 

ang climate-
conscious  
members

nag-aalala 
ukol sa 

magkasalungat 
na prayoridad

Kahit lumalaki ang pres-
sure mula sa Canadians na 
nais ihinto ang pagdaloy ng 
kanilang pera upang supor-
tahan ang langis at gas, ang 
karamihan sa pinakamalak-
ing pension fund managers 
ng bansa ay nais ipagpatuloy 
ang pag-i-invest sa naturang 
sektor — at pinangungunah-
an ito ng mga indibidwal na 
may malapit na koneksyon sa 
mga kompanya ng fossil fuel.

Sinuri ng CBC News ang 
publicly available bios at re-
sumes ng mga lider na nan-
gangasiwa sa 10 pinakamal-
aking pension fund managers 
ng Canada at napag-alaman 
na walong organisasyon ang 
may at least isang high-rank-
ing member, maaaring board 
member o executive, na ak-
tibong dinidirekta ang isang 
kompanya na nasa sektor ng 
langis at gas.

Hindi ipinagbabawal ng 
batas at regulasyon sa Can-
ada ang mga direktor mula 
sa paghawak ng posisyon 
sa pension funds at sa mga 
kompanya na nasa sektor ng 
langis at gas.

Walang mali kung mauupo 
ang isang direktor sa mahigit 
isang board. Walang nakasaad 
sa batas na ipinagbabawal 
gawin ito, sinabi ng corporate 
governance expert at proper-
sor sa Osgoode Hall Law School 
na si Barnali Choudhury.

Gayunpaman, sinabi ni 
Choudhury na naiintindihan 
niya kung bakit nagbunsod ito 
ng mga katanungan para sa il-
ang Canadians.

Hinihikayat niya ang mga 
pension fund member na may 
concerns na kontakin ang 
kanilang pension para isulong 
ang mas malakas na climate 
action.

Makikita ang maliwanag na 
flare mula sa Imperial Oil refin-

ery sa Edmonton, Alta.

LITRATO:  THE CANADIAN PRESS)
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Mga likas na sakuna
Sa pamamagitan ng pagkakaroon na 

ng potograpiya noong ika-19 dantaan, 
napangalagaan din ang mga namamasid 

na katibayan ng mahirap na katayuan 
ng pamumuhay sa mga pook na tropiko. 

Sa tulong ng mga kamera at ng mga 
litratista - dalubhasa man o hindi - 

napatunayan ang katotohanan na may 
mga likas na sakuna at kaganapan sa 

Pilipinas, katulad ng mga lindol, 
bagyo, pagsabog ng bulkan at 

pagkasunog ng mga kagubatan. 
Ang kinahinatnan ng lindol noong 1

863 ay nasaksihan at  naitala ni 
Martinez Hébert, isang 

litratista ng  Maharlikang 
Kabahayan ng pamaha-

laang Kastila, habang ang 
kapinsalaang sanhi ng mga 

paglindolnoong 14 18 Hulyo 
20 at 22, 1880 ay nahagip ng mga 

lenteng pangkamera ng potograpong 
Olandes na si Francisco van Camp

Ang mga tagapanimula ng 
potograpiya sa Pilipinas ay mga 
Kanluraning litratista, na mula sa 
Europa ang karamihan. Ang gawaing 
pagkuha ng mga larawan at ang 
pagbubukas ng mga unang mga 
litratuhan (mga estudyo) sa Pilipinas 
noong kapanahunan ng mga 
Kastila, mula sa mga dekada ng 1840 
hanggang 1890, ay nabigyang-daan 
ng mga sumusunod na kadahilanan: 
ginamit ang mga litrato para sa mga 
balita at impormasyon hinggil sa 
katayuan ng kolonya, bilang mga 
kasangkapan sa panghihikayat 
ng mga turista, bilang aparatong 
nakatutulong sa larangan ng 
antropolohiya, bilang kagamitan 
na nakapagpapakita ng katayuan 
sa lipunan, bilang instrumentong 
nakapagtatala ng mga pangyayari 
sa kasaysayan, isang kasangkapan 
sa pakikipagugnayan, para sa mga 
propaganda, at bilang sanggunian 
para sa mga ilustrasyon (mga 
akdang-giuhit) at sa larangan ng 
pag-uukit. Ang gawaing pang-
potograpiya sa Pilipinas ay hindi 
walang impluwensiya at daloy 
ng pumapasok na mga diwang-
pansining mula sa Kanluran 
patungo sa loob ng kapuluang 
kolonisado.     Mula sa Wikipedia 

Mga tagapanimula 
ng potograpiya sa 
Pilipinas

“ang mga larawan ay nagsasalita 
ng isang milyong mga salita”

We can take pictures of your product for printed catalogs or for online store.
Each photo will be in pure white background and edited in photoshop.
       •    100+ photos        $20 per photo (with free Taliba 1/4 B&W Ads one time issue) 
       •     50-90 photos       $25 per photo
       •     20-49 photos       $30 per photo
       •     10-19 photos       $35 per photo
       •     5-9 photos      $40 per photo
       •     2-4 photos      $45 per photo

       •     High resolution jpeg image
       •     Photo editing to remove dust and minor defects
       •     Royalty-free unlimited use license

TalibaFlipzMedia 
Photography Services

      Professional Product Photography – Food, Jewelry 
                             or just pictures of your store.

For inquiry, call Tel. 416-989-7336 / 647-287-1870               Email: 
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Arbor Memorial Inc. 

arborfilipino.ca

Your loved ones are always in your hearts. 
That’s why when they pass away, you want 
to ensure that they feel your love and are 
well taken care of until the very end. 

With Pre-planning, you can prepare for this 
eventuality. With a�ordable pricing, take the 
opportunity today to make decisions on your 
own behalf, saving undue hardship for loved 
ones tomorrow.

Call us for a FREE Pre-Planning Kit.

Hindi kita malilimutan

Pine Ridge Memorial 
Gardens
541 Taunton Rd. W., Ajax, ON
Jacqueline Tayag
 647-559-2519

Highland Funeral Home- 
Scarborough Chapel
3280 Sheppard Ave. E.
Scarborough, ON 
647-362-1670

Highland Funeral Home- 
Markham Chapel
10 Cachet Woods Court 
Markham, ON 
647-955-4825

Glenview Memorial 
Gardens
7541 Hwy #50
Woodbridge, ON  
647-362-1068

Highland Memory 
Gardens
33 Memory Gardens Lane
Willowdale, ON 
647-362-1824

Highland Hills Funeral 
Home & Cemetery
12492 Woodbine Ave.
Gormley, ON
647-362-1165 

Resthaven Memorial Gardens
2700 Kingston Rd., Scarborough, ON
Maria Lilian Arenas 
647-955-4809

Brampton Funeral 
Home & Cemetery
10061 Chinguacousy Rd.
Brampton, ON
365-544-2696

Burlington Memorial Gardens
3353 Guelph Line
Burlington, ON
Tara Mae Rusin
647-955-9265

Glen Oaks Funeral Home 
& Cemetery
3164 Ninth Line, Oakville, ON
Eloisa Ramos
647-362-0958


