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Samahan natin si Bob at si Betty sa kanilang 

paghahanap ng ginto, ang maipit sa gitna ng 

bagyo ng niyebe, maglakbay papunta sa ban-

sang England, mamangka papunta sa nag-

ngangalit na talon at ng iba pang mga kapana-

panabik na paglalakbay. Si Bob at Betty ay 

kambal na nakapakinig ng ebanghelyo tungkol 

sa Panginoong Jesu-Cristo, na Siya ay nama-

tay sa krus para sa kanilang mga kasalanan, 

nalibing at muling nabuhay, at sila ay nagtiwala 

na sa Kanya bilang Tagapaglitas. Gustong-

gusto nila na mag-aral ng Salita ng Dios at iba-

hagi sa iba ang tungkol sa Panginoon. 
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Si Gary at Lynda Miller ang nagsimula at mga 

tagapangasiwa ng Miners Bible Club, sila ay 

nagtuturo ng Biblia sa mga kabataan nang may 

higit ng apatnapung taon. Ang mga kwento sa 

serye ng “Paglalakbay ni Bob at Betty” ay isang 

bahagi lamang ng nagpapatuloy na ministeryo 

para sa mga kabataan ng Grace Harbor Church. 
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Ang Awitin ng Mga Minero 

  

Sa minahan kami ay pupunta 

Sa minahan kami ay pupunta 

Maghuhukay sa Salita ng Diyos 

Ang Kanyang mga kayamanan  

       ay aming malalaman. 

  

Ang ating mga kayamanan ay na kay Cristo 

Ang ating mga kayamanan ay na kay Cristo 

Nabuhos ang Kanyang dugo  

       para sa lahat nating mga kasalanan 

Nasa Kanya nakatago ang ating mga kayamanan. 

  

Siya ay naging mahirap 

Siya ay naging mahirap 

At tayo sa pamamagitan ng Kanyang kahirapan 

Ay magiging mayaman magpakailanman. 

  

Kumpleto tayong nakatayo sa Kanya 

Kumpleto tayong nakatayo sa Kanya 

Matuwid na tayo sa harap ng Kanyang trono 

At patungo na tayo sa kalangitan. 

 



194 

 

3 

 
ANG  

 
PAGLALAKBAY 

 
NI 

 
BOB AT BETTY 

 
 
 
 

Gary & Lynda Miller 
 

Isinalin sa Tagalog ni Bro. Edgar V.  Villaflores at sinuri/isinaayos ni 
Pastor Val B. Tanierla ng Labo, Camarines Norte, Philippines. 



4 193 

~ W A K A S ~ 



192 5 

ANG  
PAGLALAKBAY NI 

BOB AT BETTY 
 
Mga Nilalaman 

 
 
     Ang Pagmimina ng Ginto ........................ 7 
 

      Ang Bundok ............................................ 18  

 

      Ang Pamana ............................................ 35 
 

      Ang Apoy ................................................. 56 

  
      Ang Pagnanakaw ..................................... 80 
  
      Ang Ilog ................................................... 107 
  
      Ang Rodeo ............................................... 133 
  

      Ang Ahas................................................. 164 

 

 

 

 

 



6 191 

        "Maraming salamat po doktor," ang tanging naibulong ni Bob. 

        Sa ospital ay kinausap nya ang kanilang nanay, tatay at si Betty. 

"Sa loob ng tatlumpo't anim na oras ay malalaman natin kung 

makakaligtas si Bob. Alam ko na sya ay malakas, malusog, at dahil sya 

ay bata pa ay malaki ang kanyang tsansa para makaligtas." 

        Ginugol ni Bob ang tatlong araw para labanan ang kamandag ng 

ahas. Sya ay nanghina at namutla, ngunit unti-unting gumanda ang 

pakiramdam. Sa pagtatapos ng linggong iyon ay bumalik na sa normal 

ang kanyang kamay at handa na sya para umalis ng ospital. 

        Habang ang kanilang pamilya ay nakaupo na sa eroplano para 

umuwi sa kanilang tahanan, si Betty ay may kinuha sa kanyang 

backpack. "Mayroon akong maliit na souvenir para sa iyo, Bob," ang 

nakangiting sinabi ni Betty. 

        Hindi makapaniwala si Bob sa kanyang nakita habang inilalabas 

ng kanyang kapatid ang isang maganda at makulay na balahibo na 

muntik ng maging dahilan ng kanyang kamatayan. 
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        "Sigurado po ako na ito ay isang berdeng Mojave rattlesnake," ang 

sabi ni Betty. 

        Ang kanilang pamilya ay naglakbay sa disyerto. Mahalaga sa 

kanila ang oras. Alam ng kanilang tatay na kapag maagang naturukan 

ng anti-venom si Bob ay malaki ang kanyang tsansa na makaligtas. 

Hinawakan ng kanilang nanay si Bob at pinipilit nya itong manatiling 

gising. 

        Si Bob ay minsang nawawalan ng ulirat. Ang kanyang kamay ay 

para bang nasusunog. Ang sakit ay patuloy na umaakyat sa kanyang 

kamay. Habang patuloy na nagmamaneho ang kanilang tatay sa 

malawak na buhangin at habang hawak ng kanilang nanay si Bob, ay 

inilipat ni Betty ang tourniquet sa may itaas ng kamay ni Bob. Ang 

kamandag ng ahas ay patuloy na naglalakbay sa kamay ni Bob at 

tumatakbo ang oras. Alam ni Betty na ang kamandag ng ganitong ahas 

ay nagdudulot ng neuro toxicity. Sinisira nito ang kalamnan sa kamay 

ni Bob at kapag dumating ito sa puso ay nakamamatay. 

        Mula sa malayo ay nakita nila ang isang puting sasakyan. Patuloy 

silang humawak sa kanilang mahal na buhay habang ang kanilang tatay 

ay mabilis na pumunta doon. 

        Ang doktor para sa emergency ay maagang naghihintay sa 

pagdating ng pasyente. Wala silang sinayang na oras para madala si 

Bob sa likuran ng ambulansya. 

        "Bago ko iturok ang anti-venom ay gusto kung makausap ang 

maliit na bata na nakakita ng ahas," ang sabi ng doktor. 

        Muli ay ibinigay ni Betty ang pagkakakilanlan ng ahas. 

        "Sana ay tama ka, sapagkat may isa lang tayong tsansa para 

mailigtas ang kapatid mo," ang paliwanag ng doktor. 

        Ang doktor ay lumapit at kinausap si Bob. "Parang naka-

engkwentro ka ng rattlesnake sa disyerto. Kaya tuturukan ka namin ng 

anti-venom at bibigyan ng gamot para malabanan ang sakit na iyong 

nararamdaman." 
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Ang Pagmimina ng Ginto 
 

Ang kambal na si Bob Betty ay gustong-gusto ang paglalakbay.

Minsan isang “summer” ay nagbakasyon sa malapit luma

at abandonadong minahan. Ito ay isa sa napakagandang bakasyon, 

ang maghukay o magmina ng ginto. Tuwing umaga sila ay 

naghuhukay, dala ang kanilang mga pala, piko at lalagyan, at 

pumupunta doon sa minahan. Sa loob ng ilang oras, sila ay

nangunguha, humuhukay at naghahanap ng mga makikinang na mga

bato. Alam nila ang kahalagahan ng maingat na paghahanap mula 

sa mga putik upang makakuha ng mga kayamanan. 

Maiisip ninyo ang kanilang kagalakan kapag nakikita nila 

ang mga makikinang na bahagi ng mga bato na nakalagay sa 

kanilang mga lalagyan. Nang matapos na ang summer, si Betty at 

Bob ay nakapuno ng isang lumang lalagyan na may mga makikinang 

at makukulay na mga bato. 

Ang dalawang maliit na minerong ito ay naisip na ang 

kanilang mga nakuha ay magpapayaman sa kanila. Hindi sila 

mapalagay sa kanilang matagal na pagkakaupo sa sasakyan 

papunta sa kanilang bahay. Si Bob ay nangangarap na bumili ng 

bagong bisikleta at ng mga gamit sa baseball. At maaari na meron na

siyang sapat na pambili ng buong tindahan ng mga laruan! Si Betty 

naman ay may pangitain ng mga magagandang damit, mga alahas at 

ng isang kastilyo. Habang patuloy silang naglalakbay ay 

nagpapalitan sila sa paghawak ng kanilang iniingatang lalagyan. 

Ang kanilang pamilya ay nagdesisyon na pansamantalang 

huminto sa McDonalds para mananghalian. Hindi halos maiwan

kambal ang kanilang lalagyan sa kotse. Sinabi ng kanilang tatay na 

siya ay nakakatiyak na wala namang magnanakaw ng kanilang 

lalagyan at kaniyang isasara ng maayos ang kotse. Ngunit sina

at Betty ay patuloy na nagsabing dadalhin nila ang mga batong iyon. 

Ito ang kanilang malaking pagkakamali. 

Ang McDonalds ay maraming tao ng araw na iyon. Mahaba 

ang pila ng nagugutom na mga tao habang hinihintay ang kanilang 

pagkain. Habang hawak ni Bob ang lalagyan, siya ay pumunta sa 



10 

palikuran. Nang siya ay bumalik, ang kaniyang pamilya ay nakaupo 

na at nag-aayos na ng kanilang pagkain. French-fries! Ang lahat ay 

gutom na. Mula sa lalagyan ng mga pagkain ay nakakuha si Bob at 

si Betty ng mga nagsasalitang “dinosaurs.” Sila ay naging abala sa 

paglalaban ng kanilang mga laruang dinosaurs. 

       Nang matapos inumin ng kanilang ang isang tasa kape

ito na ang oras para muling bumalik sa kotse patungo sa kanilang

tahanan. Si Bob at Betty ay naghabulan papunta sa kotse upang mauna 

sa pag-upo na malapit sa may air con. Ang tiyan ng kambal ay puno 

ng hamburger, french fries at ice cream, kaya kaagad silang nakatulog. 

Lumipas ang ilang oras, ang kanilang mga magulang ay 

maayos na nakaupo at tinitingnan ang magandang kapaligiran na 

kanilang dinadaan. May isang oras na lang para makaabot sa kanilang 

tahanan. 

Si Betty ang unang nagising. Kaagad siyang tumingin sa likurang 

upuan. Siya ay naghahanap ng kanilang lalagyan ng mga bato. Si 

Bob naman ay nagising dahil sa kaguluhan. Agad siyang 

tumulong sa paghahanap sa nasabing lalagyan. Tiningnan nila ang 

ilalim ng mga unan at mga aklat, sa unahan at maging sa  ng 

upuan. Ang kanilang nanay ay tumingin sa unahan, sa ilalim ng mga 

papel, atbp. ngunit wala ang lalagyan ng mga bato. Nasaan na kaya 

ito? 

Tinanong sila ng kanilang kung saan nila huling nakita ang

Sila ay kaagad na nag-isip. Sa McDonalds! Sino ba ang 

huling may hawak ng lalagyan? Si Bob! Si Bob ay kaagad na 

pinagpawisan. Oo, siya ang may hawak ng lalagyan habang sila ay

nakapila naghihintay pagkain. Siya ba ay pumunta sa ibang lugar? 

Oo! sa palikuran! O hindi, nakalimutan niya ang lalagyan sa palikuran.

 kambal ay nagsimulang sumigaw, “Tumigil tayo, kinakailangang 

bumalik tayo sa McDonalds.” 

Ang kanilang mga magulang ay nagkatinginan sa isa’t-isa;

dumidilim na at malapit na rin sila sa kanilang tahanan. Sila ay nag-

usap ng mahina at ang kambal naman ay sinikap silang pakinggan.

Sinabi ng kanilang na hindi na sila babalik doon, magpapatuloy 

na lang sila sa pagbyahe at tatawagan na lang nila ang McDonalds 

187 

        "Betty, naaalala mo ba ang dapat gawin mula sa aklat na iyong 

nabasa?" ang tanong ng kanilang nanay. 

        Hindi makapagsalita si Betty, ang kanyang isipan ay tumatakbo 

pero hindi lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig. 

        Niyakap ng kanilang tatay si Betty. "Maaayos din natin ang lahat, 

anak, kumalma ka lang at alalahanin mo ang iyong mga nabasa." 

        Huminga ng malalim si Betty. "Tatay, pakikuha po ng iyong panyo 

at gumawa kayo ng tourniquet sa may ibaba ng siko ni Bob. Dapat po 

nating madala agad sa ospital si Bob sa lalong madaling panahon," ang 

sabi ni Betty. 

        Kinuha ng kanilang tatay ang kanyang panyo at gumawa ng 

tourniquet sa kamay ni Bob. Si Bob ay nagsimula nang pawisan at ang 

kanyang kamay ay namamanhid na. 

        "Tatawagan ko ang numero ng emergency sa radyo ng jeep at 

ipapaalam ko sa kanila na papunta na tayo sa ospital," ang mabilis na 

sinabi ng kanilang tatay. 

        Tinawagan ng kanilang tatay ang tatlong numero para sa 

emergency at sinabi sa operator ang tungkol sa pagkaka-kagat ng ahas. 

        "Sigurado ba kayo na ito ay ang berdeng Mojave rattlesnake?" ang 

tanong ng operator.   

        "Sigurdo kami," ang sabi ng kanilang tatay. 

        "Ang tamang pagkilala sa ahas ay lubos na mahalaga para 

makaligtas. Gusto kung itanong sa iyo kung sigurado kayo dito?," ang 

tugon ng babaeng operator. 

        Tumingin ang kanilang tatay kay Betty. "Betty, may duda ka ba sa 

iyong isipan na ang ahas na iyong nakita ay isang berdeng Mojave 

rattlesnake?" ang nanginginig na sinabi ng kanilang tatay. 

        Ibinigay ng kanilang tatay ang radyo kay Betty. Sinabi ni Betty sa 

operator ang pagkakakilanlan ng ahas na kanyang nakita. 



186 11 

upang tanungin kung may nakakita at nagsauli ng kanilang lalagyan. 

Si Betty ay tumingin kay Bob; gusto niyang sigawan ito. Ngunit 

nang gagawin na niya ito ay nakita niya ang luha sa kanyang (Bob) 

mga mata. Sa halip ay niyakap niya ito at sila ay kapwa umiyak. 

Parang napakatagal na panahon bago sila nakarating at 

tumigil sa kanilang garahe. Ang kambal ay kaagad na bumaba sa 

kanilang kotse at pumunta sa kanilang bahay. Bago nila naibaba ang 

kanilang mga bagahe at malinis ang mga lata, laruan at mga aklat, ang

kanilang tatay ay hawak na ang telepono. Pagkatapos ng maraming 

ulit na pagtawag ay na-contact din nila ang McDonalds. Ang 

restawran na malapit sa freeway sa labas ng Monroe. Pwede kaya 

niyang makausap ang manidyer? 
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Ang manidyer na naka-duty sa gabi ay pinakinggan ang kanilang 

tatay sa kanilang kwento tungkol sa lalagyan. Ang kambal ay 

pinagmamasdan ang kanilang tatay habang ito ay napapabuntong-

hininga, at pagkatapos ay napangiti. Ano kaya ang sinabi? Ang 

kanilang tatay ay kumuha ng lapis at nagsimulang magsulat. Si Bob 

at si Betty ay sobrang lapit sa kanilang tatay kaya hindi ito gaanong 

makapagsulat. Pastor Buck - 999-1515. Ibinaba ng kanilang tatay ang

telepono at napuno ng katahimikan ang paligid.Ang kambal ay kaagad

na nag-usisa. Ang kanilang ay kaagad na sinabi kung ano ang

kanilang napag-usapan ng manidyer. Parang may isang matandang 

lalaki na nakakuha ng kanilang lalagyan ng makikinang  

makukulay na mga bato. Dahil naisip niya na mahalagang gamit ito 

ng isang bata ay sinubukan niya itong isauli. Ngunit ang manidyer na 

naka-duty noon ay sinabi na maaaring mga bato lamang ito at

pwede na niyang iuwi. Ngunit ang matandang lalaki ay hindi niya 

pwedeng gawin iyon na hindi ibinibigay ang kaniyang pangalan at 

numero ng telepono, kung sakaling may bata na maghanap ng mga 

iyon. 

“Tawagan natin siya! Tawagan natin siya!,” ang sigaw ng 

kambal. Tiningnan ng kanilang tatay ang kaniyang relo - 10:30; 

masyado ng malalim ang gabi para tawagan ang isang estranghero. 

Siya ay nangako na tatawagan niya ito pagkagising niya ng umaga. 

Naging mahirap para kay Bob at Betty na matulog ng gabing iyon, 

ngunit sila ay masaya rin naman dahil alam nila na may nakakuha ng 

kanilang nawawalang lalagyan. 

Kinaumagahan, ang kanilang pamilya ay kaagad na

sa may telepono habang ang kanilang tatay ay tinatawagan ang numero.

Ang telepono ay tumunog ng tumunog. Ngunit nang ang kanilang 

tatay ay ibababa na ang telepono, may isang matanda ngunit tahimik na

boses na sumagot. “Hello, ito ay si Pastor Buck.” Ibinigay ng kanyang

tatay kay Bob ang telepono. “Sabihin mo anak sa kanya, kung ano ang 

nangyari.” Sa pamamagitan ng mga iyak at pagtawa ay isinalaysay 

niya kung paano na siya at si Betty ay nagmina para sa mga 

mahalagang mga bato. Kung paanong buong summer vacation ay 

nagtrabaho sila upang makakuha ng mga makikinang na mga bato. 

Kung paano nila ito hinawakan at prinotektahan, kung paano nila ito

basta naiwala. 
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unang nakarating sa may cactus at agad na pumunta sa may likod nito 

para kunin ang balahibo. Mabilis lang ang pangyayari. Naramdaman ni 

Bob ang matinding sakit na gumapang sa kanyang kamay. Tumingin 

sya rito. May dalawang maliit na kagat ang nagmarka habang 

dumudugo ang likod ng kanyang kamay. Tiningnan ni Betty ang kamay 

ng kanyang kapatid. 

        "Sa tingin ko ay may kumagat sa akin," ang nanginginig na sinabi 

ni Bob.  

        Nagsimula na ring matakot at manginig si Betty. 

        "Parang kagat nga iyan ng ahas," ang nauutal nyang sinabi. 

        Nakakagulat, pero hindi sumigaw si Betty sa halip ay dahan-

dahang umikot sa likod ng cactus. Sa kanyang pagkabigla ay naroon sa 

buhangin ang isang bagay na pamilyar sa kanya. Isang berde na Mojave 

rattlesnake na nakaikot at handa nang umatake. 

        Hinawakan ni Betty ang kamay ni Bob at silang dalawa ay umalis 

na sa may cactus. 

        "Nanay, Tatay!" ang tawag ni Betty, habang pinipigilan nyang 

huwag matakot. 

        "Ano 'yon anak?" ang maingat na tanong ng kanilang tatay 

sapagkat sa palagay nya ay may hindi magandang nangyari. 

        "Si Bob po ay nakagat ng isang berdeng Mojave rattlesnake!" ang 

tanging nasabi ni Betty. 

        "Ano? Tingnan ko nga," ang sinabi ng kanilang tatay habang 

kinukuha ang kamay ni Bob. "May dalawang maliit na kagat dito ang 

marka, ngunit sigurado ba kayo na ito ay sa berdeng Mojave 

rattlesnake?" Patuloy ang kanyang pag-aalala. 

        "Sigurado po ako," ang tugon ni Betty. 

        Parang gustong mahimatay ng kanilang nanay. Alam nya na ito ay 

isang makamandag na ahas.  
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        "Tingnan ninyo," ang sabi ng kanilang nanay. "May isang lamesa 

na may lilim sa tabi ng isang malaking bato." 

        Nang tumigil ang jeep, ang lahat ay lumukso para bumaba at 

kinuha ang kanilang mga backpack. 

        "Wow, napakagandang lugar para kumain ng pananghalian," ang 

natutuwang sinabi ni Bob. "Mag-unahan tayo papunta sa ibabaw ng 

malaking bato," ang sigaw ni Bob kay Betty. 

        Ang kambal ay nag-unahan papunta sa ibabaw ng may sampung 

talampakang bato. 

        "Maaari mong makita ang ilang milya mula dito," ang nabanggit ni 

Betty. 

        "Oo, at lahat yata ng direksyon ay magkakapareho. Mabuti na lang 

at ang mga kalsada ay may mga palatandaan dahil hindi natin alam 

kung saan tayo pupunta," ang tugon ni Bob. 

        Tinawag na ng kanilang nanay ang kambal upang bumaba at 

kumain ng pananghalian sa lamesa na may lilim ng isang malaking 

bato. Ang kanilang tatay ay nanalangin sa Panginoon sa napakagandang 

kalikasan na Kanyang nilikha at pinasalamatan Siya para sa 

pagpapatuloy ng buhay sa kabila ng mga napakahirap na kondisyon. 

Nagpasalamat din sya sa Dios tungkol kay Cristo, bilang "tubig ng 

buhay" na mula sa Kanya ang sinumang iinom ay hindi na mauuhaw 

kailanman. 

        Ang buong pamilya ay nasiyahan sa kanilang mga dinalang 

pagkain at sa kanilang karanasan sa paglalakbay at pagsakay sa jeep. 

        Habang ang kanilang nanay ay nag-iimpake ng kanilang mga 

gamit ang kambal ay namasyal sa paligid. 

        "Tingnan mo, Betty," ang sabi ni Bob. "May balahibo doon sa may 

cactus." 

        Ang kambal ay nag-unahan para makuha ang balahibo. Si Bob ang 
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Nang matapos niya ang pagku-kwento ay tinanong niya ang 

matandang lalaki, “Alam mo ba kung nasaan na ang aming lalagyan? 

Si Pastor Buck ay nahabag para kay Bob at Betty. Oo, inilagay 

niya ang lalagyan sa isang ligtas na lugar at niya ito doon

hanggang sa sina Bob at Betty ay pumunta sa kanya para kunin iyon. 

Muling ibinigay ni Bob ang telepono sa kanyang tatay at 

pagkatapos makipag-usap ay may isinulat sa papel at saka ibinaba ang

telepono. Nalaman nila na ang matandang lalaki ay nakatira lang malapit

sa kanilang bahay. Pwede silang pumunta doon at kunin ang 

lalagyan. Ang kambal ay nagsimulang sumayaw at lumukso sa 

malaking tuwa. Ang kanilang kayamanan ay natagpuan. Sila ay 

mayaman na ulit! 

Nang umuwi ang kanilang tatay mula sa trabaho at matapos ang 

pagkain ng hapunan, pumunta na sila sa kotse at nagsimula ang 

kanilang pagbabyahe papunta kay Pastor Buck. Ang mga mata

kambal hindi maalis sa kalsada habang hinahanap ang tamang daan -

Center Street. Si ang unang nakakita nito. Umikot sila at hinanap ang  
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57 N. Center, ang bahay na may luntiang pintuan. “Narito na tayo!” 

ang sigaw ni Betty habang sila ay dahan-dahang nagbabyahe sa 

kalsadang iyon. Huminto ang kanilang sasakyan sa tapat ng bahay

kaagad ay may lumabas na matanda. Nakangiti sa kanila, habang 

ang mga bata ay tumakbo palapit kasunod ang kanilang mga magulang. 

“Pasok kayo, pasok kayo,” ang sabi ni Pastor Buck. Sa loob ng 

bahay ay may napansin ang kanilang tatay na iba’t-ibang mga bagay. 

May mga talata ng Biblia na nakalagay sa mga dingding ng bahay.

may tinutugtog na mga musika galing sa imnaryo na naaalala niya

ay bata pa. May Biblia na nakabukas sa ibabaw ng 

kanilang kainan. Si Bob at si Betty ay nakita lamang ay ang 

lalagyan ng mga bato. Naroon ito, nakalagay sa may coffee table. 

Si Pastor Buck ay lumingon kina at Betty, “Sinubukan kung

tingnan ang inyong mga bato. Dati akong nagtatrabaho sa isang 

minahan noong ako ay bata pa.” Habang Pastor Buck ay nagsasalita,

niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at may dinukot na

panyo. Habang binubuksan niya ito ay lumapit naman ang kambal.

Nakalagay doon ang ilan sa mga magagandang bato na noon nila

nakita. Kumikinang na lila, pula at dilaw na  bato. 

“Wow! Saan po ba ninyo nakuha ang mga iyon?” ang paluhang 

sabi ni Betty. 

“Mula sa inyong lalagyan,” ang sabi ni Pastor Buck. “Inilabas 

ko ang pinaka-magagandang bato, nilinis at pinakinis ito para sa 

inyo. Ang halaga nito ay may $200.00 kung ipagbibili ninyo ito sa

gumagawa ng alahas. Pwede ko itong bilhin sa inyo, kung gusto 

ninyo.” 

Si Bob at si Betty ay nagkatinginan. Ang $200.00 ay napakalaking

halaga sa perang natanggap na nila. Ngunit sila ay pareho iniisip.

“Hindi, salamat na lang,” sabay nilang nasabi. “Mas gusto pa namin 

ang aming mga bato. Pwede kaming magsimula sa pagkolekta o kaya

ay gawing kwentas o singsing o pulseras.” Ang kanilang isipan ay 

tumatakbo sa mga ideya kung ano ang gagawin sa mga magagandang 

bato. 

Ang kanilang magulang ay napangiti at nagsabi na tama ang
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        "Hindi kaya masyadong mainit ang panahon doon?" ang tanong ng 

kanilang nanay. 

        "Kaya nga inisip ko na ang magandang panahon para mamasyal ay 

sa umaga," ang idinagdag ng kanilang tatay. "Makikipag-usap ako sa 

tauhan sa front desk ng resort at aalis na agad tayo ng maaga para 

maglakbay sa disyerto." 

        Nang sumunod na umaga ay nagsama-sama ang pamilya sa lobby 

ng resort. 

        "Naglagay na ba kayo ng sunscreen?" ang tanong ng kanilang 

nanay. 

        "Oo, kaming lahat ay may sunglass, sumbrero at lalagyan ng tubig 

at pagkain," ang sabi ng kanilang tatay na handa ng umalis. 

        Ang lahat ay pumunta na sa jeep. Ang kambal ay hindi pa 

nakakasakay sa jeep. Ang kanilang paglalakbay ay maalog, ngunit 

gusto naman nila na tumalbog ng pababa at pataas. 

        Ang hotel ay patuloy na lumiit sa kanilang paningin habang ang 

pamilya ay paliko na sa isang makitid na daan na may nakalagay na 

"Desert Scenic Drive." 

        Ang jeep ay patuloy na naglakbay sa daang iyon, paminsan-

minsan ay tumitigil ang kambal upang kumuha ng mga larawan. Ang 

linya ng mga cactus ay nakakamangha at si Bob at si Betty ay nagtataka 

kung paano nabuhay ang mga ganoon sa ilang na disyerto. 

        "Ito ay nagpapaalala sa akin sa paglalakbay ng mga Israelita sa 

ilang sa loob ng apatnapung taon," ang sabi ni Betty. 

        "Sana naman ay huwag tayong magtagal ng ganoon dito," ang 

tugon ng kanilang nanay habang pinupunasan ang kanyang pawis. 

        "Mabuti pa ay tumigil muna tayo sa may pahingahan sa unahan," 

ang sabi ng kanilang tatay. 
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kanilang naging desisyon. Ibinigay ni Pastor Buck sa kambal ang mga 

makikintab na bato at sinabihan ang lahat na umupo habang 

binibigyan ng panghimagas na pagkain. 

Si Gng. Buck ay dumating na dala ang isang tray na may mga 

brownies at isang pitsel ng gatas. “Ang ating pag-uusap tungkol sa 

mga ginto at mahahalagang bato ay nagpapaalala sa akin tungkol sa 

pinaka-mahalagang bagay sa mundo,” ang sabi ni Pastor Buck.

“Gusto ba ninyong marinig ito?” 

“Oo, naman,” ang sabi ng kambal at tumango rin ang kanilang 

mga magulang. 

Si Pastor Buck ay may inabot at kinuha ang isang lumang-luma pero

gamit na Aklat. Nagpasimula siyang buksan ang mga pahina. Alam 

ng kanilang mga magulang na ito ay Biblia. Mayroon silang Biblia sa 

kanilang tahanan, ngunit hindi nila ito nababasa. Pastor ay

nagpasimulang magbasa, “Dahil inyong nalalaman na hindi kayo 

tinubos, sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng pilak at 

ginto, mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay; kundi sa 

pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo, gaya ng isang kordero 

na walang dungis at kapintasan” (1 Pedro 1:19-20). “Kapag ating 

iniisip ang mga bagay na mahalaga, iniisip natin ang mga bagay na 

katulad ng ginto at pilak. Ang sabi ng Dios na ang pinaka-mahalagang 

bagay para sa Kanya ay ang dugo ng Kanyang Anak. Sa katotohanan, 

ang sabi Niya ay ang dugo ni Cristo ay napakahalaga at kaya nitong 

bilhin ang pinaka- dakilang regalo sa buong mundo.” 

Binuksan ulit niya ang ilang pahina, “Sapagkat ang 

kabayaran ng kasalanan ay kamatayan: ngunit ang kaloob [o regalo] 

ng Dios ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus 

na Panginoon natin”(Roma 6:23). Ang lahat sa atin ay may utang na 

dapat bayaran dahil sa kasalanan. Ang utang na ito ay hindi 

pinansyal na pagkakautang, ngunit espiritwal na pagkakautang. Ito 

ay hindi binayaran ng pera kung hindi ng kamatayan. Hindi lamang

pisikal na kamatayan, kung hindi ang pangalawang kamatayan, kung 

saan tayo ay walang hanggang mahihiwalay sa Dios. Ang Dios ay 

Makatuwirang Dios, ang Banal na Dios. Walang anumang kasalanan 

kung saan naroroon ang Dios.” 
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Ang kanilang mga magulang, si Bob at si Betty ay nagpasimulang 

isipin ang mga makasalanang bagay na kanilang nagawa. Ang 

Aklat ay tama, sila ay mga makasalanan. “Ngunit bigyan ninyo pa 

kami ng karagdagang impormasyon tungkol sa regalo ng buhay na 

walang hanggan,” ang sabi ng kanilang tatay. 

Muling binuksan ni Pastor Buck ang ilang mga pahina, 

“Datapuwa’t ipinadama ng Dios ang Kaniyang pag-ibig sa atin, na 

nang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin...

Sapagkat Kaniyang ginawa Siyang may sala dahil sa atin, Siya na 

hindi nakakilala ng kasalanan; upang tayo ay maging katuwiran ng 

Dios sa Kanya.” Ang Aklat ay nagsasabi na kinuha ni Cristo ang

mga kasalanan at binayaran ang ating pagkakautang sa

pamamagitan ng Kanyang mahalagang dugo doon sa Sapat na sa

Dios ang dugo ng Kanyang Anak bilang kumpletong pangbayad ng mga

kasalanan. Matapos na bayaran ni Cristo ang ating mga kasalanan, 

Siya ay bumangon mula sa mga patay at nag-aalok ng kaloob na 

buhay na walang hanggan sa sinumang sasampalataya sa Kanya.” 

“Saan maniniwala o sasampalataya?” ang kaagad na sinabi ng 

kanilang nanay. 

Muli niyang binuksan ang pahina. “Na siyang inilagay ng Dios na

maging pang-palubagloob, ng pananampalataya sa

kaniyang dugo...” Ang dugo ni Cristo ang nag-iisang bagay na may 

kakayahan para iligtas tayo. Ang ating mabubuting mga gawa, ang 

ating relihiyon, ang ating mga pagsisikap ay walang halaga sa 

harapan ng Dios. Ang Dios ay tumitingin sa iyong puso at alam Niya

kung ano ang iyong pinagtitiwalaan.Alam ng kanilang mga magulang at 

ng kambal na nakikita ng Dios ang laman ng kanilang puso kapag

tinitingnan Niya ito. Alam Niya na hindi pinagtitiwalaan ang dugo 

ni Cristo bilang pambayad ng kanilang mga kasalanan. 

“Pwede ba namin ngayon piliin at sampalatayanan si Cristo ay

namatay para sa aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay

mula sa mga patay at tanggapin ang regalo ng Dios na buhay na 

walang hanggan?” ang sabi ng kanilang tatay. 

“Iyon ang gagawin ko,” ang sabi ng kanilang nanay. Si Bob at si 

Betty ay hindi mapalagay kanilang pagkakaupo. Ang pinakadakilang
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        Habang si Betty ay nagmamasid sa paligid, may isang maliit na 

bagay ang nagsimulang gumalaw sa may mga bato sa kanyang likuran. 

        "Tingnan mo!" ang kanyang sigaw, "Isang chameleon." 

        Habang patuloy silang nagmamasid, ay marami pa silang nakitang 

maliliit na gaanong klase ng mga hayop. Ang iba ay gumagapang sa 

mga dingding ng resort. 

        "Sana naman ay walang nakapasok na ganoon sa ating silid," ang 

may pag-aalalang sinabi ni Betty. 

        "Hindi naman sila nanakit," ang walang pagkatakot na sinabi ni 

Bob. 

        "Alam ko, pero gusto mo ba na mayroong gumapang sa iyo na 

ganoon sa gitna ng iyong pagkakatulog?" ang sagot ni Betty. 

        Pagkatapos nilang mananghalian ay tumakbo ang kambal sa 

kanilang silid at nagpalit ng suot pampaligo. Nakaka-ingganyo ang 

malamig na tubig sa swimming pool. Ang kambal at ang kanilang 

nanay ay ginugugol ang hapong iyon sa paliligo at pagbibilad sa araw 

habang ang kanilang tatay ay dumalo naman sa seminar. 

        Nang gabing iyon sa kanilang paghahapunan ay nagbigay ng 

suhestiyon ang kanilang tatay. 

              "Libre ako bukas ng umaga at iniisip ko kung pwede tayong 

lahat na sumakay ng jeep papuntang disyerto. Gusto ba ninyo iyon?" 

ang kanyang tanong. 

        "Ayos yan, ah!" ang sigaw ni Bob. "Dadalhin ko yong lalagyan ko 

ng pagkain at inumin." 

        Si Betty ay parang hindi sigurado. "Ligtas po kaya iyon, tatay?" 

ang kanyang tanong. 

        "Oo naman, anak. Ang mga kalsada ay maayos ang mga 

palatandaan at makakakita tayo ng mga kakaibang cactus at maaari din 

ng ilang mga jack rabbit," ang sagot ng kanilang tatay na may 

katiyakan. 
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regalo, ang buhay walang hanggan ay na dahil ang dakilang

halaga, ang dugo ni Cristo, ay binayaran na. 

        Nang gabing iyon ang pamilya nila ay lumipat na mula sa 

kamatayan patungo sa buhay. Nagtagal pa sila gabing iyon sa

pagbabasa ng mga talata at pagpapasalamat sa Dios sa ginawang 

pagliligtas sa kanila. 
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Sa kanilang pag-uwi ay dala na ni Bob at Betty ang kanilang 

lalagyan ng makikinang na mga bato pero mayroon pa silang 

kayamanan, na mas mahalaga. Si Pastor Buck ay binigyan sila ng 

sarili nilang kopya ng Biblia. Hindi na sila makapaghintay na 
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        "Sasakay po ba tayo sa eroplano?" ang tanong ni Betty. 

        "Oo, iyon ang magandang paraan papunta doon," ang sabi ng 

kanilang tatay. 

        "Ako ay laging handa para magbakasyon," ang masayang sinabi ng 

kanilang nanay. 

        Ang sumunod na ilang araw ay kanilang ginugol sa paghahanda ng 

kanilang mga dadalhin at inaayos ang paglalagyan ng mga alaga ng 

kambal. Ang parakeet at gerbil ni Betty ay ilalagay muna sa bahay ni 

Jane at ang isda naman ni Bob ay dadalhin sa bahay ng kanyang 

kaibigang si Steve. Si Buster ay lagi naman nilang dinadala sa bahay ng 

kanilang lolo at lola. 

        Nang bumaba na mula sa eroplano ang kanilang pamilya ay 

nagulat sila sa tindi ng init ng panahon. 

        "Wala akong ideya na ganito pala kainit dito," ang reklamo ni 

Betty habang inaabot ang kanyang sumbrero. 

        "Masasanay din kayo dito," ang sabi ng kanilang tatay. "Saka 

isipin ninyo ang isang malaking suntan na madadala ninyo pagbalik 

ninyo sa paaralan." 

        "Huwag po ninyong ipaalala ang paaralan," ang reklamo ni Bob. 

        Ang kanilang pamilya ay umarkila ng sasakyan at naglakbay ng 

may dalawampung milya papunta sa Camel Back resort. Ito ay parang 

isang oasis sa gitna ng disyerto. 

        "Isang napakagandang lugar para pag-usapan ang tungkol sa 

negosyo," ang sabi ng kanilang nanay. 

        Ang kambal ay agad na pumunta sa may lobby ng resort na may 

air condition. 

        Pagkatapos nilang dalhin ang kanilang mga dala sa kanilang silid 

ay nagdesisyon sila na pumunta sa may swimming pool at kumain ng 

pananghalian. Nakakuha sila ng isang lugar sa may swimming pool na 

nasa ilalim ng malaking payong at umupo habang kumakain ng tacos at 

umiinom ng lemonada. 
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magsimula ng totoong pagmimina. Ipinakita sa kanila ni Pastor Buck 

na ang mga Salita ng Dios ay parang ginto at para malaman ito

katulad ng paghahanap sa mga tanso at natatagong kayamanan. Ang pag-

diskubre ng mga katotohanan sa Salita ng Dios, ang tunay na “Mga 

Tipak na Ginto” (Gold Nuggets) na kanilang hahanapin. 
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Ang Bundok 

 

Si Bob at si Betty ay natapos ng mag-impake ng lahat ng kanilang 

mga gamit mula sa isang malaking lalagyan. Dinala ito ni Bob sa 

sasakyan kung saan ang kanyang tatay ay nagsasakay ng mga gamit.

Ang kanilang tatay ay umuwi ng kanilang tahanan na may magandang 

balita. Ang kanilang “boss” ay binigyan siya ng isa pang araw ng 

bakasyon at sila ay papunta sa bundok. 

Dahil sila ay nakatira na malapit lang sa bundok, ang kambal ay 

natuto na mag-ski simula ng sila ay bata pa. Ngunit ang byaheng ito 

ay espesyal! Sinabihan ng tatay nila ang kambal na ngayon ay pwede

na silang mag-ski sa malaking mga “slopes”. 

Si Bob at si Betty ay may pag-aalalang pinagmamasdan ang 

labas ng bintana ng sasakyan, alam nila kung kailan nila makikita ang 

bundok. Ito ay kanilang namasdan na umaabot na sa mga ulap. 

Nakiusap sila na makapunta noon sa malaking mga “slope”, ngunit

ngayon, na nakikita na nila ang bundok, medyo kinakabahan na sila. 

Sila ay tumigil sa isang panuluyan, ibinaba ang kanilang mga 

gamit at kumuha ng silid na kanilang tutuluyan. Maaga pa lang ay 

pupunta na sila sa mga “slopes”. 

Sumikat ang araw sa kanilang mga bintana, isang napakagandang 

araw para mag-ski. Gustong-gustong pumunta dito ng kambal. Ang 

panuluyan ay luma na pero marami pa ring mapapaglibangan at 

nasisiyahan sila na may malaking apoy na sinisindihan sa harap ng 

panuluyang iyon. 

Pagkatapos nilang kumain ng agahan sa kanilang silid, (ang 

kanilang nanay ang gumawa ng cinamon rolls) sila ay nagbihis na para 

lumabas. Dala ang kanilang mga jacket,  sumbrero at gloves, ay 

talagang nakakasabik na ang kanilang gagawin. 

Ang bawat isa sa kanila ay kinuha na ang kanilang ski at sumakay 

na sa “lift”. Gustong-gusto ni Bob at ni Betty ang na ito.

tumataas ang “lift” patungo sa mga ulap ay napalapit ang kanilang 

mga paa sa may tabi at nakita nila ang mga tao na palilit ng paliit.  
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        "Betty, kapag nakakita ka ng ahas ay maaari mo itong gamitin 

bilang paalala kung ano ang nangyari sa Israel at ang simbolo nito na 

tumutukoy sa ating Tagapagligtas na Siyang nagbayad ng ating mga 

kasalanan doon sa krus," ang sabi ni Gng. Buck. 

        Si Betty ay namangha sa kanyang mga natutunan at narinig. 

        "Gng. Buck, sa tingin ko po ay magandang ideya iyon. Magandang 

larawan na ipinakita ng Dios ang ibinigay sa atin. Hindi na ako 

makapaghintay na sabihin ito sa aming nanay at tatay!" ang sabi ni 

Betty. 

        Habang binabasa ni Betty ang kanyang aklat tungkol sa berdeng 

Mojave rattlesnake ay nagulat sya nang malaman na ito pala ang pinaka

-pamatay na ahas sa buong bansa. Siya ay namangha sa napakaraming 

detalye na kanyang natutunan at nasiyahan siyang ibigay ang kanyang 

ulat tungkol dito sa kanyang pamilya. 

        Habang tumatagal ang tag-init ay patuloy din na umiinit ang 

panahon. Si Bob at si Bettty ay nasisiyahan sa matagal na oras na 

kanilang ginugugol sa parke na kasama ang kanilang mga kaibigan. 

        Minsan isang hapon bago matapos ang buwan ng Agosto ay 

dumating ang kanilang tatay na may magandang balita. 

        "Ako ay ipapadala ng aming kompanya sa California sa loob ng 

ilang araw. Alam ko na masyadong mainit ang panahon doon pero 

iniisip ko kung gusto ninyong sumama at sumakay sa jeep papuntang 

disyerto?" 

        "Hindi po ba kayo nagbibiro," ang sigaw ni Bob. "Kailan po ba 

tayo aalis?" ang kanyang tanong. 

        "Sa susunod na linggo," ang tugon ng kanilang tatay. 

        "Mayroon po kayang swimming pool sa resort?" ang tanong ni 

Betty. 

        "Oo naman," ang sagot ng kanilang tatay. 
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“Wow, napakaganda ng tanawin,” ang sigaw ni Betty.  

“Tingnan mo,” ang sabi ni Bob, “Sa may dako roon ay may isang 

tupa na may malaking sungay.”  

Si Bob at si Betty ay nasa tapat na nito bago pa nila namalayan. Ang

kanilang mga magulang ay kasunod naman nila. “Malapit na tayo sa may 

palaruan,” ang sabi ni Bob.  
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kung ang mga ahas na ito ay may nagawang mabuti. Ang mga ahas na 

ito ay nakatira sa ilang kasama ng mga alakdan katulad ng mababasa 

natin sa Deuteronomio 8:15. Hanggang sa pagkakataong ito ay 

iningatan sila ng Dios sa mga iyon. Ngunit ngayon, dahil sa kasalanan 

ng mga Israelita, ang Dios ay nagpadala ng hatol sa kanila. Ang 

paghatol ng Dios laban sa kasalanan ay seryoso. Ang mga ahas na ito 

ay ginagawa ang kalooban ng Dios sa sitwasyong ito. Dahil sa mga 

ahas na ito, ang  puso ng mga Israelita ay muling bumalik sa Dios. Ang 

mga Israelita ay pinakiusapan si Moises na patawarin sila at paalisin 

ang mga ahas. Narinig ng Dios ang kanilang pag-iyak at nag-alok ng 

paraan ng kaligtasan at nang lunas sa kagat ng mga ahas. Inutusan ng 

Dios si Moises na gumawa ng isang ahas na gawa sa tanso at ilagay ito 

sa isang tikin at itaas sa gitna ng mga tao. Kapag ang isang tao ay 

nakagat ng ahas at tumingin sa tansong ahas na nakalagay sa tikin, sya 

ay gagaling at hindi na mamatay. Sa Juan 3:14 ay inihalintulad ng 

Panginoong Jesu-Cristo ang Kanyang sarili sa ahas na iyon kapag Sya 

ay itinaas na sa pagkapako sa krus. Ang ahas na tanso ay tumutukoy sa 

kasalanan ng mga Israelita at ng hatol sa kanila sa tikin na iyon. Ang 

larawang iyon ay tumutukoy sa pagkahatol sa Panginoon at ang 

pagkondena sa Kanya para sa kasalanan ng sanlibutan. Sa 2 Corinto 

5:21 ay sinasabi: "Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay Kaniyang 

inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa Kaniya'y 

katuwiran ng Dios." 
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Buck na basahin ni Betty ang mga talata. 

        Sinimulang basahin ni Betty ang 1 Corinto 10:9-12: "Ni huwag din 

naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan 

sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din 

kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na 

nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga 

mangwawasak. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na 

pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na 

mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon.  Kaya't ang may akalang 

siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal."  

        Nang matapos basahin ni Betty ang mga talata ay sinabi ni Gng. 

Buck na tingnan ang talatang 11. "Ang mga bagay na ito nga'y nangyari 

sa kanila na pinakahalimbawa." Nagbigay si Pablo ng pagkakaiba sa 

talatang ito, tungkol sa Israel, at sa atin, na Katawan ni Cristo. May mga 

bagay na nangyari sa Israel, ngunit ito ay nasulat bilang pinaka-

halimbawa; o para sa ating ikatututo at pagkaunawa." 

        "Tingnan natin kung ano ang nangyari sa bansang Israel. Makikita 

natin ang pangyayaring ito sa Mga Bilang, kabanatang 21. Dito ay 

makikita natin si Moises at ang mga Israelita na nasa ilang pagkatapos 

na sila ay iligtas sa Faraon nang mahawi ang Dagat na Pula. Sa talatang 

5 ay matatagpuan natin ang mga Israelita na nagbubulong-bulong o 

nagsasalita ng laban sa Dios at kay Moises. Hindi gusto ng mga 

Israelita ang mga pagkain na ibinibigay sa kanila ng Dios.  Ang totoo 

ay kinamumuhian nila ito. Ang Dios ay nagpadala ng mga ahas sa gitna 

ng mga tao at ang mga ahas ay kinagat ang mga Israelita at marami sa 

kanila ang namatay doon." 

      Nagtaas ng kamay si Betty. 

      "Gng. Buck, namumuhi din po ako sa mga ahas. Alam ko na 

kasuklam-suklam silang mga hayop. Tingnan ninyo ang kanilang 

ginawa sa mga Israelita," ang sabi ni Betty. 

        Masaya si Gng. Buck na nagsalita tungkol dito si Betty. 

        "Betty, mabuti pa ay tingnan natin ang kwento at makikita natin 

23 

        “Huwag naming masyadong mabilis,” ang sabi ng kanilang tatay.

“Gusto ko na kayong dalawa ay dyan lang sa malapit namin at huwag

maging pasaway.”

Sinimulan nila ang pag-ski pababa ng burol. Sa pagpunta nila sa 

magkabi-kabila ay ginagamit nila ang tukod para magiyahan sila, at 

sama-sama ng bumaba ang kanilang pamilya doon sa bundok.

Mabibilis na dumadaan sa kanila ang mga nag-i-ski at gusto sana ni 

Bob na makisama sa kanila. Bago nila malaman ay nasa may ibaba na 

pala sila.Mabilis ang pintig ng kanilang puso at kinakapos sila ng 

paghinga, nararamdaman nila na parang pwede na silang sumali sa 

Olympic Ski Team. Sa buong maghapon ay naglaro sila ng “ski,” 

papunta dito at papunta doon. Nang na, sila ay pagod na pagod.

Ang kanilang tatay ay ipinagmamalaki ang kanilang kambal ngunit

nalulungkot dahil nakikita ang kaniyang mga minamahal na 

mga anak ay mabilis ang paglaki. 

Nang gabing iyon ay naglaro ng “Pictionary” uminom

mainit na tsokolate. Napaganda ng buhay! 

Nang sumunod na umaga, ang kanilang pamilya ay pumunta sa 

isang tindahan na malimit nilang pinupuntahan. Si Bob at si Betty 

ay gustong laging mag-uwi “souvenir” sa kanilang bahay. Ngunit

ngayon ay hindi sila makapagdesisyon kung ano ang kanilang kukunin; 

muli silang babalik bukas at saka na lang sila bibili. 

“Handa na ba kayo na mag-ski?” ang sabi ng kanilang tatay.

Ang kambal ay nag-unahan na bumalik sa kanilang silid 

samantalang ang kanilang mga magulang magkahawak ang kamay

habang naglalakad. “Bukas ay iiwan na natin ang mga ito,” ang sabi ng 

kanilang nanay.  

“Oo, mabuti ang mamasyal, subalit higit pa dito ang gusto kung 

gawin. Ngayon na kilala ko na si Cristo bilangTagapagligtas,gusto

kung gamitin natin ang panahon para tulungan ang iba na

makakilala rin sa Kanya,” ang naman ng kanilang tatay.

“Alam ko ang ibig mong sabihin,” ang tugon ng kanilang nanay.
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        Nang sumunod na araw ng Linggo ay kinausap ng kanilang nanay 

si Gng. Buck at ang ilan pang mga nanay tungkol sa pagkatakot ni 

Betty tungkol sa mga ahas. 

        "Siguro ay gagawa ako ng pag-aaral sa Biblia tungkol sa mga ahas 

para sa ating klase sa Sunday school sa susunod na Linggo," ang sabi ni 

Gng. Buck. 

        Nang dumating ang araw ng Linggo ay sinabihan ang mga bata na 

buksan ang kanilang mga Biblia sa 1 Corinto 10:9-12. Sinabi ni Gng. 
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        "Sa palagay ko na magiging masaya at matutulungan si Betty sa 

kanyang pagkatakot sa mga ahas kung may matutunan tayo tungkol sa 

kanila. Gusto ko na bawat isa sa atin ay pumunta sa aklatan at pumili ng 

isang ahas at mag-uulat tungkol doon." 

        "Kahit nga tumingin sa ahas ay ayaw kung gawin iyon," ang 

pagtutol ni Betty. 

        "Betty, ang larawan ay hindi ka sasaktan, at sino ang makakaalam, 

maaaring magustuhan mo pa ang proyekto nating ito," ang pag-

iingganyo ng kanilang nanay. 

        Alam ni Betty na hindi na nya pwedeng mabago pa ang isip ng 

kanilang tatay tungkol sa proyektong ito kaya tinapos na nya ang 

pagkain ng hapunan at pinag-isipan kung papaano nya gagawin ang ulat 

tungkol dito. 

        Nang sumunod na umaga ay sinabihan ni Bob si Betty na pumunta 

sila sa silid aklatan. Handang-handa na sya upang simulan ang kanilang 

gagawing pag-uulat. Ang kambal ay pumunta na sa silid aklatan. Agad 

nilang natagpuan ang bahagi ng mga aklat tungkol sa reptilya. 

        "Hindi ko alam na marami palang mga aklat tungkol sa mga ahas," 

ang pabulong na sinabi ni Betty. 

        "Siguro ay mahihirapan akong pumili ng kahit isa," ang tugon ni 

Bob. "Ang lahat ng ito ay magandang pag-aralan." 

        Umikot ang mata ni Betty at kinuha ang pinakamaliit na aklat na 

kanyang natagpuan. Sa pabalat nito ay makikita ang isang 

nakabalumbon na luntiang ahas. Ang titulo nito ay: "Mojave Green 

Rattlesnake." 

        "Nakakuha na ako ng aklat. Pumunta na tayo!" ang sabi ni Betty 

habang papalabas na ng silid aklatan. 

        Si Bob ay kinuha naman ang aklat tungkol sa mga coral snake at 

ang kambal ay umuwi na sa kanilang tahanan. 
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“Nakausap ko na ang ilan sa ating mga kapitbahay at sa palagay ko 

nagsisimula na nilang makita ang ilang mga bagay.” 

Ang kambal ay nakahanda ng mamasyal nang dumating ang

kanilang mga magulang sa kanilang silid. “Pwede na po ba kaming 

mauna?” ang tanong ni Bob.  

“Pwede na,” ang sagot ng kanilang tatay. “Mag-ingat lang kayo 

at bumalik kayo ng ikalawa ng hapon.” 

Marami sa mga tao ang umalis na ng bahay panuluyan. Ang 

kanilang bakasyon ay matatapos na. Ang ibig sabihin ay wala ng 

linya! Si Bob at si Betty ay sumakay na sa “lift” at nagsimulang 

umakyat at dumaan sa lambak. 

“Tingnan mo,” ang sigaw ni Betty. “Naroon na naman yong tupa na 

may malaking sungay.” Nang humina na ang takbo ng lift ay agad na 

lumukso si Bob at Betty. “Sa tingin mo ba ay pwede tayong pumunta

doon at ng makita ng mas malapit yong tupa?” ang tanong ni Betty. Si 

Bob ay sabik na rin na makita ang magandang tupa na iyon, at 

pumunta na sila. 

Habang papunta doon ang kambal ibabaw ng niyebe sa may

likuran ng mga puno ay papunta na rin sila sa gitna ng kagubatan. 

Sigurado sila ang malaking tupa ay malapit lang doon. Si Bob ang 

unang nakakita doon. “Napakaganda!” ang kanyang sigaw. Agad na 

lumapit si Betty at ang dalawa ay tumayo habang tinitingnan ang 

magandang tupang iyon. 

May mahinang ugong na narinig sa may malayo at nagitla ang 

tupa, at nag-iisip si Bob kung ano ang ingay na iyon. 

Bago pa sila makapunta sa may likuran ay napansin nila ang

bundok ay nagsisimula bumaba sa kanila, “Avalanche!” ang sigaw ni

Bob. “Humawak ka sa punong-kahoy. Huwag kang bibitaw!” Sa loob 

ng ilang segundo ang niyebe ay umuugong na papunta sa kanila. 

Natapos iyon sa loob lang ng ilang saglit. Hindi sila inabot ng 

niyebe. Lumabas si Bob at tinawag si Betty. Nasaan na siya? 

Nakaramdam siya ng takot habang tinitingnan ang mga niyebe. Sa may
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malapit doon nakita niya ang dilaw na jacket na suot ni Betty. 

Kaagad siyang tumakbo papunta doon habang bumabangon naman si 

Betty. “Wow,” ang sabi ni Betty, “muntik na tayo doon, ah!” “Mabuti

pang na tayo doon sa may slope.” Tumingin sa paligid ang 

kambal at naisip nila na wala silang ideya kung saan sila pupunta. 

Naisip ni Betty na dapat ay papunta sila doon, ang naisip naman ni 

Bob ay dapat dito sa parteng ito sila pumunta. 

Ang langit ay patuloy na dumidilim at ang mga ulap ay 

patuloy na dumadating. Nagsimula na ring umulan ng niyebe, 

mahina sa simula. Sinubukan ng kambal ang daan na unang naisip 

ni Bob, ngunit pagkalipas ng isang oras ay nalaman nila na pumunta 

sila sa maling daan. Patuloy na lumalakas ang pag-ulan ng niyebe, 

hindi na sila makakita. Si Bob at si Betty ay umupo sa isang kahoy, 

“Ako’y natatakot na naligaw na tayo,” ang sabi ni Bob. 

Ang kanilang mga magulang ay ilang beses nang bumaba sa 

bundok; hindi nila nakita ang kambal naisip nila baka ibang

bahagi ng  na iyon. “Bumalik na tayo sa bahay tuluyan at ilagay

na natin sa sasakyan ang ating mga gamit,” ang sabi ng tatay nila. 

“Kapag ganoon ay handa na tayo pauwi kapag dumating ang mga 

bata.” 

Si Betty ay nagsimulang umiyak, “Mamamatay na yata tayo! 

Papaano pa natin mahahanap ang daan pauwi?”

Alam ni Bob na dapat siyang maging matapang, hindi dapat 

malaman ni Betty kung gaano siya natatakot. “Mabuti pa na manatili 

tayo dito,” ang sabi niya. “Iyon ang dapat nating gawin kapag tayo ay

nawawala. Dapat nating samantalahin ang liwanag na para  

protektahan ang ating mga sarili sa lamig kapag ang temperatura ay 

patuloy na bumaba bago pa nila tayo matagpuan.” Sinabihan niya si

Betty na maghanap ng mga sanga ng kahoy nagsimula naman siyang 

gumawa ng hukay sa ilalim ng niyebe. 

171 

lumabas ang ahas at agad na nawala sa loob ng mga dahon at mga 

sanga. 

        Nakahinga na ng maluwag si Betty nang malaman nyang wala na 

ang ahas. Sinabihan nya si Bob na maglaro sila ng bola sa kanilang 

bakuran, sya ay masaya na ngayon dahil alam nyang wala ng nakatirang 

ahas doon. 

        Nang dumating ang kanilang tatay mula sa kanyang trabaho ay 

may ideya na sya kung paano matutulungan si Betty sa kanyang 

pagkatakot sa mga ahas. Nang gabing iyon sa kanilang hapunan ay 

nagbigay sya ng suhestiyon para sa isang proyekto ng kanilang pamilya. 
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        "Bob, ikaw na ang pinakamatapang na kapatid. Pwede mo bang 

gawin iyon ngayong araw?" Ang tanong ni Betty na nakahinga na ng 

maluwag. 

        "Susubukan ko. Ngunit hindi ko ipinapangako; ang mga ahas ay 

mahirap ding hulihin, alam mo naman iyon." 

        Nakakuha si Bob ng lumang lalagyan ng unan at pumunta na sa 

kanilang bakuran. Nagsimula na nyang galawin ang mga bato at mga 

kahoy doon. Ang mga night crawlers, centipede, at potato bug ang nag-

uunahang magtakbuhan sa kanilang madilim na pinagtataguan. Alam 

nya na dapat syang swertihin para matagpuan ang maitim na ahas na 

iyon. Tiningnan na ni Bob ang lahat ng kanyang matagpuan ngunit wala 

pa rin ang ahas. 

        "Kung ganun," ang sabi nya sa kanyang sarili. "Maaaring sya ay 

nasa labas at naghahanap ng makakain. Pupunta ako sa may malapit ng 

kanyang pinagkukutaan at maghihintay upang bumalik sa tumpok ng 

mga bato." Si Bob ay tahimik na pumunta sa taniman ng mga rosas ng 

kanilang nanay at naglagay ng isang upuan. Hindi na nya kinakailang 

maghintay ng mas matagal sapagkat nakita nya na may gumagalaw sa 

damuhan. Magmula sa burol na may mga damo, nakita nya ang isang 

pamilyar na paggalaw na katulad ng sa ahas. Sya ay nasa pagitan na 

ngayon ng ahas at ng tumpok ng mga bato. Alam nya na may isang 

pagkakataon lang sya para mahuli iyon. Habang ang ahas ay umiiwas sa 

huhuli sa kanya. Sa pamamagitan ng isa at mabilis na pagkilos ay 

nakuha at nahawakan ni Bob ang buntot ng ahas. Habang mahigpit na 

hinahawakan ni Bob ang madulas na buntot nito ay itinaas nya ito mula 

sa damuhan. Ito ay mas higit na malaki kaysa sa mga ahas na dating 

nahuli ni Bob. 

        "Hindi mo na ulit matatakot ang kapatid ko," ang sinabi ni Bob sa 

ahas, habang inilalagay nya ito sa lalagyan ng unan. Sumakay si Bob sa 

kanyang bisikleta habang hawak ang lalagyan ng unan at pumunta na sa 

kagubatan. Naglakbay si Bob sa kagubatan hanggang sa may sapa na 

papunta sa mga puno ng kahoy. Iniligay ni Bob ang lalagyan ng unan sa 

lupa at itinaas ang dulo nito. Sa loob lamang ng ilang segundo ay 
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Sa bahay panuluyan naman ay nagsimula ng mag-alala ang

kanilang mga magulang. Alas tres na ng hapon, wala pa rin ang 

kambal. Bibigyan pa nila sila ng karagdagang labinglimang minuto.

Tumingin sila sa kabundukan, ang mga upuan sa lift ay sarado na, 

ang mga niyebe ay patuloy sa pagbagsak. Nakita nila ang mga huling

skiers sa tingin nila ay kasama doon ang kambal. 

Pumunta sila sa may slope, ngunit habang minamasdan nilang 

dumadaan ang bawat isang skiers ay hindi sila makapaniwala na hindi

bumaba doon sina Bob at Betty. 

Ang kanilang mga magulang ay hindi na makapaghintay, alam 
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nila na maaaring may masamang nangyari. Muli silang bumalik sa 

bahay panuluyan at tinawagan ang ski patrol headquarters. Sa loob 

lamang ng ilang minuto ay lumabas ang isang malaking lalaki na ang 

pangalan ay Adan at naglakad sa may lobby. Ang kanilang mga 

magulang ay agad na sinabi kay Adan ang tungkol sa kambal at sila ay

natatakot na ang mga ito naroron pa sa bundok. Ang lalaki ay 

tumawag sa kanilang opisina sa pamamagitan ng radyo at sa loob 

lang ng ilang saglit ay marami ng mga tao ang nagsama-sama sa may 

lobby. 

Sa ngayon ay nakapaghukay na si Bob ng maliit na kweba sa 

ilalim ng niyebe. Betty ay nakakuha ng maraming sanga ng kahoy at

inilagay iyon sa may kweba. Ginawa nila ang lahat nilang makakaya. 

“Kukunin ko ang aking ski at mamarkahan ko ng ekis (X) ang 

niyebe,” ang sabi ni Bob. “Iyon ay tanda na tayo ay humihingi ng 

tulong.” 

Habang si Bob at si Betty ay nakaupo sa kanilang ginawang 

maliit na silungan ay naisip nila ang kanilang mga magulang. “Ako 

ay umaasa na malapit na silang dumating,” ang sabi ni Betty. May 

kinuha si Betty sa loob ng kanyang jacket. “Gusto mo ba ng tsokolate?”

ang sabi niya. Masaya si  ng makakita ng pagkain!  

        “Isa kang kayamanan,” ang sabi niya. Sabay nilang kinain ang 

tsokolate at nagsiksikan habang patuloy na dumidilim sa paligid nila. 

Si Adan ay kausap sa radyo ang empleyado ng weather station. 

Ang pagbagsak ng niyebe ay patuloy na lumala; imposible ng makapunta

sa bundok para maghanap. Dapat na silang maghintay hanggang umaga

at umasa na ang panahon ay gumanda. 

Ang kanilang nanay ay nakakapit sa kamay ng kanilang tatay 

habang sinasabi sa kanila ng sundalo ang balita. “Ipapaalam ko agad 

sa inyo kapag nakapagpadala na kami ng maghahanap sa kambal.” 

Puno ng luha ang mga mata ng kanilang mga magulang. Ang 

iniisip lang nila ay ang kanilang kambal. Buhay pa kaya sila? 

Malampasan kaya nila ang buong magdamag? Ang kanilang tatay ay 

tumingin sa kanyang asawa, “Sa tingin ko ay gusto kong kausapin si 

Pastor Buck.” “Tatawagan ko siya.” 
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        "Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang takot mo, hindi 

naman sila makakapanakit. Sa totoo lang, marami silang nagagawang 

mabuti. Kinakain nila ang mga daga at insekto, at alam mo ba na mas 

takot sila sa iyo kaysa sa pagkatakot mo sa kanila," ang pahayag ni Bob 

sa kanyang kapatid. 

        "Imposible iyon. Paano na mas matatakot sila sa akin?," ang 

pagtitiyak ni Betty. 

        "Tingnan mo at susubukan kung hulihin iyon," ang sabi ni Bob. 

Pagkatapos ay dadalhin ko iyon sa may sapa para doon na sya 

manirahan." 
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        "Hindi ko po napigilan ang aking sarili," ang pautal-utal na sinabi 

ni Betty. "Sila ay pangit, madulas at natatakot ako sa mga iyon." 

        "Betty, dapat ay matutunan mo ng huwag matakot sa mga ahas," 

ang sabi ng nanay nya, "dahil baka na lang ako atakihin sa puso." 

        Isinubsob ni Betty ang kanyang ulo sa lamesa at nagsimulang 

umiyak. "Pasensya na po nanay, ngunit namumuhi ako sa mga ahas, at 

sana ay hindi na ulit ako makakita noon!" 

        Si Betty ay umalis upang hanapin si Bob at sabihin sa kanya ang 

nakita nyang itim na ahas sa kanilang bakuran. 

        "Ano ang naiisip mong dapat nating gawin upang mawala ang 

pagkatakot ni Betty sa mga ahas?" ang tanong ng kanilang nanay sa 

asawa nito. 

        "Hindi ko pa alam," ang tugon ng kanyang asawa, "ngunit pwede 

nating subukan. Siguro ay mag-iisip ako at sasabihin ko sa iyo kung ano 

iyon." 

        Natagpuan ni Betty si Bob sa kanilang basement at tinitingnan ang 

kanyang mga baseball cards. Tiningnan nya ang kanyang kapatid at 

alam nya na may masamang nangyari. 

        "Kapatid, ano ba ang problema?" ang kanyang tanong na may 

pagmamalasakit. 

        Sinabi ni Betty kay Bob ang tungkol sa ahas at kung paano na sya 

ay pumipili ng mga rosas nang bigla na lang may gumalaw sa may 

tumpok ng bato. Sya ay biglang napalukso habang ang isang malaki at 

maitim na ahas na may bahid na dilaw ay umalis sa mga rosas papunta 

sa mga bato. 

        "Wow," ang sigaw ni Bob. "Ibang klase 'yon ah." 

        "Anong ibig mong sabihin na ibang klase 'yon?" ang nasambit ni 

Betty. "Halos mamatay na nga ako sa takot. Alam mo naman na 

namumuhi ako sa mga ahas!" 
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Simula ng gabing iyon sa bahay nila Buck patuloy na

 ang kanilang pamilya sa kanilang maliit na simbahan. Ang

nagustuhan nila ay ang malinaw na pagtuturo ng Salita ng Dios. 

Simula ng malaman nila ang plano ng Dios sa Kaniyang Aklat, ay 

naging masigasig na sila sa pag-aaral ng Biblia. 

Ang telepono tumunog. Si Pastor Buck ay tumingin relo, ika-

siyam ng gabi, “Sino kaya ang tumatawag?” “Hello,” lang ang 

kanyang nasabi; pagkatapos noon ay nakinig lang siya at makikita sa 

kanyang mukha kung ano ang sinasabi sa kwento. 

Nang matapos ng pagkukwento ang kanilang tatay, ang sinabi 

lang ni Pastor Buck ay, “Papunta na kami.” 

Si Adan ay pumunta sa bahay panuluyan at naupo sa tabi ng 

kanilang mga magulang. “Ayokong mawalan kayo ng pag-asa pero si

Ivan ay sasabihan ko na pumunta doon sa bundok at tingnan kung 

mahahanap ang inyong mga anak. Huwag kayong mag-alala, 

magaling si Ivan, kung sila ay naroroon, makikita ni Ivan ang 

kambal.” 

Nang hatinggabi na ay dumating ang pamilya Bucks sa bahay

panuluyan. Kaagad na pumunta sila sa may lobby at sa naghihintay na 

bisig ng kanilang mga magulang. Sa loob ng ilang minuto ay walang 

nagsalita, nanatili lang silang nakayakap sa isat-isa. 

        Ang kanilang tatay ay maraming katanungan. Ito ang kaniyang 

naging mga tanong: “Ang Dios ba ang gumawa nito? Bakit 

pinahintulutan ito ng Dios? Ililigtas ba sila ng Dios? Paano tayo 

mananalangin?”  

     Sa wakas ay nakapagsalita din si Pastor Buck. Kinuha niya ang 

kanilang lumang Aklat sa kaniyang bulsa, “O sige, tingnan natin kung 

ano ang sinasabi dito.” 

“Katulad ng inyong nalaman sa ating pag-aaral sa Deuteronomio 

28 ang Dios ay may pisikal o panglupang programa para sa bansang 

Israel. Kasama na ang pisikal na kaligtasan at na kalamidad

depende sa pagsunod ng Israel sa mga kautusan ng Dios. Ang Dios ay

himalang kikilos sa programa para sa Israel. Ngunit dapat nating
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tandaan na ang Israel at ang programa para sa kanya ay 

pansamantalang ipinagpaliban ayon sa Roma kabanatang 11 at ang 

Dios ay ipinatupad ang bagong programa na Kanyang inilihim 

hanggang sabihin Niya ito kay Pablo. Sa mga sulat ni Pablo ay 

matatagpuan natin kung ano ang ginagawa ng Dios sa ngayon.” 
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Ang Ahas 

        Ang katahimikan ng umaga ay biglang natigil sa pamamagitan ng 

isang malakas na sigaw. Ang mga magulang ng kambal ay agad na 

lumabas mula sa kusina papunta sa kanilang bakuran. Nakatayo doon si 

Betty na patuloy na sumisigaw at umiiyak. Ang kanyang tatay ang 

unang nakarating sa kanya. "Ano ba iyon, anak?" ang kanyang tanong, 

habang niyayakap niya ito. 

        "May ahas, may ahas, isang malaki, maitim at pangit na ahas," ang 

tanging naisagot ni Bettty. 

        "Nasaan?" ang tanong ng tatay nya. "Saan mo ba ito nakita?" 

        "Doon sa may tumpok ng mga bato," ang naiiyak na tugon ni Betty 

habang itinuturo ang isang bahagi ng pader na nakakatulong upang 

protektahan ang mga rosas ng kanilang nanay. 

        "Pumunta tayo doon at tingnan natin," ang sabi ng kanilang tatay. 

        "Ayaw ko, ayaw ko na makita pa ulit ang ahas na iyon," si Betty 

ay nanginginig habang tumatakbo papunta sa kanilang nanay na 

nahimatay dahil sa takot. 

        Pumunta ang kanilang tatay sa taniman ng mga rosas ng kanyang 

asawa at tiningnan ang pader. Sigurado sya na ang ahas ay matagal ng 

umalis dahil sa sigaw at kaguluhan sa bakuran, ngunit inisip din nya na 

muling tingnan ito para maka-siguro. 

        Tinulungan ng kanyang mga magulang si Betty papunta sa loob ng 

kanilang bahay at iniupo sa may malaking lamesa. 

        "Betty, tinakot mo kami ng nanay mo ngayong umaga," ang 

seryosong sinabi ng kanilang tatay. "Ilang beses ko na bang sinabi sa 

iyo na walang dapat ikatakot mula sa mga itim na ahas na minsan ay 

nakikita mo sa ating bakuran?" 
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“Tingnan natin sa I Corinto 10:13. Sa ngayon ang mga 

problema at kaguluhan na ating nararanasan ay pangkaraniwan sa 

lahat ng tao. Sa Roma 8:18-23 ay sinasabi sa atin na kahit ang mga

mananampalataya ay makakaranas ng sakit at ng kaguluhan. Ngunit 

dahil ang Dios ay namagitan at pumasok sa eksena, may 2,000 taon na 

sa persona ni Jesu-Cristo, pumunta doon sa krus, binayaran ang ating 

mga utang na kasalanan at muling nabuhay mula sa mga patay,

ibinigay na Niya sa mga tao ang lahat na maaari nilang kailanganin.Ang 

una at pinaka-importante sa lahat, ang pangwalang hanggang kaligtasan,

hindi lang iyong pagliligtas sa kasalukuyan, kundi para sa lahat ng 

panahon. Dapat kayong magkaroon ng kaaliwan sapagkat si at si

Betty ay ligtas na, bilang miyembro ng pamilya ng Dios sila ay may 

buhay na walang hanggan.” 

“Oo, ang Dios ay iniligtas na sila! Ngunit sapat na ang magalak 

kayo sa bagay na iyon. Paano nagbibigay ang Dios ng inyong 

kailangan para tanggapin ang pangyayaring ito? Sa 2 Corinto 12:9,10 

ay sinabi ni Pablo na ang biyaya ng Dios ay ang kalakasang

galing sa Dios makakatulong sa atin sa panahon ng ating kahinaan 

para maging malakas. Kahit na sa mga hindi magandang sitwasyon 

ang sabi ni Pablo ay pwede siyang magpuri, luwalhatiin ang Dios

sapagkat nalalaman niya na anuman ang nakikita niya sa paligid ay 

pansamantala lang at ang tunay na mga bagay, ang mga bagay na 

hindi nakikita, ang siyang kaganapan nito.” 

        “Kaya sinabi ni Pablo sa ang ating mga kapighatian ngayon ay 

pwede tayong magsaya at maging ang kaguluhan ay makagagawa ng 

mabuti para sa atin. Ang kaguluhan ay nagdadala sa atin sa mga 

mahahalagang katotohanan sa Salita ng Dios. Ang kaguluhan ay 

nagbibigay sa atin ng pananaw sa lahat ng ginawa sa atin ni Cristo doon

sa Kalbaryo. Dapat nating matutunan na dumepende sa kalakasang

nagmumula sa Dios, kumuha ng kaaliwan sa Kanya at hayaan na ang

Kanyang kapayapaan ay manatili sa at magpasalamat sa Kanya sa 

lahat ng Kaniyang ibinigay sa atin.” 

Nagsimulang manalangin si Pastor Buck at kanyang muling 

binanggit ang mga katotohanan sa Salita ng Dios. Naramdaman ng 

maliit na grupo ang kapayapaan at seguridad sa kanilang kalagitnaan. 

Nanalangin sila para sa kambal, ang mga katotohanang ito ay 
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magiging mahalaga sa kanila at panghawakan ito anuman ang 

darating sa hinaharap. 

Patuloy na bumababa ang temperatura at mapanganib ito. 
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kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng Kaniyang sarili." Ang 

Dios ay hindi laban sa iyo, sa halip ay nakikiusap sa iyo na, 

"makipagkasundo kayo sa Dios." Ang Dios ay makatuwiran sa 

pagbibigay Niya ng alok sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay 

natapos na, nabayaran na ito ng buong-buo. Ngayon ang Dios ay 

patuloy na nakikiusap, nagsusumamo sa iyo na sampalatayanan ang 

kahanga-hangang mensaheng ito ng biyaya. Magtiwala kayo kay Cristo 

at sa Kanyang kamatayan sa krus bilang buong kabayaran para sa iyong 

mga kasalanan at kayo ay kaagad na makakasundo ng Dios. Ang araw 

ng biyaya ng Dios at kapayapaan, at ang Kanyang alok ng 

pakikipagkasundo ay minsang matatapos." 

        “Sa Isaias 6:12 ay binabanggit ang "araw ng paghihiganti ng 

Dios." Sa 2 Tesalonica 1:7-9 ay sinasabi sa atin na: "...sa 

pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang 

mga anghel ng Kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, 

Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi 

nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus: Na siyang 

tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa 

harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng Kaniyang 

kapangyarihan." Sinasabi sa Pahayag 19:11 ang araw na iyon: "At 

nakita kong bukas ang langit; at narito, ang isang kabayong maputi, at 

yaong nakasakay dito ay tinatawag na Tapat at Totoo; at sa katuwiran 

Siya'y humahatol at nakikipagbaka."  

        Kaibigan, huwag mo ng pagtawanan o ipagwalang-bahala ang alok 

na biyaya at kapayapaan ng Dios. Magtiwala ka na kay Cristo at 

makipagkasundo sa Dios. 
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Naramdaman ni Bob at ni Betty na nagsisimula ng mamanhid ang 

kanilang mga paa. Hindi sinabi ni Bob kay Betty na nang huli siyang 

sumilip mula sa kanilang pinagkakanlungan ay may nakita siyang 

maitim na bagay na kumikilos may isandaang piye mula sa kanilang 

kinauupuan. 

Binasag ni Betty ang katahimikan na pumupuno sa kanilang 

lugar na pinagka-kanlungan. “Maaaring matagal ko ng hindi nabanggit 

sa iyo Bob na mahal na mahal kita. Sa palagay ko ay ikaw na ang pinaka-

mabuting kapatid na lalaki na meron ako. Naiisip ko lang na kung

sakaling hindi natin malampasan ang pangyayaring ito ay patungo 

naman tayo sa langit magpawalang- hanggan.”  

Parang nakaramdam si Bob ng pagbabara ng kanyang lalamunan 

habang hinahawakan ang kamay ni Betty. “Kapatid, ikaw na ang

pinakadakila sa lahat.” 

Sa simula ay inisip lang nila na maaaring hinahampas lang ng 

hangin ang mga sanga. Ngunit kanilang napagtanto na ito ay mga 

yabag ng mga paa. Habang patuloy nila itong pinakikinggang mabuti 

ay naririnig nila ang mahihinang ungol na patuloy na lumalakas sa

bawat segundo.

Lumapit si Bob sa harap kanilang pinagkakanlungan upang

maprotektahan si Betty. “Betty, mabuti pang ipikit natin ang ating 

mga mata, at huwag tayong mangamba anuman ang mangyari.” 

Ang ingay ay malapit na ngayon sa pintuan ng kweba. Habang 

ito ay lumalapit, naramdaman ni Bob ang init ng hayop na 

pumupuno sa hangin. Habang patuloy na nakapikit ang kanilang mga

mata ay naghihintay. Ang dila ay mainit at makapal habang 

umiikot pababa at pataas sa mukha ni Bob. Ang balahibo ay makapal at

mabigat habang patuloy lumalapit sa kanyang katawan. Dahil hindi 

na nila kayang matagalan ang napipintong panganib, binuksan na 

nila ang kanilang mga mata. Narito sa kanilang harapan ang pinaka-

malaking asong Saint Bernard na kanilang nakita sa buong buhay 

nila. Ang kanilang paghiyaw ang pumuno sa hangin. Ipinasok ni 

Ivan ang kanyang katawan sa maliit na kanlungan at patuloy na

hinalikan ng paulit-ulit ang kambal. 
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“Bob, natagpuan nila tayo!” ang sigaw ni Betty. “Tingnan

Betty, may nakalagay sa leeg ng aso.”  

Kaagad na inalis at binuksan ni Bob ang maliit na lalagyan. Sa

loob ay may maliit na mensahe at may bagay na parang telepono. 

Ganito ang nakalagay sa mensahe, “Bob at Betty, kung inyong 

nababasa ang mensaheng natagpuan na kayo ni

ninyo ang two-way radio at tumawag kayo dito sa bahay panuluyan.”  
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naroon si Ginoong Hanson at si Pete na nakaupo sa may likod. 

        Pagkatapos ng pag-aawitan, si Pastor Buck, dala ang kanyang 

lumang-luma ng kopya ng Biblia ay pumunta na sa mikropono.  

        "Ako ay umaasa na pumunta kayo dito ngayong gabi upang 

hanapin ang katotohanan," ang kanyang pagsisimula. Itinaas niya ang 

kanyang Biblia, "Ang aklat na ito ay tinatawag na ang Salita ng 

Katotohanan," 

        Binuksan ni Pastor Buck ang kanyang Biblia sa Roma 1:7 at 

nagsimulang basahin ang talata "...Ang biyaya ay sumainyo at ang 

kapayapaan na mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesu-

Cristo. Sinisimulan ni Apostol Pablo ang lahat ng kanyang liham na 

isinulat sa pamamagitan ng maluwalhating deklarasyong ito mula sa 

Makapangyarihang Dios. Nais ng Dios na malaman natin na Sya ay 

hindi nakikipag-away sa atin. Iniaabot Nya ang Kanyang biyaya, ang 

hindi karapat-dapat na pabor, sa lahat ng mga tao ngayon. Hindi galit 

ang Dios sa inyo ngayon. Hindi Sya naghihintay na gumawa ka ng 

anuman para makipagkasundo sa Kanya. Sa halip, ang Dios mismo ang 

gumawa ng nararapat upang madala ang kapayapaan sa mga 

makasalanan na katulad mo at katulad ko." 

        Binuksan ni Pastor Buck sa 2 Corinto 5:19. Nagsimula sya ng 

pagbasa, "Sa makatuwid baga'y, na ang Dios kay Cristo ay 

pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kaniya rin, na hindi ibinibilang sa 

kanila ang kanilang mga kasalanan..." Ang Dios ay na kay Cristo nang 

Siya ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo na ipinagkakasundo ang 

sanlibutan sa Kanya. Sinasabi sa Roma 5:10 na: "Sapagka't kung, noong 

tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan 

ng kamatayan ng kaniyang Anak..." Kinuha ng Dios ang kasalanan ng 

sanlibutan at inilagay ito sa Kanyang Anak. 2 Corinto 5:21: "Yaong 

hindi nakakilala ng kasalanan ay Kaniyang inaring may sala dahil sa 

atin..." Kinuha ng Panginoong Jesu-Cristo ang sumpa ng kasalanan, ang 

hatol na kamatayan laban sa kasalanan. Binayaran na Niya ang parusa 

sa kasalanan. Hindi na ibinibilang o ikinakarga ng Dios, ang mga 

kasalanan sa atin ngayon. Hebreo 9:26: "...datapuwa't ngayon ay 

minsan Siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang 
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Nanginginig pa ang kamay ni Bob habang pinipindot ang button 

ng radyo. “Hello, Hello, ito si Bob at si Betty.” Pinindot ang

button.

Pagkalipas ng ilang segundo ay nakilala nila ang boses pumasok

sa radyo. “Maayos ba kayo ni Betty?” ang tanging nasambit ng 

kanilang ama.  

Pinindot ni Betty ang button, “Maayos naman kami tatay,

natagpuan kami ni Ivan, siya ang pinaka-magaling!” 

Pagkatapos masigurado ng ranger station ang kanilang 

kinaroroonan, pinapunta doon ang isang grupo na nag-i-ski. Tumigil 

na ang pagbagsak ng niyebe at sa loob lang ng isang oras ay 

dumating sila sa maliit na pinagkakanlungan ni Bob at ni Betty. 

 “Kayong dalawa ay matatalinong mga bata,” ang sabi ni Adan. 

“Ang manatili doon, gumawa ng kanlungan, ang mga sanga ng 

kahoy, ang paglagay ng ekis para markahan ang inyong 

kinaroroonan. Ginawa ninyo ng tama ang lahat para manatiling buhay 

dito.” Habang pababa sila ng bundok ay nakikita nila ang mga 

ilaw ng bahay panuluyan na kumikislap mula sa malayo. 

Ang kanilang mga magulang at ang pamilya Bucks ay naghihintay

habang sila dinadala doon. Sinubukan ni Bob at Betty na

ipaliwanag ang tungkol sa tupa na may malaking sungay, ngunit sinabi 

ng kanilang tatay na saka na lang nila iyon pag-uusapan. Sa ngayon, 

ang gusto lang nila ay yakapin ang kanilang mga anak. 

Sa sasakyan pauwi ng kanilang tahanan si Bob at si Betty ay 

hawak ang kanilang dalang souvenir. Sa tindahan ay pareho silang 

bumili ng laruan (stuffed toy) na Saint Bernard na ang pangalan ay

Ivan. 
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        "At hindi po namin gusto na magalit kayo o di kaya ay parusahan 

si Pete, kaya kami ay bumalik upang ibigay sa inyo ang aming 

napanalunang pera." Ito ang sinabi ni Bob habang ibinibigay kay 

Ginoong Hanson ang dalawang tseke. 

        "Ang makapunta dito sa rodeo at makasali sa paligsahan, ay tama 

ng gantimpala para sa amin," ang dagdag ni Betty. 

        Hindi makapagsalita si Ginoong Hanson. Hindi nya alam kung ano 

ang sasabihin. Tinapos ni Pete ang katahimikan. "Kayong dalawa talaga 

ang dapat na mabigyan ng perang gantimpala, natalo ninyo ako sa isang 

maaayos at tapat na laban. Balewala sa akin kung ako ang magbabayad 

ng papremyo. Kayo talaga ang nanalo." 

        Ngayon ay nagsimula ng mamuo ang luha sa mata ni Ginoong 

Hanson. 

        "Patawarin mo ako, Pete, dahil nagalit agad ako. Pwede mo ba 

akong patawarin?" ang tanong ni Ginoong Hanson. 

        Inilagay ni Pete ang kanyang kamay sa baywang ng kanyang tatay, 

niyakap niya ito ng mahigpit at sinabi, "Tatay, gusto ko po na maging 

masaya kayo." 

        Pinahiran ni Ginoong Hanson ang luha sa kanyang mga mata at 

suminga sa kanyang panyo at bumaling kina Bob at Betty. 

        "Kayong dalawa ang nagpa-alala sa akin na may kulang sa akin 

dito. Nakiki-usap ako na kunin ninyo ang inyong napanalunang premyo 

at paumanhin sa lahat ng aking nagawa sa inyo." 

        "Sa tingin po namin ay pwede po namin kayong matulungan kung 

ano ang kulang sa inyo," ang tahimik na sinabi ni Betty. "Sumama po 

kayo sa amin sa tent meeting ngayong gabi at makikita ninyo kung ano 

ang ibig kung sabihin," ang kanyang paanyaya. 

        Pinupuno ng musika ang buong paligid habang papunta ang mga 

tao sa tolda. Parang ang lahat sa buong bayan ay gustong malaman 

kung ano ang nangyayari. Umikot si Bob at sa kanyang pagkagulat, 
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Ang Pamana 
 

        Nakalagay sa natanggap nilang post card, "Darating sa Union 

Station, 3:10 ng hapon, may malaking balita, sasabihin ko sa inyo 

pagdating ko dyan." Ang kambal ay kinakabahan habang hinihintay nila 

sa istasyon ng tren ang ika-3:10 ng hapon. Ang kanilang tiyahin na si 

Matilda ay matagal ng bumisita sa kanila at hindi na sila makapaghintay 

na makita sya. 

        Kapag bumibisita ang kanilang Tiya Matilda ay laging may 

magandang nangyayari. Mahal ni Bob at ni Betty ang kanilang tiya, 

bagamat siya ay medyo kakaiba. Una sa lahat, ay may maliit at luntiang 

sumbrero na may balahibo na lagi niyang isinusuot. Sa palagay nila ay 

nakakamukha na niya si Robin Hood kapag suot niya ito at napapangiti 

sila kapag kanilang nakikita ito. Hindi sila sigurado kung ilang taon na 

siya at ang sabi ng kanilang Tiya Matilda ay hindi na niya matandaan 

ito. Ang isang bagay na nagustuhan ng kambal sa kanya ay ang 

kanyang kagustuhan na laging maglakbay. Katulad ng huli niyang 

pagbisita ay kaniyang isinama ang kambal sa paggamit ng bangka - 

canoeing. Hindi nila makakalimutan ng mahulog ito sa bangka at ayaw 

lumangoy papunta sa tabi. Ang kaniyang luntiang sumbrero na may 

balahibo ay lumutang sa tubig paibaba sa sapa at sinikap niyang sundan 

upang mahabol ito. Nang maabutan nila ang kanilang Tiya Matilda ay 

nakaupo na ito sa isang bato at nakalagay na ang luntiang sumbrero sa 

kaniyang ulo. Matindi ang naging pagtawa ng kambal dahil sa nangyari 

at muntik na silang mahulog sa bangka. 

        "Sa palagay mo ay ano ang malaking balita sa atin?" ang tanong ni 

Bob kay Bettty. 

        "Kay Tiya Matilda ay maaaring kahit na ano pa ito," ang sagot ni 

Betty. 

        Ang kambal ay sabik na kumaway nang kanilang makita ang isang 

maliit na babae na bumababa sa tren. Ang kaniyang luntiang sumbrero 

na may balahibo ay kanilang agad na naalala. 

        "Tiya Matilda, nandito po kami," ang sigaw ni Betty. Napalingon 

ang kanilang Tiya Matilda ng kaniyang makita ang kambal. Mayroon 
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silang espesyal na bahagi sa kaniyang puso. 

        "Wow, tingnan mo ang dalawang ito!" ang nasambit ni Tiya 

Matilda. "Kumakain ba ulit kayo ng mahiwagang munggo? Malaki ang 

itinangkad ninyo kumpara noong huli ko kayong makita!"  

        Kaagad na kinausap ng kambal ang kanilang Tiya Matilda kung 

ano ang "malaking balita." "Kapag nakausap ko na ang inyong mga 

magulang ay kaagad kung sasabihin sa inyo ito." Sa kanilang tahanan 

ay naghanda ang nanay nila ng paboritong pagkain ng kanilang Tiya 

Matilda, ito ay ang supper-roast beef, mashed potatoes at gravy, green 

beans at apple pie. Habang sila ay kumakain ng hapunan ay kanilang 

pinag-usapan ang lahat ng mga bagay na nangyari simula ng siya ay 

huling bumisita. 

        Pagkatapos ng hapunan ay inihatid sila ng kanilang tatay sa 

kapilya nila Pastor Buck para sa kanilang Miners club meeting, at ang 

kanilang mga magulang at si Tiya Matilda ay may pagkakataon na 

upang pag-usapan ang tungkol sa "malaking balita". 

        "Bago mo sabihin sa amin ang 'malaking balita' ay mayroon din 

kaming gustong ibalita sa iyo," ang sabi ng kanilang tatay kay Tiya 

Matilda. Ikinuwento ng kanilang mga magulang kay Tiya Matilda ang 

tungkol sa nawalang mahahalagang bato at kung paano ito natagpuan ni 

Pastor Buck. Nagustuhan ni Tiya Matilda ang kanilang kwento. "Ngunit 

hindi lang iyon ang magandang pangyayari," ang sabi ng kanilang tatay. 

"Ipinakita sa amin ni Pastor Buck ang ilang mga talata sa Biblia kung 

paanong sinasabi na ang lahat ng tao ay mga makasalanan at nararapat 

na parusahan ng Dios. At ipinakita niya sa amin kung paanong ang 

Anak ng Dios, ang Panginoong Jesu-Cristo, ay inako Niya ang ating 

mga kasalanan at nabuhos ang Kaniyang dugo doon sa krus upang 

bayaran ang lahat nating mga kasalanan. Ang hustisya ng Dios ay 

nasapatan ng kabayaran ng Kanyang Anak para sa ating mga kasalanan, 

kung kaya't si Cristo ay nabuhay muli sa mga patay at nagbibigay ng 

buhay na walang hanggan sa sinumang magtitiwala sa Kanya. Lahat 

kami ay gumawa ng desisyon na sumampalataya kay Cristo ng gabing 

iyon. Mayroon na kaming bagong buhay kay Cristo na tumatahan sa 

amin at kami ay tumatayo na matuwid sa harapan ng Dios. Ang lahat 

naming mga kasalanan ay pinatawad na at ang langit ang tunay naming 
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kabayo at mga matatapang na mga cowboy," ang agad na idinugtong ni 

Betty. 

        Si Ginoong Hanson ay nagsimulang makaramdam ng hindi 

pagiging komportable. 
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Betty na sila ay mga rodeo star. 

        Lumabas si Ginoong Hanson at pumunta sa gitna ng ring. 

Tumingin sya kina Bob at Betty at kahit na may galit sa kanyang mga 

mata ay ibinigay nya sa kanila ang tseke na may halagang $250 para sa 

bawat isa. 

        Ang rodeo ay nagpatuloy habang sina Bob at Betty ay pumunta na 

sa kanilang mga magulang. Hinalikan nila ang kambal. 

        "May gusto po kaming sabihin sa inyo," ang sabi ni Betty. 

        "Ano iyon Betty?" ang tanong ng kanilang nanay. 

         "Napagkasunduan namin ni Bob na ibabalik namin ang aming 

napanalunan," ang tugon ni Betty. 

        Hindi makapaniwala sa kanilang kinauupuan ang kanilang mga 

magulang habang sinasabi ni Bob at ni Betty na manggagaling sa 

sariling pera ni Pete ang papremyo. 

         "Sa tingin ko ay iyon ang mabuti ninyong gawin," ang 

pagmamalaking sinabi ng kanilang tatay. 

        Umalis sa grandstand sina Bob at Betty at hinanap si Pete. 

Naririnig nila si Ginoong Hanson na may sinisigawan sa may likuran ng 

kulungan ng mga hayop. Habang sila ay papasok doon ay nakita nila si 

Pete na nakaupo sa isang wooden barrel at ang daliri ni Ginoong 

Hanson ay nakaturo sa kanyang mukha. 

        "Ginoong Hanson," ang seryosong sinabi ni Bob. 

        Umikot si Ginoong Hanson at tumingin sa kambal. 

        "Gusto lang po naming magpasalamat sa inyo sa pagdadala ng 

magandang rodeo sa aming bayan," ang panimula ni Bob. 

        "At gusto rin po naming sabihin sa inyo na kami ay nagagalak na 

makasali sa paligsahan ng pagtatali ng baka at kami ay lubos na 

nasiyahan, ganoon din ay nakita namin ang magaganda ninyong mga 
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tahanan." 

        "Wow," ang sabi ni Tiya Matilda. "Kahanga-hanga ang inyong 

kwento! Naaalala ko noong maliit pa ako na gumawa ng desisyon na 

magtiwala kay Cristo bilang aking Tagapagligtas. Mahal ko ang Salita 

ng Dios at nagbabasa ako ng ilang bahagi nito araw-araw." 

        "Narinig mo na ba ang tungkol sa tamang paghahati ng Biblia?" 

ang tanong ng kanilang tatay. 
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        "Hindi pa, ano yon?" ang tanong ni Tiya Matilda. 

        "Ito ay ang pag-unawa ng Biblia sa paraan ng Dios. Ang 

pagbabahagi ng Biblia ayon sa ibat-ibang dispensasyon na ipinapatupad 

ng Dios sa mga kapanahunan. Ang Biblia ay para sa atin, ngunit hindi 

lahat ng nakalagay dito ay para sa atin. Ang tagapagsalita ng Dios para 

sa atin ay si Apostol Pablo at sa kaniyang mga sulat/aklat ay 

matatagpuan natin ang mensahe ng Dios para sa atin," ang tugon ng 

kanilang tatay. 

        "May ilang taon na akong nagbabasa ng Biblia at sa pagbabasa ko 

nito ay hinahayaan ko ang Dios na mangusap sa akin anuman ang 

binabasa ko," ang sabi ni Tiya Matilda. 

        "Medyo mapanganib ang ginagawa mo. Ang sabi ng Dios ay dapat 

nating tularan at sumunod kay Apostol Pablo," ang tugon ng kanilang 

tatay. 

        "Oo, pero ang mga iyon ay bahagi ng Salita ng Dios; huwag 

tayong maging mapili, sina Pablo, Pedro, Juan at Moises - ay mga 

mensahero ng Dios. Maaari tayong makinig sa kanilang lahat. Ang 

lahat ng panuntunan ng Dios ay para sa ating lahat. Huwag nating 

limitahan ang mga panuntunan ng Dios sa mga sulat lamang ni Pablo," 

ang sabi ni Tiya Matilda. 

        "Tiya Matilda, hindi naman tayo, kundi ang Dios ang nagsabi sa 

atin kung papaano natin pag-aaralan ang Kaniyang Salita," ang tugon 

ng kanilang tatay. 

        "Kung sabagay, lahat naman tayo ay pupunta sa langit at iyon ang 

mahalaga. Ngayon pag-usapan naman natin ang malaking balita," ang 

sabi ni Tiya Matilda. 

        Sabik na sabik na si Tiya Matilda, at hindi niya halos masabi kung 

ano ang balitang iyon. May natanggap siyang liham mula sa 

tagapagpatupad ng huling habilin ni Lady Susan Wentworth. Si Lady 

Wentworth ay matalik na kaibigan ni Tiya Matilda. Magkasabay silang 

lumaki at naging mabuting magkaibigan simula pa noong sila ay limang 

taong gulang. Silang dalawa, kasama si Eunice, na isa nilang 

kapitbahay, ay naging magkakaibigan na higit pa bilang magkakapatid. 
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        Ngayon ay panahon na upang ang tatlong nanalo ay maglaban. 

        Si Ginoong Hanson ay pumunta na sa gitna ng ring. Nang kanyang 

makita sina Bob at Betty na nakatayo doon ay hindi sya makapaniwala. 

        "Hindi kayong dalawa mananalo," ang kanyang pang-aasar sa 

kambal. Tumingin sya kay Pete. "Dapat ay hindi ka matalo sa 

paligsahang ito, dahil kung matatalo ka ay ikaw ang magbabayad ng  

limang daang dolyar ($500) mula sa iyong bulsa!" 

        Umikot si Ginoong Hanson at umalis na sa loob ng ring. 

        Tumingin si Bob kay Betty. Susubukan kaya nilang makuha ang 

$500 kung alam naman nilang si Pete ang matatalo at sya pa ang 

magbabayad nito mula sa sarili nyang pera? 

        May ibinulong si Betty kay Bob habang sinasabi ng announcer na, 

"Buksan na ang pintuan!" Lumabas ang tatlong nag-uunahang baka sa 

loob ng ring. 

        Nakita ni Bob si Pete na pinaiikot na ang tali sa ibabaw ng 

kanyang ulo. Alam nya na inaasinta na nito ang isa sa mga baka. 

        Pinakawalan ni Pete ang tali habang may isa namang baka ang 

dumating sa may likuran nya. Sa isang malakas na pagsuwag, ay 

pumailanlang sa hangin si Pete na kasama ang tali ng bumagsak sya sa 

lupa. 

        Bago pa nakatayo si Pete ay pareho nang nakahuli ng baka sina 

Bob at Betty. Sa loob ng ilang segundo ay naitali na nila sa mga baka 

ang mga ribbon habang sumisigaw at nagpapalakpakan ang lahat. 

        "Sa tingin ko ay dalawa ang nanalo, mga kaibigan," ang sinabi ng 

announcer. "Hahatiin sa bawat isa ang kanilang napanalunang pera. 

Congratulations sa inyong dalawa na nanalo sa paligsahang ito ng 

rodeo!" 

        Ang kanilang mga magulang, kasama ang lahat ng nanonood sa 

grandstand ay nakatayo at pumapalakpak. Naramdaman nina Bob at 

41 

 



42 

Si Susan ang unang umalis sa kanilang grupo. Nang siya ay 

labingwalong-taong gulang ay nakatagpo niya ang isang lalaki, na ang 

pangalan ay Lord Charles Wentworth. Sila ay naging magkasintahan at 

sinagot niya (Susan) ito ng "Oo" nang tanungin siya kung gusto niyang 

magpakasal sa kanya. Sila ay tumira sa England, kaya si Susan ay 

iniwan ang kanilang tirahan at mga kaibigan, at namuhay sa ibayong 

dagat. Sila ay patuloy na nagbabalitaan sa pagdaan ng panahon, ngunit 

walang ideya si Tiya Matilda na si Lady Wentworth ay nagkasakit at 

namatay. Ang liham na kanyang natanggap tungkol sa huling habilin ay 

nakakabigla. Mga ilang taon na ang nakaraan ay naunang namatay si 

Lord Wentworth, at si Lady Wentworth ay may ilang natirang ari-arian 

na gusto niyang ibigay para kay Tiya Matilda at Eunice. 

        Ngayon para sa nakaka-panabik na bahagi. Dahil si Tiya Matilda 

ay pupunta sa England, umaasa siya na pwede niyang isama sina Bob at 

Betty papunta doon. Sinabi niya na minsan lang ito mangyayari at gusto 

niya itong ibahagi sa kambal. 

        Hindi malaman ng kanilang mga magulang kung ano ang kanilang 

sasabihin. Ang kaisipan na pupunta sa England ang kanilang kambal at 

si Tiya Matilda ay nakakabahala. Alam naman nila na si Tiya Matilda 

ay isang responsableng tao at aalagaan niya ang mga bata, ngunit 

maaaring malagay sila sa kakaibang sitwasyon. 

        Pagkatapos ng ilan pang pagkumbinse ni Tiya Matilda ay pumayag 

na rin ang kanilang mga magulang. Kapag dumating ang kambal sa 

kanilang bahay, ay tatanungin nila ito kung gustong sumama kay Tiya 

Matilda. 

        Si Bob at si Betty ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. 

Hindi pa sila nakakasakay sa eroplano! Ang pagpunta sa England 

kasama si Tiya Matilda, ay nakasasabik na pangyayari! 

        Ang paliparan ay isang lugar na maraming kaabalahan - ang 

pagpasok ng kanilang mga bagahe, ang pagpapakita ng kanilang travel 

ticket, ang paghahanap sa boarding gate, at paghihintay sa pag-alis ng 

kanilang eroplano. Hinalikan ng kambal ang kanilang mga magulang 

bilang pagpapaalam at ang pangakong aalagaan nila ang kanilang Tiya 

Matilda. 
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miyembro. Si Pete ay nasa unang grupo. Si Bob ay nasa pangalawa at si 

Betty naman ay nasa pangatlo. 

        Sampung baka ang pakakawalan at ang unang makapaglagay ng 

tali sa baka ang siyang mananalo. 

        Nakita ni Bob at ni Betty kung paano nailagay ni Pete ang tali sa 

isang baka bago pa ito nagawa ng iba.  

        "Parang mahirap syang matalo," ang may pag-aalalang nasambit ni 

Bob. 

        "Ang grupo mo na ang kasunod. Good luck, Bob," ang pagbibigay 

ng lakas ng loob ni Betty. 

        Inasinta ni Bob sa napili nyang baka ang tali at nagsimula ng 

puntiryahin ito. Dumating ang kaniyang tsansa nang biglang lumingon 

ang baka at nakita nyang masyado ang ulo nito. Sa isang pag-ikot ng 

tali at pagpapakawala nito, ang tali ni Bob ay tumama sa kanyang 

target. Agad na hinila ni Bob ang baka at ikinabit ang ribbon sa tainga 

nito. Sya ang nanalo sa kanilang grupo. Lubos ang kasiyahan ni Betty at 

lundag sya ng lundag. 

        "Magaling ang ginawa mo, Buffalo Bob," ang sigaw ni Betty 

habang papunta na rin sya sa loob ng ring. 

        Pinakawalan na rin ang mga baka at nagsimula na rin syang 

bitawan ang tali sa bawat baka na kanyang inaasinta. Pero lagi syang 

nagmimintis sa bawat pagsubok nya. Nakita nya ang isang baka na 

papunta sa kanya. Iniayos nya ang tali at nagsimulang paikutin ang tali 

sa ibabaw ng kanyang ulo habang dumadaan ito. Sa tamang pag-asinta 

at pagbitaw ng tali ay tumama din ito sa ulo ng baka at isa na naman 

ang nanalo. Agad din nyang hinila ang tali ng baka at inilagay ang 

ribbon sa taynga nito bago pa ang ilang segundo na malagyan din ng 

ibang kasali sa paligsahan ang kanilang mga nahuling baka. 

        "Betty, hindi ko naisip na mananalo ka rin sa paligsahang ito. 

Mabuti ang iyong ginawa," ang pagmamalaking nasabi ni Bob. 
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        "Sa tingin kaya ninyo ay hahayaan ng tatay ko na mapanalunan ng 

ibang bata ang limang daang dolyar? Wala pang sinuman ang nakaka-

panalo ng premyong iyon. Ako ang nanalo sa lahat ng paligsahan sa 

pagtatali ng baka," ang pagmamalaking tugon ni Pete. 

        "Sasali kami at susubukan naming matalo ka, Pete," ang may 

pagtitiyak na sabi ni Betty. 

        "Ang magaling sa pagtatali ang mananalo," ang sabi naman ni 

Bob. 

        Ang mga kabataan ay hinati sa tatlong grupo na may sampung 
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        Natagpuan nila ang kanilang mga upuan, ikinabit ang seat belt at 

pinakinggan ang paalala tungkol sa kanilang paglipad. Gusto nilang 

matandaan ang bawat detalye! Tumunog na ang makina ng eroplano at 

ito ay pumunta na sa runway. Sa loob ng ilang segundo, ang eroplano 

ay tumatakbo na sa runway, pabilis ng pabilis. Tumaas na ang unahan 

ng eroplano at sila ay nasa himpapawid na. Patuloy na tumaas ng 

tumaas ang eroplano sa mga ulap. Si Bob at si Betty ay nakikita ang 

mga ulap na dumadaan sa may bintana nila. 

        "Papaano niya nakikita kung saan sya pupunta?" ang tanong ni 

Bob. 

        "Ah, huwag kang mag-alala," ang sabi ni Tiya Matilda. 

"Pinatatakbo nila ang mga eroplanong katulad nito sa pamamagitan ng 

mga instrumento. Ang mga instrumento ang nagsasabi sa piloto kung 

nasaan sila at kung saan sila papunta." May ilang saglit pa ay lumabas 

ang kalangitan at matindi ang sikat ng araw. Ang stewardess ay 

dumating sa may tabi nila at may dalang mga pagkain. Ang kambal ay 

kumuha ng ilang matamis na kendi at si Tiya Matilda ay kumuha 

naman ng mansanas. Nalimutan na ni Bob at ni Betty na sila ay nasa 

eroplano at inilabas nila ang ilang laruan. 

        Ang eroplano ay nagsimula ng bumaba at ang paalala na "fasten 

your seatbelt" ay kanilang nakita. Narinig nila ang boses ng piloto at 

sinabi na bababa na sila sa loob ng sampung minuto. Naramdaman ni 

Bob at ni Betty ang pagbaba ng eroplano at ang pagtunog pababa ng 

landing gear. Nakita na nila ang tanawin sa ibaba. Ang gulong ng 

malaking eroplano ay bumaba na sa runway.  

        Akala ng kambal ay hindi titigil ang eroplano ngunit ang malakas 

na preno ay agad na nagpahina sa takbo ng eroplano hanggang sa 

huminto na ito. Ang tatlong manlalakbay ay sabik ng bumaba ng 

eroplano para sa pagpapatuloy ng kanilang byahe. 

        Tumawag ng taxi si Tiya Matilda at ibinigay niya sa drayber ang 

address ng tirahan ni Lady Wentworth.  Habang sila ay naglalakbay ay 

nakikita nila ang linya ng mga kahoy sa kalsada, at silang tatlo ay 

namamangha sa magagandang tanawin na may mga kabayo sa likod ng 

mga bakod. 
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        Nakita ni Pete ang kanyang mga bagong kaibigan at pumunta na 

sya sa lugar nila. 

        "Hindi ko alam na sasali din pala kayo sa paligsahan," ang sabi ni 

Pete. 

        "Kami ay matagal nang nag-eensayo at sa palagay namin ay 

malaki ang tsansa namin na manalo," ang may pananabik na tugon ni 

Betty . 

        Nagsimulang tumawa si Pete, "Sa palagay kaya ninyo ay matatalo 

ninyo ako sa paligsahang ito?" 

        "Sumali ka rin sa paligsahan?" ang hindi makapaniwalang tanong 

ni Bob. 
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kanilang mauupuan. 

        "Hindi ko naisip na maraming tao ang pupunta sa rodeo," ang 

nabiglang sinabi ng kanilang tatay. 

        "Sa tingin ko ay marami ang sasali sa paligsahan ng pagtatali ng 

baka," ito ang nasambit ni Bob habang tumitingin sa mga bata sa 

paligid ng grandstand. 

        Pumailanlang sa sound system ang isang malakas na tinig. 

"Magandang araw sa inyong lahat, magbigay-pugay tayo sa lahat ng 

mga cowboys." 

         Lumabas na ang mga cowboy na suot ang pinakamaganda nilang 

damit. Ang bawat isa ay nakasakay sa malalaki at magagandang uri ng 

kabayo. Sila ay pumarada paikot sa grandstand at kumakaway sa 

kanilang pumapalakpak na mga tagahanga. 

        Sina Bob at Betty ay pinagmamasdan na may pagkamangha ang 

mga cowboy na sakay ng mga kabayo na kumpleto ng kanilang mga 

gamit. Muntik ng makalimutan ng kambal ang kanilang sasalihang 

paligsahan nang kanilang marinig sa loudspeaker ang paanyaya sa lahat 

ng mga bata na gustong sumali sa pagtatali ng baka na pumunta na sa 

tamang lugar. 

        Hinawakan ni Bob ang kamay ni Betty at sinabi, "Kapatid, 

pumunta na tayo." 

        "Good luck mga bata," ang magkasabay na sabi ng kanilang mga 

magulang. 

        Sa loob ng ring ay nagsimulang tumingin sa paligid sina Bob at 

Betty. Maaaring umaabot sa may tatlumpong kabataan ang nagtitipon 

doon. 

        "Tingnan mo, nandoon si Pete," ang sigaw ni Betty. 

        "Pete, Pete," ang sigaw ni Bob, na sinubukang makuha ang 

atensyon ni Pete. 
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        "Hindi ko alam kung ganito rin ang lupang pag-aari ni Lady 

Wentworth," ang sabi ni Betty. 

        "Siguro ay ganito rin yon," ang sabi ni Tiya Matilda. "Mayaman 

sila." 

        Pagkatapos ng isang oras na paglalakbay, ay lumiko na sila mula 

sa pangunahing kalsada. Pumasok sila sa isang makipot na daanan 

hanggang dumating sila sa isang gate. Ang drayber ay bumaba at 

pinindot ang isang button at sinabing dumating na si Tiya Matilda. 

Biglang bumukas ang gate at pumasok na sila. Walang sinuman sa 

kanila ang nakahanda sa sumunod nilang nakita. Nasa harapan nila ang 

isang kastilyo na sa libro pa lang nila nakita. "Hindi natin alam na 

ganito," ang sabi ni Tiya Matilda. 

        "Si Lady Susan ay siguradong namuhay na parang isang reyna," 

ang sabi ni Betty. 

        "Hindi na ako makapaghintay para maikot ang lugar na ito," ang 

nasambit ni Bob. 

        Ibinaba na nila ang kanilang mga bagahe at lumapit sa isang 

malaking pintuan. Pinindot ni Tiya Matilda ang isang button sa may 

gintong tarangkahan at sinabi ang kaniyang pangalan. Bumukas ang 

pinto at binati sila ng isang mataas na tao na may suot na itim na damit. 

"Nagagalak kami na dumating kayo. Si Eunice ay nauna ng dumating at 

nagpapahinga sa kanyang kuwarto. Ipapakita ko sa inyo ang inyong 

mga silid at ang hapunan ay ihahanda na bago mag-ikawalo ng gabi." 

        Hindi nila malaman kung ano ang kanilang unang titingnan - ang 

magagandang painting, ang kristal na chandeliers, ang mga gintong 

istatwa at fountain. Kahanga-hanga ang mga ito. Ang tagapaglingkod 

ay sinamahan sila na umakyat sa paikot na hagdanan. Si Bob at si Betty 

ay may kanya-kanyang silid. Ang silid ni Bob ay tinatawag na 

"Thoroughbred Room". Ang mga dingding nito ay punong-puno ng 

mga painting ng mga kilalang pangarerang kabayo. Ang mga istatwa ng 

mga kabayo ay matatagpuan sa ibat-ibang lugar. Maging ang kama ay 

hugis na saddle. "Wow, sa palagay ko ay magugustuhan ko rito," ang 

kaniyang nabanggit. 
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        Sa ibang bahagi naman ay ang silid ni Betty, ang tinatawag na 

"Tea Room". Sa loob ay matatagpuan ang mga magagandang tea set na 

nakalagay sa dresser at sa mesa na parang ibig sabihin na anumang oras 

ay may dadating na bisita para sa isang tea party. "Oh, napakaganda 

nito!", ang sigaw ni Betty. 
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        "Oo naman, papayagan nya kayo," ang pagtitiyak ng kanilang 

nanay. "Ang paligsahan ay bukas para sa lahat na may edad na 7 

hanggang sa 13. Sigurado ako na wala namang magiging problema." 

        Isinuot ni Bob ang kanyang western t-shirt at si Betty naman ay 

ginamit ang kanyang cowboy boots. Matagal at matiyaga silang nag-

ensayo sa paggamit ng tali at sila ay handa na upang makipagpaligsahan 

sa pagtatali ng baka. 

         Nahirapang makakuha ng lugar ang kanilang tatay upang 

mapaglagyan ng kotse. Ang grandstand ay punong-puno ng mga tao. 

Dumaan ang kanilang mga magulang sa gitna ng mga tao at sina Bob at 

Betty ay sumunod naman sa kanila. Hanggang sa makakuha sila ng 
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        "Tumigil ka!" ang pagalit na sabi nya sa kanyang anak. "Kapag 

nahuli ko pa ulit kayong dalawa na gumagala dito sa paligid ay tatawag 

na ako ng mga pulis." 

        Si Bob at si Betty ay nangako na hindi na ulit babalik doon at 

nagpa-alam na sila kay Pete. 

        Sa kanilang tahanan ay ikinuwento nila Bob at Betty sa kanilag 

mga magulang kung ano ang nangyari. 

        "Kung hindi gusto ni Ginoong Hanson na makita kayong dalawa 

doon ay karapatan nya iyon. Maaaring may maganda syang dahilan 

kung bakit ayaw nyang may makitang mga bata na gumagala sa loob ng 

rodeo," ang serysong sinabi ng kanilang tatay. 

        "Opo, pero hindi naman sya dapat na maging masungit tungkol 

doon," ang sagot ni Betty. 

        "Hindi, ngunit ayaw ko rin na pumunta ulit kayo doon bago 

dumating ang Biyernes ng gabi kapag pumunta na tayo sa rodeo at sa 

paligsahan tungkol sa pagtatali ng baka," ang babala ng kanilang nanay. 

        Umaga ng Biyernes ay marami ng ginagawa sa loob ng parke. Ang 

mga lalaki ay dumating at nagsimula ng maglagay ng tolda. Hindi pa 

nakakita sina Bob at Betty ng ganoong kalaking tolda. Ilang saglit lang 

ay may mga upuan, sound system, mga lamesa at mga kopya ng 

imnaryo ang nakalagay na sa tolda. 

        Ang ilang mga tao ay nagsimula ng huminto at nagtatanong kung 

ano ang mangyayari doon. Binigyan sila ni Betty ng mga flyers at 

inimbitahan ang lahat para pumunta sa darating na mga pagtitipon. 

        Nang dumating ang ika-apat ng hapon ay handa na ang lahat. Ang 

mga magulang nila Bob at Betty ay pumunta na sa kanilang bahay 

upang maghanda para sa rodeo. 

        "Sa palagay po kaya ninyo ay papayagan ni Ginoong Hanson na 

sumali si Bob at ako sa paligsahan ng pagtatali ng baka?" ang tanong ni 

Betty sa kanilang nanay. 
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        Si Tiya Matilda ang huling dinala sa kanyang silid, ito ay ang 

tinatawag na "Rose Garden". Ang mga rosas na bulaklak ay nasa bawat 

sulok nito. Ito ang pinaka-magandang silid na nakita ni Tiya Matilda. 

        Pagdating ng ika-walo ng gabi ang lahat ay pumunta na sa dining 

room. Si Tiya Matilda at si Eunice ay masaya na nagkitang muli. 

Niyakap nila at hinalikan ang isat-isa ng paulit-ulit. Ang tingin ni Tiya 

Matilda ay tumaba ng konti si Eunice at si Eunice naman ay iniisip na 

tumanda naman ng konti si Tiya Matilda, ngunit ang bawat isa ay hindi 

na lang nagsalita tungkol doon. 

        Ang tagapagpatupad ni Lady Wentworth ay sumalo sa kanilang 

hapunan at ipina-alam sa kanila na babasahin niya bukas ng ika-siyam 

ng umaga ang huling habilin ni Lady Wentworth. 
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        Nang gabing iyon, ang lahat ay hindi gaanong nakatulog ng 

maayos. Nasasabik sila kung ano ang sasabihin at mangyayari. Nang 

sumunod na umaga, ang lahat ay maagang dumating sa drawing room, 

kinakabahan sila habang hinihintay ang pagdating ng tagapagpatupad. 

        Si Tiya Matilda ay medyo nako-konsyensya dahil parang mas 

excited pa siya tungkol sa huling habilin sa halip na maging malungkot 

sa pagpanaw ng kanilang kaibigan. Subalit inalala na lang niya ang mga 

magagandang pangyayari na kanilang pinagsamahan at nagpasaya sa 

kanya. 

        Eksaktong ika-siyam ng umaga ay dumating ang tagapagpatupad. 

Sinabi niya na umupo ang lahat at nagpatuloy sa pagbubukas ng 

kaniyang briefcase. May inilabas siyang sulat at nagpasimulang basahin 

iyon: 

        Mahal kong Tilly at Eunice: 

        Kayong dalawa ang mahalaga sa aking buhay. Sa aking pagtanda, 

ako'y nasisiyahan kapag aking naaalala ang ating mga pinagsamahan. 

Ito pa ang isa at huling paglalakbay para sa inyo. Iiwan ko sa bawat 

isa sa inyo ang bahagi ng aking ari-arian. Para madiskubre ninyo ang 

mga ito, ang bawat isa ay makakatanggap ng mga clue na magtuturo sa 

inyo sa aking ipinamana. Siguraduhin ninyo na sumunod sa mga 

paalala sa inyo at huwag itong paghaluin. Mahal ko kayong dalawa. 

Magsaya kayo at sundin ang inyong tamang direksyon. 

        Nagmamahal, Sue." 

        Ibinigay ng tagapagpatupad kina Tiya Matilda at Eunice ang 

kanilang unang clue, na magtuturo sa kanila ng pangalawang clue; 

limang clue ang lahat ng ito. Kapag nakuha na nila ang panglimang clue 

ay dadalhin sila nito sa kanilang mana. Mayroon lang silang ilang oras 

hanggang gabi para matagpuan ang kanilang kayamanan. 

        Si Tiya Matilda at si Eunice ay tiningnan ang kanilang unang clue. 

Sa loob lang ng ilang segundo ay agad na tumayo sa upuan si Eunice at 

papunta na sa pintuan. Samantalang si Tiya Matilda ay binasa at muling 

binasa ang kanyang clue. "On this we sit as off we go, when you stop 

just say whoa." Si Tiya Matilda ay ibinigay ang clue sa kambal. 
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        Si Ginoong Hanson ay may dalang ilang mga papel sa kanyang 

kamay. Tumingin sya kina Bob at Betty. "Naaalala ko kayong dalawa. 

Sinabihan ko na kayo na huwag ng gumala dito. May kinalaman ba 

kayo sa mga ito?" 

         Hawak nya ang kanilang mga flyers. 

        Bago pa nakasagot si Bob, sinabi na ni Pete sa kanyang tatay ang 

tungkol sa tent meeting na gaganapin. 
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        "Oo, nagagawa ko iyon minsan, pero ang maglakbay kasama ang 

rodeo ay hindi naman laging masaya. Maraming mga trabaho dito na 

dapat gawin. Gusto mo bang ipasyal kita sa paligid?" ang sabi ni Pete. 

        Naalala ni Bob na maghihintay sa kanya si Betty kaya sinabi nya, 

"Maganda yon pero dapat akong bumalik sa kapatid ko." 

        Natagpuan ni Bob at ni Pete si Betty na naghihintay sa may tabi ng 

kanilang bisikleta. 

        "Betty, ito si Pete. Ang kanyang tatay ang may-ari ng rodeong ito," 

ang may pagmamalaking tugon ni Bob. "Gusto nya tayong ipasyal sa 

paligid," 

        Sa loob ng ilang saglit ay tiningnan ni Betty si Bob. "Sa palagay 

ko ay maganda yan, dahil pag-aari naman ito ng tatay nya," ang 

nahihiya pang tugon ni Betty. 

        Si Pete ay pumunta na agad sa may kulungan ng hayop. "Titingnan 

muna natin ang mga kabayo," ang sabi ni Pete. 

        Hindi makapaniwala si Betty na malapit na malapit sya sa mga ito. 

        "Pwede ko ba silang alagaan?" ang tanong nya kay Pete. 

        "Oo naman, mag-ingat ka lang at baka masaktan ka," ang babala ni 

Pete. 

        Pumunta si Betty sa may kahoy na bakod at hinawakan sa may 

ilong ang isang mabilis at kayumangging kabayo. 

        "Napakalambot nya," na parang naiiyak si Betty. 

        Pagkatapos nito ay may nakita sila sa may pintuan. 

        "Ikaw ba yan Pete?" ang tanong ng galit na boses habang papalapit 

ito sa kanila. 

        "Opo, tatay, may nakilala akong mga bagong kaibigan. Ipinapasyal 

ko lang po sila sa paligid." 
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        "Alam ko ito," ang sabi ni Betty. "Maaaring ito ang kulungan kung 

saan matatagpuan ang mga kabayo." 

        "Tama yan," ang sabi ni Tiya Matilda. "Pumunta na tayo." Ang 

tatlo ay nag-unahan papunta sa kulungan at nagsimulang hanapin ang 

pangalawang clue. Matapos nilang hanapin sa ibat-ibang lugar, ay hindi 

pa rin nila matagpuan ang clue. 

        "Tingnan ko nga ulit yan," ang sabi ni Bob. "On this we sit." "Saan 

ka ba umuupo kapag sumasakay ng kabayo?" 

        "Sa saddle," ang sagot ni Betty. "At tiningnan na natin ang lahat ng 

mga saddle." 

        Ito ang naisip ni Bob; ang kanyang kama ay may hugis ng isang 

saddle. Tumakbo sila sa kanyang silid at naroon nga sa isang bahagi ng 

kanyang kama ang pangalawang clue. 

        "Medyo natagalan tayo doon sa isang iyon ah," ang sabi ni Tiya 

Matilda.  Samantala dumaan naman si Eunice sa may pintuan nila at 

masayang sumisigaw. "Sa tingin ko ay mauuna na sya sa atin," ang sabi 

ni Tiya Matilda. "Maaaring ang mga clue niya ay mas madali kaysa sa 

akin. Sa tingin ko ay inilagay ni Lady Susan ang aming mga kayamanan 

sa iisang lugar at maaring mauna na doon si Eunice." Si Tiya Matilda 

ay nagsimulang mag-isip, "Mabuti pa ay sundan na lang natin si 

Eunice." 

        "Huwag po," ang paiyak na sabi ng kambal. "Alalahanin ninyo ang 

sinabi ni Lady Susan, 'Sundan ninyo ang inyong direksyon'." Ngunit 

ayaw makinig ni Tiya Matilda. Umalis na siya upang sundan si Eunice. 

        Si Bob at si Betty ay nagkatinginan sa isat-isa. "Magpatuloy tayo 

at sundin ang ating direksyon," ang sabi ni Bob. "Tingnan ko nga ang 

pangalawang clue." "Washing plates and pots and pans, I protect your 

tender hands." 

        "Maaaring ito ay sa kitchen," ang sabi ni Betty. Ang dalawa ay 

bumaba ng hagdanan at pumunta sa malaking kitchen. "Saan tayo mag-

sisimula?" ang tanong ni Betty. 
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sina Bob at Betty. 

        "Maglalagay ako ng ilang flyers sa may kulungan ng mga hayop," 

ang sabi ni Bob kay Betty. 

        "Okey, ako naman ay maglalagay ng mga flyers sa ibang silid at 

magkita na lang tayo dito sa loob ng sampung minuto," ang tugon ni 

Betty. 

        Nagsimula ng maglagay ng mga flyers si Bob sa may kulungan ng 

mga hayop nang may marinig syang dumarating. 

        "Kumusta," ang pumailanlang na boses mula sa may lalagyan ng 

mga dayami. 

        Tumingin sa paligid si Bob at nakita nya ang isang batang lalaki na 

may matingkad na pula at kulot na buhok na naglalakad papunta sa 

kanya.  

        "Kumusta, ako si Bob, nakatira ako malapit dito. Gusto ko lang 

mag-iwan ng ilang flyers dito. Ang aming iglesya ay magkakaroon ng 

tent meeting at naisip namin na baka gustong pumunta doon ng ilang 

mga cowboy." 

        Kinuha ng batang lalaki na mapulang buhok ang isa sa mga flyers 

na dala ni Bob. 

        "Magandang kabayo," ang sabi nya, habang nakatingin sa iginuhit 

ni Betty. "Sa palagay ko ay sinasayang lang ninyo ang oras, dahil 

walang sinuman dito ang interesado na pumunta sa iglesya." 

        "Ano ang pangalan mo?" ang tanong ni Bob. 

        "Ako si Pete Hanson. Ang tatay ko ang may-ari ng rodeong ito," 

ang sabi ni Pete. 

        "Hindi ka ba nagbibiro? Napakapalad mo! Sa palagay ko ay lagi 

kang nakakasakay sa mga kabayo at nakakahuli ng mga baka," ang may 

inggit na sagot ni Bob. 
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        "Hindi ba naghuhugas tayo ng mga plato, baso at kaldero sa sink; 

maaaring naroroon," ang sagot ni Bob. Ang kambal ay tiningnan ang 

bawat bahagi ng sink. 
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        Muling binasa ni Betty ang clue, "Pinoprotektahan ko ang inyong 

mga kamay." Sa kanyang harapan ay nakasabit ang pares ng isang 

dilaw na rubber gloves. Ibinaba niya ito at isinuot sa isang kamay ang 

gloves - pero wala pa rin. Kinuha niya ang isa pa at naroon sa loob nito 

ang clue. 

        Habang pinag-aaralan ng kambal ang pangatlong clue, may nakita 

sila sa labas ng bintana. Ang Tiya Matilda nila ay nasa tagiliran ng 

bahay at pinagmamasdan si Eunice. 

        Ito ang sinasabi sa pangatlong clue, "Press this button, announce 

your name, and please proceed down the lane." "Naaalala mo ba ang 

gate?" ang sabi ni Bob.  

        “Oo, ang drayber ay pinindot ang button at nagsalita na dumating 

na tayo at kaagad na bumukas ang gate," ang sabi ni Betty. "Medyo 

malayo iyon kung ating lalakarin; maaaring may makita tayong 

bisikleta sa garahe." 

        Ang dalawa ay pumunta sa garahe, ngunit wala silang nakitang 

bisikleta. Sa isang sulok ay may nakita si Bob na isang golf cart. "Dati 

ay nakapagmaneho na ako nito kasama si tatay," ang sabi niya. 

"Sumakay ka na." Sa ilang saglit pa ay papunta na ang dalawa papunta 

sa kanilang dating dinaan. 

         Nang kanilang marating ang gate, ay agad silang lumukso. May 

mga nakalagay at nakahilerang bakal. May mga bloke ng tisang may 

sampung talampakan ang taas at may ulo ng leon na nasa ibabaw noon. 

Kaagad na umakyat ang kambal sa mataas na pader at tiningnan ang 

bawat bahagi nito. Wala pa ring clue. Napansin nila na medyo mababa 

na ang araw at alam nila na dapat na nilang mahanap ang ika-apat na 

clue. Tiningnang mabuti ni Betty ang voice box, napansin niya sa isang 

sulok ang isang maliit na papel. Maingat niyang kinuha ito at naroon 

ang pang-apat na clue. "Magmadali ka," ang sabi ni Bob. "Baka mahuli 

na tayo." 

        Magkasabay na binasa ng dalawa ang clue, "It's in the ground and 

drear, down you go to get in here." "Sa cellar, doon tayo pumunta! 

Nauubos na ang ating panahon!" ang sigaw ni Betty. 
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        Si Bob ay pumasok sa silid ni Betty at umupo sa beanbag na 

silya sa may isang sulok." 

        "Ano ang sasabihin mo?" ang tanong ni Bob. 

        "Naiisip ko ang mga cowboy doon sa rodeo. Gusto kung 

magdala ng mga flyers doon at imbitahan sila na pumunta sa 

ating tent meeting," ang tiyak na tugon ni Betty. 

        "Magandang ideya yan, Betty, ngunit nalimutan mo ang 

isang mahalagang bagay?" ang paalala ni Bob. 

        "Ano iyon?" ang tanong ni Betty. 

        "Ang lalaking may malaking sigarilyo," ang may 

pagmamalasakit na tugon ni Bob. 

        "Ah sya ba," ang sabi ni Betty. "Pwede rin siguro natin 

syang imbitahan. Sa tingin ko ay dapat syang pumunta doon para 

maligtas," ang umaasang tugon naman ni Betty. 

        "Kapatid, magpakatotoo nga tayo," ang may pagtawang 

tugon ni Bob. "Kung mahuli nya tayong dalawa sa palagay mo 

ano ang pwede nyang gawin sa atin. Natatakot ako sa kanya." 

        "Pero gusto ko pa ring subukan. Sasama ka ba sa akin?" ang 

tanong ni Betty. 

        Dahil ayaw ni Bob na mapahiya ang kanyang kapatid, si Bob 

ay agad na sumagot, "Oo, pupunta ako. Ngunit iiwan lang natin 

ang mga flyers sa loob ng rodeo at pagkatapos ay aalis agad tayo 

doon." 

        Si Bob at si Betty ay agad na bumaba ng kanilang bisikleta 

at maingat na tumingin sa kanilang paligid. May ilang mga 

cowboy na nakatayo sa may sasakyan ng mga kabayo. Kumaway 

ang mga ito sa kambal nang makita sila kaya naging komportable 
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        Ang dalawang bata ay naghanap sa buong kastilyo at sa likuran ng 

mga halaman ay nakita nila ang pintuan ng cellar. Hinila nila at itinulak 

ang pintuan hanggang sa ito ay mabuksan. 

        Maingat na bumaba ang kambal sa loob nito. Masansang ang 

amoy, madilim at malamig sa silid. "Maghanap ka ng ilaw," ang sabi ni 

Bob. 

        Habang nangangapa sila sa dilim at nakahawak sa dingding ay 

kumapit ang mga sapot ng gagamba sa kanilang mga kamay. "Kadiri!" 

ang sigaw ni Betty. May nakapang switch ang kamay ni Bob, pinindot 

niya ito at kaagad na napuno ng liwanag ang silid. Habang naghahanap 

ang kambal sa mga kalat/basura ay may nakita siyang isang timba. 

Pinuntahan niya ito at tiningnan ang laman. Sa ilalim nito ay nakalagay 

ang panglimang clue. 

        "Ang ating panghuling clue; pero medyo madilim na," ang sabi ni 

Betty. "In this room books are lined, the one you want, words define." 

Alam ng kambal na ang tinutukoy dito ay ang library. "Madali, huwag 

na nating sayangin ang oras!" ang sigaw ni Betty. Natagpuan ni Bob at 

ni Betty ang library. 

        Humihingal pa sila nang basahin nila ulit ang clue. "Sa silid na ito 

ay nakalagay ang mga aklat, ang isang aklat na gusto mo ay 

ipinapaliwanag ang mga salita." "Anong aklat ang ipinapaliwanag ang 

mga salita?" ang tanong ni Bob. 

        "Ang diksyunaryo," ang sagot ni Betty. "Oo, yon nga!" ang sabi 

naman ni Bob. Tiningnan ng kambal ang mga nakalagay na aklat at 

nakita nila, ang isang malaki at luntiang Noah Webster's 1828 

dictionary. Dahan-dahan nilang kinuha ito at inilagay sa mesa. 

Nanginginig pa ang kamay ni Bob habang marahan niyang binubuksan 

ang pabalat nito. Nagulat sila, ang aklat ay hindi lang isang aklat. Sa 

ilalim ng pabalat nito ay may nakatagong lalagyan. Binuksan ni Betty 

ang lalagyan at nakita nila ang isang magandang necklace na may mga 

diamond at rubies. Ang kambal ay hindi halos makahinga habang 

tinitingnan nila ang nagniningning na mga mahahalagang bato. "Ito ang 

pamana kay Tiya Matilda," ang sabi ni Bob. 

        "Magmadali ka, kinakailangang makarating tayo doon sa drawing 
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sila ilalagay. Habang gumagala sa paligid sina Bob at Betty ay nakipag-

usap sila sa mga cowboy. Patuloy ang kanilang pagkasabik. Maganda 

ang kanilang nararamdaman ng panahong iyon kaya hindi nila napansin 

ang isang matipunong lalaki na may malaking sigarilyong nakasubo sa 

kanyang bibig at nagmamasid sa kanilang dalawa. Nang sila ay 

pumunta sa isang sulok ng rodeo ay nakaharap nila si Jack Hanson, ang 

may-ari ng rodeo. 

        "Ano ang ginagawa ninyong dalawang bata dito?" sumigaw ito 

habang nakatingin sa kanila. 

        "Gusto lang po naming makita ang mga hayop at ang mga 

cowboy," ang pautal-utal na tugon ni Bob. 

        "Opo, tumitingin lang kami sa paligid. Tama po ba iyon?" ang 

tanong ni Betty. 

        "Hindi! Umalis na kayong dalawa dito. Marami pa kaming dapat 

gawin dito, at ayaw ko na makita pa kayo na gumagala sa paligid nito!" 

ang sabi ni Ginoong Hanson. 

        Umalis na sina Bob at Betty at hindi na lumingon doon. 

        "Wow," ang sabi ni Bob. "Sigurado ako na hindi sya mabait. Sino 

nga ba talaga sya?" 

        Kinuha na nila Bob at Betty ang kanilang bisikleta at agad na 

umuwi sa kanilang tahahan. 

        Maraming bagay na ang naayos para sa malaking tent meeting na 

kanilang inihahanda. Patuloy ang kanilang pagkasabik at lahat ay 

umaasa sa magandang mangyayari. 

        Si Betty ay nasa loob ng kanyang silid habang dumadaan sa 

pasilyo si Bob. 

        "Bob," ang tawag ni Betty.  
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room bago dumilim," ang sigaw ni Betty. 

        Ang huling clue ni Eunice ay nagdala rin sa kanya sa drawing 

room. Habang dahan-dahan niyang inaalis ang larawan sa dingding ay 

natagpuan niya ang isang safety box. Ang kanyang clue ay naglalaman 

ng tamang combination, at maingat niyang pinindot ang mga numero. 

Tumunog ito at bumukas ang safety box. Napanganga si Eunice ng 

kanyang kunin ang isang diamond at emerald necklace. "Maaaring 

milyon ang halaga nito!" ang paiyak niyang sigaw. 

        Patakbong pumasok si Tiya Matilda sa silid. "O, natagpuan mo na 

pala ang ating mana!" ang kanyang sigaw.  

        "Oh Tilly," ang sabi ni Eunice, "Ano ang ibig mong sabihin, 'ang 

ating mana?' Ang kwintas na ito ay sa akin. Si Susan ay naglagay ng 

maliit na liham sa safety box at ipinapaliwanag na alam niya na gusto 

ko ang emerald kaya ibinigay niya sa akin ang kwintas na ito." 

        "Maaaring ang aking mana ay nasa safety box din," ang tugon ng 

naiiyak na si Tiya Matilda. 

        "Hindi, wala ng ibang laman ang safety box," ang sabi ni Eunice. 

"Tanging ang kayamanan ko lang ang nandoon." 

        Kaagad na nanginig si Tiya Matilda. Alam niya na nakagawa siya 

ng malaking pagkakamali. Sumunod siya sa maling palatuntunan. 

Madilim na ngayon; hindi niya makukuha ang kanyang mana. 

        Nang panahong iyon ay dumating na ang kambal sa silid kasunod 

ang tagapagpatupad. "Tiya Matilda, tingnan mo! Ang mana mo ay 

nakalagay sa aklat na ito." 

        Lumiwanag ang mata ni Tiya Matilda. Maaari kaya na makuha pa 

rin niya ang kanyang kayamanan? Habang binubuksan niya ang aklat at 

ang sekreto nitong lalagyan, siya ay namangha. Ang mga dyamante at 

mga ruby ay lumabas ang kaningningan nito. Tumulo ang luha sa 

kanyang mga mata habang niyayakap ang masayang kambal. "Alam 

ninyo kung paano sumunod sa tamang mga palatuntunan! Paano ko 

kaya kayo mapapasalamatan!" ang paiyak niyang nasabi sa kanila. 
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malalaking titik sa ibabaw ng flyer. Gumuhit ng isang malaking puting 

kabayo si Betty sa gitna nito. Sila ay masaya na nagamit nila ang 

kanilang talento para sa Panginoon. 

 Ang mga sasakyan ng kabayo at baka ay nagsimula ng 

dumating mga ilang araw bago ipakita ang rodeo. Si Bob at si Betty ay 

sumakay ng kanilang mga bisikleta para pumunta sa lugar na 

paglalagyan ng rodeo; ayaw nilang makaligtaan ang mga bagay at 

mangyayari doon. Ang mga cowboy na may malalaking boots at 

sumbrero ay dinadala ang mga kabayo at baka sa kulungan kung saan 
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"Sa tingin ko ay dapat na magkaroon tayo ng tema para gaganaping tent 

meeting," ang sabi ni Ginoong Howard. 

 "Tama ka dyan, Jim," ang pagsang-ayon ni Pastor Buck. 

 "Ano kaya kung "An old fashioned tent meeting?" ang 

suhestiyon ni Grace Potter. 

 "O kaya ay, "Good News under the tent," ang suhestiyon 

naman ni Mike Smith. 

 "Dahil ang ginaganap natin ang tent meeting na malapit sa 

rodeo ay bakit hindi natin gamitin ang "When God Rides a Horse," ang 

sinabi naman ni Joe Carlson. 

 Ang lahat ay nanahimik ng ilang sandali para mag-isip. 

 Pagkatapos ay nagsalita si Pastor Buck, "Sa tingin ko ay 

maganda yan. Ang layunin natin ay ipangaral si Cristo. Ang pagkakaiba 

ng darating na pagparito ng Dios upang humatol, sa Kanyang ibinibigay 

na biyaya at kapayapaan ngayon, ay magandang pundasyon para sa 

pangangaral ng krus at mabuting balita ng kaligtasan." 

 Bago matapos ang gabi ang lahat ay may kanya-kanya ng 

gagawin. Nagkasundo sila na magtipon ulit sa susunod na linggo upang 

magbigay ng mga update sa kanilang mga ginagawa. 

 Ang magulang nila Bob at Betty ang naka-assign para sa 

advertising. Ang pamilya Buck naman ang kukuha ng permiso sa 

lungsod, ang pamilya Smith at Montgomery ang naka-talaga para sa 

pag-arkila ng mga gamit, ang pamilya Carlson at Howard ay para sa 

mga inumin at pagkain, at ang pamilya Potter naman ang bahala sa 

programa at sa musika. 

 Dalawang linggo bago dumating ang rodeo sa kanilang bayan 

ay nagpalagay na ng anunsyo sa dyaryo ang kanilang tatay. 

 Si Bob at si Betty ay nag-desinyo ng flyer na may tema para sa 

tent meeting. Nakalagay ang "When God Rides a Horse" na may 
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        Ang tatlong masayang manlalakbay ay sumakay na ng eroplano 

para sa isang mahabang byahe pauwi sa kanilang tahanan. Habang ang 

eroplano ay patuloy na lumilipad sa ibabaw ng mga ulap, ang tatlo ay 

masayang pinag-uusapan ang kanilang naging karanasan. Saglit na 

natigilan si Tiya Matilda. Pinag-isipan ng kambal kung ano ang 

gumugulo sa kanyang isip. "Alam ninyo, mga bata, pinag-iisipan ko na 

naging mangmang ako na hindi sumunod sa tuntunin para sa akin. Bago 

tayo umalis, ang mga magulang ninyo ay sinabihan ako na maging 

maingat sa pagsunod sa panuntunan ng Dios para sa akin. Akala ko ay 

balewala iyon, ngunit ngayon ay alam ko kung gaano iyon ka-

importante. Hindi na ako makapaghintay para sabihin sa kanila kung 

ano ang nangyari at gusto kung malaman ang iba pang mga bagay 

tungkol sa "tamang paghahati ng Salita ng Dios." 
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Ang Apoy 
 

        "Nasaan ang aking Miner's book?" ang tanong ni Betty sa kanyang 

nanay. 

        "Nakita ko ito sa may lamesa sa kusina ngayong umaga," ang 

tugon niya. 

        "Inilipat ko iyon mula doon at inilagay sa aking silid," ang 

paliwanag ni Betty. 

        "Kung ganoon, hindi ko alam kung nasaan na iyon. Kumilos ka na. 

Ang tatay mo at si Bob ay nasa labas at naghihintay na sa iyo doon sa 

kotse," ang sabi ng nanay nya. 

        Si Betty ay mabilis na umakyat sa hagdanan upang muling tingnan 

ito sa kanyang silid. Habang inililipat nya ang ilang mga "art paper," ay 

bumagsak ang maliit ngunit kumikinang na "Diamonds" na aklat. 

Kaagad nya itong kinuha at mabilis na tumakbo palabas ng pintuan 

papunta sa naghihintay na sasakyan. 

        "Bakit ang tagal mo?" ang naiinis na tanong ni Bob. Si Bob ay 

laging handa; gusto niyang laging nakakarating sa mga lugar na 

kanilang pupuntahan na tama sa oras o mas maaga pa. 

        "Hindi ko kasi mahanap iyong aking aklat," ang paliwanag ni 

Betty. 

        "Hindi nakakapagtaka na nakuha mo ito sa basurahan," ang sabi ni 

Bob. 

        "Tama na yan," ang sabi ng kanilang tatay. "Bakit hindi ninyo 

bigkasin ang mga talata na inyong natutunan kagabi?" 

        Binigkas ni Bob at ni Betty ang mga talata, at ipinaliwanag naman 

ng kanilang tatay kung ano ang kahulugan nito. Siya ay puno ng 

kasiyahan dahil nakikita niya ang kambal na itinatago ang Salita ng 

Diyos sa kanilang mga puso. 
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kanilang iglesya ang nagtitipon. Ang buong silid ay napuno ng ingay at 

pagkasabik habang ang lahat ay nagbibigay ng kani-kanilang mga 

ideya. 

Ipangaral 
ang 

ebanghely
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        Nang dumating ang araw ng linggo ay kinausap ng kanilang tatay si 

Pastor Buck upang pag-usapan nila ang kaniyang ideya. Naiisip ng 

kanilang tatay ang panahon noong siya ay bata pa at may isang 

tagapangaral na dumarating sa kanilang bayan at nagtatayo ng isang 

malaking tolda para magdaos ng "tent meeting". Minsan ay dumalo siya 

roon at naalala ang maraming tao na sabik sa pakikinig ng musika at sa 

ipinangangaral ng pastor. 

        Nang sumunod na linggo ay sinabi ng kanilang tatay kay Pastor 

Buck ang tungkol sa rodeo na darating sa kanilang bayan. 

        "Ano sa palagay ninyo kung magkaroon tayo ng tent meeting sa 

parke na malapit sa rodeo sa gabi ng Biyernes at Sabado kapag 

nagsimula na doon ang rodeo," ang tanong ng kanilang tatay. 

        Lumaki ang mata ni Pastor Buck. 

        "Napakagandang ideya! Dapat ay makakuha tayo ng pahintulot at 

maglagay ng ilang patalastas, umarkila ng tent, magpatugtog ng 

musika, mamigay ng babasahin at magsilbi ng lemonada at kakanin," 

ang sabi ni Pastor Buck. Ang kanyang isipan ay tumatakbo sa dami ng 

naiisip na ideya. 

        Ang kanilang tatay at si Pastor Buck ay nag-usap at naglista ng 

mga kailangan at nagdesisyon na magkaroon ng pagtitipon sa bahay 

nila Pastor Buck ng Huwebes ng gabi upang ayusin ang iba pang mga 

detalye. Bago sila umalis, ay itinungo nila ang kanilang ulo at 

nagpasalamat sa Dios sa isang magandang pribilehiyo bilang mga sugo 

ng Dios upang ipaalam sa mga tao ang kamangha-manghang biyaya ng 

Dios. 

        Nakakuha ng ilang makakapal na sanga ng kahoy ang kanilang 

tatay upang gawing parang sungay at itinali niya ito sa isang bunton ng 

dayami. Inilagay niya ito sa may likuran ng kanilang bahay at 

nagsimula ng mag-ensayo sina Bob at Betty sa paggamit ng tali. Hindi  

ito madali katulad ng kanilang iniisip. 

        Nang Huwebes ng gabi ay pumunta ang kanilang mga magulang 

sa bahay nila Pastor Buck kung saan may dalawampong tao mula sa 
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        Ang kotse ay huminto sa harapan ng isang lumang tindahan at 

kaagad na bumaba sina Bob at Betty. 

        "Magkita tayo sa ika-siyam ng gabi," ang sigaw ng kanilang tatay. 

        Si Bob at si Betty ay nag-uunahan papunta sa pintuan. Gustong-

gusto nila ang tinatawag na "Miner's night" - ang mga palaro, ang pag-

uunahan, ang mga pag-aawitan, ang mga aralin sa Biblia, ang meryenda 

at ang makita ang kanilang mga kaibigan. Tunay na maganda ang 

ganitong pangyayari. 

        Si Gng. Buck ay binati sila sa may pintuan. 

        "Nagsimula na akong mag-isip na maaaring hindi kayo makarating 

ngayong gabi. Madalas na maaga kayong dumarating," ang sabi nya. 

        Si Bob ay tumingin kay Betty at tumakbo na papunta sa gym. 

        "Gng. Buck, nagdala po ako ng mga "cookies". Pwede po bang 

ipamigay ninyo ito ngayong gabi para sa ating meryenda?" ang 

pakiusap ni Betty. 

        "Ang bait mo naman, Betty. Oo, iyon ang gagawin ko. Ang gabing 

ito ay masasabi nating espesyal na gabi," ang sabi ni Gng. Buck na may 

kislap sa kanyang mga mata. 

        "Ano po iyon? Ano ang mangyayari?" ang kaagad na tanong ni 

Betty. 

        "Malalaman mo rin iyon mamaya," ang sabi ni Gng. Buck. "Tayo 

na at samahan natin yong iba pang mga bata." 

        Hinipan ni Pastor Buck ang kanyang pito at agad na pumila ang 

mga bata. 

        "Ngayong gabi ay maglalaro tayo ng bagong palaro na ang tawag 

ay "Don't Get Burned," ang sabi ni Pastor Buck. "Naglagay ako ng 

ilang bilog na pula sa sahig ng gym. Sa inyong pagtakbo sa paligsahan 

ngayong gabi ay ingatan ninyo na huwag tumapak sa kahit isang bilog 

na pula. Ang mga ito ay mainit at maaaring kayo ay mapaso at maalis 

na sa laro." 
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kanilang tatay. 

        "Limandaang dolyar" ang ulit na nasabi ni Betty. "Siguradong mag

-eensayo ako araw-araw para manalo sa paligsahang iyan." 

        "Huwag kang masyadong umasa, kapatid, baka hindi mo matalo si 

Buffalo Bob." 

        Si Betty ay nagpasimula ng paikutin sa ibabaw ng kanyang ulo ang 

isang tali na kanyang naiisip. "Kung siya ay si Buffalo Bob, ako naman 

si Bronco Betty," ang sabi ni Betty. 

        Ang kambal ay nagsimula ng maghabulan at sinusubukang hulihin 

ang isat-isa sa pamamagitan ng tali habang nakasakay sa isang 

kunyaring sasakyang kabayo. 
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        "Hindi ba gusto mo na maghukay sa Salita ng Dios at makita ang 

mga kayamanan ng karunungan ng Dios?" ang may pananabik na 

tanong ni Betty. 

        Sa pagkakataong iyon ay dumating ang kanilang tatay sa 

balkonahe at umupo sa may tabi nilang dalawa. 

        "Magugustuhan ninyong dalawa ang aking nakita," ang pabirong 

sinabi ng kanilang tatay. 

        "Ano po iyon?" ang magkasabay na tanong ni Bob at ni Betty. 

        "Ako ay nagbabasa ng pahayagan at may isang buong pahina doon 

na ibinabalita na may darating na rodeo sa ating bayan sa susunod na 

buwan," ang sagot ng kanilang tatay. 

        "Ang rodeo!" ang sigaw ni Betty. "Tatay, pwede po ba tayong 

pumunta doon? Alam naman ninyo na gustong-gusto kung sumakay sa 

mga kabayo!" 

        "Sa palagay ko ay magkakaroon tayo ng panahon para pumunta 

doon," ang sabi ng kanilang tatay. "Ang totoo nito ay nakalagay sa 

balita na magkakaroon sila ng paligsahan sa paghuli at pagtali ng baka 

para sa mga bata na katulad ng inyong gulang." 

        Bago pa natapos ng kanilang tatay ang kanyang sinabi ay 

lumundag na agad si Bob. 

        "Ang paghuli at pagtali sa baka, sigurado ako na ako ang 

mangunguna sa paligsahang iyon. May talento ako sa paggamit ng tali. 

Naaalala ba ninyo na ako ang nakapaglagay ng tali bago pa malalag sa 

talon ang bangka ni lolo?" ang tanong ni Bob. 

        "Hindi namin makakalimutan ang araw na iyon," ang sabi ni Betty, 

na parang nanginginig at natatakot pa. 

        "Gagawa ako ng mga sungay mula sa sanga ng kahoy at kayong 

dalawa ay pwede ng mag-ensayo. Siyanga pala, may limandaang dolyar 

($500) na premyo para sa mananalo," ang nagaggalak na sabi ng 
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Ang Rodeo 
 

        Ang kalangitan ay nagsisimula ng magbago mula sa matingkad na 

pula habang si Bob at si Betty ay nakaupo sa balkonahe at umiinom ng 

lemonada. 

        "Sa tingin ko ay isa na naman itong magandang araw hanggang 

bukas," ang pahayag ni Betty. 

        "Bakit ganyan ang naisip mo?" ang tanong ni Bob. 

        "Hindi mo ba napakinggan ang lumang kasabihan na, "Ang pulang 

kulay sa gabi ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga manlalakbay, ngunit 

ang pula sa umaga ay dapat na maging babala sa mga manlalakbay." 

ang tugon ni Betty. 

        "Hindi ko pa yan narinig. Saan mo ba yan narinig?" ang tanong ni 

Bob. 

        "Sa Sunday school. Si Gng. Buck ay binanggit sa amin ang ilang 

mga kasabihan na  ginagamit sa mundo na matatagpuan sa Biblia, at 

iyon ang isa sa mga kasabihang iyon," ang sabi ni Betty. 

        "Ano pa ang ilan sa mga kasabihan?" ang mausisang tanong ni 

Bob. 

        Tiningnan ni Betty ang mga isinulat nya mula sa pag-aaral ng 

Sunday school. 

        "Ito ang ilan sa mga naisulat ko," ang sabi ni Betty. "Ang sulat 

mula sa pader" ay mula sa Daniel 5:5. "Ang isang patak ng tubig sa 

timba" ay matatagpuan sa Isaias 40:15, at ang "Itim ng iyong mata" ay 

matatagpuan sa Kawikaan 7:2. 

        "Sa palagay ko ay maraming tao ang hindi alam na ang ilang mga 

bagay na kanilang sinasabi ay mula pala sa Biblia," ang sabi ni Bob na 

may ngiti sa kanyang labi. 
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        Ang mga bata ay tumingin sa sahig ng gym. Mahirap ito - marami 

ang mga nakalagay na bilog na pula. Nang matapos ang palaro, ang 

mga bata ay pagod na pagod. Ang mga kababaihan ay nagsasaya sa 

tuwa. Natalo kasi nila ang mga lalaki. Ngayong gabi ay sila ang unang 

kakain ng meryenda! 

        Kinuha na ng mga bata ang kanilang mga aklat at mga Biblia, at 

bumaba na sila ng hagdanan. Gusto nila Bob at Betty na huminto sa 

may malaking bulletin board at tingnan ang kanilang mga larawan na 

hawak ang kanya-kanyang mga tropeo. Gusto rin nilang tingnan ang 

mapa na inilagay ni Gng. Buck. Naglagay siya  ng mga makukulay na 

tanda kung saan matatagpuan ang iba pang mga Miners club. May 

dalawa sa Chicago at isa naman sa Florida. Umaasa sila na darating ang 

araw na makikita nila ang iba pang mga minerong bata. 

        Ang mga bata ay kumuha na ng kanilang mga upuan malapit sa 

kanilang mga kaibigan at nagsimulang magtawanan at magkwentuhan. 

Napuno ng musika ang kanilang paligid ng magsimulang mag-awitan 

ang mga minero ng kanilang paboritong mga awitin. 

        Inilagay ni Pastor Buck ang chalkboard at ang mga bata ay kinuha 

ang kanilang mga Biblia. Napatunayan ni Bob at ni Betty na ang 20 

minutong ito na ginugugol nila sa Salita ng Diyos ay higit na mas 

kapana-panabik kaysa sa paglalaro. Gustong nilang makarinig at mag-

aral tungkol sa kanilang Tagapagligtas. 

        "Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Pahayag 21:8," ang sabi 

ni Pastor Buck. "Ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang tungkol sa 

impiyerno. Kung kaya naglaro tayo ng bagong palaro. Katulad ninyong 

mga bata na iniwasang makatapak sa bilog na pula ay ang mga tao rin 

ay nagsisikap na makagawa ng mga bagay na hindi maghahatid sa 

kanila sa impiyerno. Sa Pahayag 21:8 ay malinaw na sinasabi na ang 

mga makasalanan ay pupunta sa impiyerno. Ano ang mga kasalanan na 

ating nagawa ayon sa talatang ito?" 

        Ang mga bata ay binasa ang talata at nagtaas ng kamay si Betty. 

        "Oo, ikaw Betty" ang sabi ni Pastor Buck. 

        "Pagsisinungaling," ang sagot nya. "Ang lahat ay 

nakapagsinungaling na." 
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        "Ako at ang lolo mo ay nagtiwala na kay Cristo bilang 

aming Tagapagligtas. Hinarap natin ang kamatayan at ang walang 

hanggan ngayon. Hindi namin gustong isipin o pag-usapan ang 

bagay na iyon. Ngunit alam na namin ngayon na napaka-hangal 

pala namin," ang sabi ng kanilang lola. 

        Ang kanilang lolo ay umupo malapit sa kanilang lola. 

        "Mayroon na kaming kapayapaan at kagalakan ngayon. 

Naniniwala kami na si Cristo ay namatay para sa amin upang 

bayaran ang aming mga kasalanan at bigyan tayo ng kaloob na 

buhay na walang hanggan," ang sabi ng kanilang lolo. 

        Ang lahat ay humalik at yumakap sa isa't-isa. 

Sa ating patutunguhan  
Naghihintay ang walang hanggan 
Magtiwala na kayo kay Cristo 
Bago mahuli ang lahat! 
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        "Sa tingin ko ay hindi na ulit ako mangingisda," ang sabi ng 

kanilang lola. 

        "Pasensya na, mahal. Hindi ko akalain na posible palang 

mangyari ang ganoon sa atin," ang paumanhin ng kanilang lolo. 

        "Lolo, hindi mo naman po kasalanan yon. Ang lahat ay bigla 

na lang nangyari. Ngunit ang mahalaga ay nakaligtas tayo, at 

pwede ka pa namang bumili ng bagong bangka," ang sabi ni Bob. 

        Si Betty ay pumunta na sa kanyang silid. Siya ay bumalik 

pagkatapos ng ilang minuto habang dala nya ang regalo para sa 

kanilang lolo at lola. 

        "Ginawa ko po ang larawang ito para sa inyo," ang sabi ni 

Betty habang ipinagmamalaking ibinibigay ang larawan sa 

kanilang lolo at lola. 

        Ang kanilang lolo at lola ay walang masambit na salita. Sa 

larawan ay makikita ang kanilang maliit na cabin na malapit sa 

Big Bend River. Iginuhit ni Betty ang ilog na kumpleto ang mga 

agos at ang talon. Pero sya ay may idinagdag doon matapos 

nyang bumalik sa kanyang silid. Mayroon na ito ngayong maliit 

na bangka na nakalagay malapit sa itaas ng talon. Mayroon syang 

sinulat na tula sa may ibaba ng larawan. Ito ang nakalagay doon: 

  Sa ating patutunguhan  

  Naghihintay ang walang hanggan 

  Magtiwala na kayo kay Cristo 

  Bago mahuli ang lahat! 

        Nang dumating ang kanilang mga magulang sa cabin, gusto 

nilang marinig ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa dulo ng 

kanilang kwento, tahimik na sinabi ng kanilang lolo, "Mahal, 

pakikuha mo nga ng larawang iginuhit ni Betty." 

        Kinuha ng kanilang lola ang larawan at habang may luha sa 

kanyang mga mata ay niyakap nya si Betty. 
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        "Totoo ito. Ang Roma 3:23 ay nagsasabi sa atin na, "Ang lahat ay 

nagkasala." Sa Roma 6:23 ay sinasabi ang kabayaran (kung ano ang 

nararapat sa iyo) ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang ang pisikal 

na kamatayan, kundi ang pangalawang kamatayan. Ayon sa Pahayag 

21:8, ano ang tawag sa pangalawang kamatayang ito?" ang tanong ni 

Pastor Buck. 

        Nagtaas si Jimmy ng kanyang kamay. "Dagat-dagatang apoy" ang 

sabi nya. 

        "Ano ang dagat-dagatang apoy?" ang tanong ni Pastor Buck. 

        Nagtaas naman ng kamay si Judy. "Apoy at asupre," ang sagot 

nya. 

        "Ang Biblia ay malinaw ang sinasabi tungkol sa impiyerno. Bakit 

ginawa ito ng Diyos? Tingnan ninyo sa Mateo 25:41. Para kanino 

ginawa ang impiyerno?" ang tanong ni Pastor Buck. 

        Muli ay naunang nagtaas ng kamay si Bob. "Sa diablo at sa 

kanyang mga anghel," ang kanyang sagot. 

        "Tama," ang sabi ni Pastor Buck. "Ating napag-aralan kung paano 

si Lucifer ay nagrebelde at ang ikatlong-bahagi ng mga anghel ay 

sumama o sumunod sa kanya. Pinatigil ng Diyos ang pagrerebeldeng 

iyon sa pamamagitan ng lugar na tinatawag na impiyerno. Nang piliin 

ni Adan at ni Eba na pumanig sila kay Satanas, ang kasalanan ay 

pumasok sa sangkatauhan. Ang hatol ng Diyos laban sa kasalanan ay 

kamatayan at impiyerno. Ang banal at makatuwirang karakter ng Diyos 

ay kinakailangang maging matuwid tungkol sa kasalanan. Dahil dito 

ang Diyos, ay Diyos! Hindi hinayaan ng Diyos ang mga tao na walang 

kaligtasan. Pinatay Niya ang unang hayop at ibinihis ang balat nito kina 

Adan at kay Eba, at naging karapat-dapat sila sa Kanyang presensya," 

ang paliwanag ni Pastor Buck. 

        Si Pastor Buck ay nagpatuloy ng pagpapaliwanag, "Magmula 

noon, ang mga dugo na isinasakripisyo ay para sa ikapagpapatawad ng 

mga kasalanan. Ang mga dugo ng mga baka at mga kambing ay hindi 

makapag-aalis ng mga kasalanan, iyon ang sinasabi sa Hebreo 10:4. 

Ngunit alam ng Diyos na isang araw ay ang Kanyang sariling Anak ay 
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pupunta dito sa lupa, magkakatawang-tao, perpektong Diyos-Tao, at 

ibubuhos ang Kanyang perpektong dugo para bayaran at alisin ang 

kasalanan ng sanlibutan. Ang Roma 3:25 ay nagsasabi sa atin na ang 

kamatayan ni Jesu-Cristo doon sa krus para sa ating mga kasalanan ay 

kumpletong nakasapat na pambayad sa ating mga kasalanan at naayos 

na ang pananagutan natin sa kasalanan sa Diyos. Sa pamamagitan ng 

ating pananampalataya sa dugo ni Cristo ay ginagawa tayong matuwid 

ng Diyos, ginagawa Niya tayong karapat-dapat sa Kaniyang presensya. 

Si Jesu-Cristo ay nararapat na magdanas ng kamatayan at ng impiyerno, 

ang hatol ng Diyos tungkol sa kasalanan, upang tayo ay maligtas para 

sa kaparusahan ng kasalanan. Binabanggit sa Mga Awit 22 ang 

kahindik-hindik na paghihirap doon sa krus kung saan ang Diyos Ama 

ay tumalikod sa Kanyang Anak habang ang kanyang kaluluwa ay 

ginagawang handog para sa kasalanan. Ang hatol ng impiyerno ay 

bumagsak sa Panginoong Jesu-Cristo. Ngunit hindi ito nakatalo sa 

Kanya. Siya ay muling bumangon sa mga patay sapagkat ang 

kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan ay hindi makapapanaig sa 

Kanya. Ang kasalanan ay natalo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. 

Tanging ang biyaya ng Diyos ang maghahandog sa Kanyang bugtong 

na Anak para sa mga makasalanan na katulad mo at katulad ko. Ang 

biyaya ng Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan bilang regalo sa sinumang 

mananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo bilang kanilang 

Tagapagligtas. Ang impiyerno ay isang tunay na lugar kung saan ang 

mga tunay na tao na hindi nagtiwala kay Cristo bilang Tagapagligtas ay 

pupunta doon. Ang ibig sabihin ay ang kanilang sarili ang magiging 

sakripisyo para sa kanilang kasalanan magpakailanman. Ang impiyerno 

ay hindi dapat katakutan ng mga mananampalataya. Ang bangis ng 

impiyerno ay bumagsak sa ating Tagapagligtas at ang Diyos ay nakikita 

tayo na nasa Kanya, perpekto, walang anumang kasalanan na pwedeng 

maghiwalay sa atin." 

        Si Bob, si Betty at ang iba pang mga batang minero ay iniyuko ang 

kanilang mga ulo at nagpasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang biyaya at 

sa kanilang kahanga-hangang Tagapagligtas na umibig sa kanila at 

nagbigay ng Kanyang sarili para sa kanila. 

        "Bago tayo magtapos para sa ating meryenda, si Gng. Buck at ako 

ay may espesyal na sasabihin sa inyo. Sa darating na dalawang linggo 

ay pupunta kami sa camping trip. Lahat kayo ay imbitado na sumama sa 
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paakyat hanggang  sa marating ang kamay ng mga naghihintay ng 

sumaklolo sa kanila. Si Betty naman ang sumunod. Wala syang 

gaanong problema para makarating sa itaas. 

        "Ikaw na muna ang sumunod, Bob," ang sabi ng kanilang 

lolo habang malapit ng kumawala ang bangka sa tuod ng puno. 

        "Lolo, hindi po ako aalis kung hindi ko kayo kasama," ang 

paiyak na tugon ni Bob. "O, sige tayo ng dalawa ang 

magkasama." 

        Maingat na lumapit sa taling hagdan ang kanilang lolo at 

hinawakan si Bob. 

        "Okey, Bob, umalis na tayo dito!" ang sigaw ng kanilang 

lolo. 

        Habang sila ay tumatapak sa unang baytang ng taling hagdan 

ay nasira naman ang bangkang nakatali sa tuod ng puno. Habang 

sila ay paitaas ay nakikita nila ang bangka ng kanilang lolo na 

bumabagsak sa talon at paulit-ulit na umikot hanggang bumagsak 

ito sa tubig sa ibaba. Ang dalawa naman ay kaagad na narating 

ang ligtas na lugar sa helikopter. 

        Maaaring ang ilang namamasyal sa gubat ay nakita ang 

kanilang bangka na dinadala ng agos pababa sa ilog at tumawag 

ng tulong para sa kanila. 

        Ang kanilang mga magulang ay hindi makapaniwala nang 

tumunog ang kanilang telepono. Matapos nilang malaman na 

ligtas na ang lahat ay agad silang pumunta sa cabin upang 

sunduin ang lahat pabalik sa kanilang tahanan. 

        Sa cabin naman ay maayos na ang kondisyon ng kambal. 

Pero ang kanilang lolo at lola ay medyo nanginginig pa. 
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amin. Gumawa na kami ng mga babasahin na madadala ninyo pag-uwi 

sa inyong mga tahanan. Tayo ay matutulog sa mga tent, magkakaroon 

ng mga campfires, maglalakbay at magsasaya sa National Forest State 

Park," ang paliwanag ni Pastor Buck. 

        Sa ilang sandali ay hindi makapaniwala ang mga minero sa 

kanilang napakinggan! Pagkatapos ang lahat ay nagsimulang lumundag 

ng pataas at pababa katulad ng popcorn. Nagsimula rin silang sumigaw 

ng mga katanungan, si Gng. Buck ay sinabi na ang lahat ng mga bagay 

na gusto nilang malaman ay nasa babasahin na kanilang ginawa. Ang 

mga bata ay halos magka-apakan sa kanilang pag-uunahan para 

makakuha ng nasabing babasahin. 
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        Sa kanilang pag-alis ng gabing iyon, napuno ng pananabik ang 

buong paligid. Si Bob at si Betty ay hindi pa nakaranas na mag-

camping at ito ay malaking paglalakbay para sa kanila. 

        Habang sila ay papauwi sa kanilang tahanan, si Bob at si Betty ay 

sinabi sa kanilang tatay ang tungkol sa camping trip. 

       "Pwede po ba kaming sumama?" ang magkasabay na sigaw ng 

dalawa. 

        "Tingnan ko nga ang babasahin?, ang sabi ng kanilang nanay nang 

sila ay makarating sa kanilang tahanan. "Kayo ay mawawala ng 

dalawang araw at dalawang gabi. Si Pastor Buck at ang kaniyang asawa 

ay naroroon at ihahatid kayo ng sasakyan ng iglesya. Bakit naman hindi 

ako papayag?" ang sabi niya. 

        Tiningnang mabuti ng kanilang tatay ang mga impormasyon sa 

babasahin at ang listahan ng kailangang dalhin ng mga bata: sleeping 

bag, hiking clothes, flashlight, tootbrush, towels, soap, at iba pa. 

        "Tingnan ninyo, naisip at inilagay na nilang lahat ng kailangan," 

ang sabi ng kanilang tatay. "Pumapayag na rin ako na sumama kayo." 

        Si Bob at si Betty ay parehong tumakbo papunta sa telepono, 

katulad ng laging nangyayari, si Betty ang nauna doon. Hindi na sila 

makapaghintay para sabihin sa kanilang mga kaibigan na makakasama 

rin sila. 

        Ang araw ng Biyernes ay dumating. Ang kambal ay abala sa pag-

iimpake ng kanilang mga dadalhin at ang kanilang nanay naman ay 

inilalabas doon ang mga hindi gaanong kailangan sa camping trip. 

        "Maraming espasyo sa loob ng sasakyan pero kinakailangan na 

magdala lang kayo ng isang bag - mabuti pa na dalhin ninyo ang mga 

nakalagay sa listahan sa halip na ang inyong mga laruang stuffed 

animals," ang sabi ng nanay nila kay Betty. 

        Sa iglesya, ang sasakyan ay napuno na at ang mga kabataan ay 

nakaupo na doon. Ang kanilang mga magulang ay nagpaalam na 

habang ang sasakyan ay dumadaan at hindi na nila matanaw. 
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        Muling inayos ni Bob ang tali at nagsimula na naman nyang 

paikutin ang tali sa ibabaw ng kanyang ulo. 

        Sumigaw ang kanilang lolo, "Bob, itapon mo na ulit ang tali! 

        Itinapon ni Bob ang tali sa itaas ng hangin. Tumama ang bilog ng 

tali sa tuod ng puno. Tinulungan ng kanyang lola at ni Betty si Bob 

upang maiayos ng pagkakatali at kanilang hinila ang tali para makalapit 

sa tuod ng puno. Sa loob ng ilang sandali ay walang sinumang 

nagsalita. Ang bangka ay tumigil na. Natatakot silang tumingin,  pero 

napag-alaman nilang nakalagay ang bangka sa may gilid ng talon. 

        Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa ibaba ang patuloy na 

pumupuno sa kanilang paligid. Ang apat na nasa bangka ay patuloy na 

nanatili para sa kanilang mahal na buhay. 

        "Ano na ngayon ang gagawin natin?" ang tanong ng kanilang lola. 

        "Siguraduhin ninyong nakalagay ng maayos ang inyong mga life 

jacket. Ako'y natatakot na baka hindi na tayo kayanin ng tali sa 

pagkakabit sa tuod ng puno," ang naging tugon ng kanilang lolo. 

        Habang ang bawat isa ay tinitingnan ang kani-kanilang life jacket 

ay nakarinig sila ng isang tunog. Silang lahat ay tumingin sa itaas at 

nakita ang isang helikopter na papunta sa kanila. 

        "Sila kaya ay papunta para tulungan tayo?" ang sigaw ni Betty. 

        Nakabibingi ang tunog habang papalapit ang helikopter. Ang 

helikopter ay nanatili sa ibabaw nila. Habang ang apat na sakay ng 

bangka ay  takot na takot at nakatingin sa itaas ay may isang taling 

hagdan ang itinapon mula sa helikopter. 

        "Kunin mo ang tali ng hagdan, Bob," ang sabi ng lolo nila habang 

sinusubukan niyang mapanatili ang pagkakapit ng tali sa tuod ng puno. 

        Hindi alam ng kanilang lola kung kakayanin nyang 

makaakyat. Ngunit alam nya na kung titingin sya sa ibaba ay lalo 

syang matatakot. Pinanatili nya ang tingin sa helikopter habang 
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        Ang pagbyahe ng sasasakyan ay para na ring isang paglalakbay. 

Ang lahat ay nagdala ng pagkain at unan para sila ay maging 

komportable. Ang mga batang lalaki ay nagtatawanan habang inilalagay 

ang mga gagamba sa mga sleeping bag ng mga kababaihan, at ang mga 

batang babae ay sumigaw at ang sabi nila ay itatapon ang mga sleeping 

bag ng mga kalalakihan sa ilog. Si Pastor Buck at ang kanyang misis ay 
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        Si Bob at si Betty ay pumunta sa may likuran at hinawakang 

mabuti ang magkabilang bahagi ng bangka. Umupo rin ng maayos ang 

kanilang lola sa kanyang kinauupuan. Itinulak ng kanilang lolo ang 

bangka para hindi bumangga sa mga bato ang bangka habang 

tumatalsik ang tubig sa kanilang paligid. Sila ay patuloy na tumatama 

sa magkabi-kabila na para bang wala ng katapusan ito. Ngunit bigla na 

lang silang nagulat dahil biglang kumalma ang tubig sa kanilang 

paligid. 

        "Ano ang nangyari?" ang tanong ng kanilang lola. 

        "Nasaan na tayo?" ang paiyak na tanong ni Betty. 

        Ngayon ay alam na nila. Naririnig na nila ang tunog ng talon. Ang 

bangka ay papunta na doon sa talon. 

        "Ang tangi na lang nating pag-asa ay makalapit sa isa sa mga tuod 

na iyon ng puno!" ang sigaw ng kanilang lolo. 

        Patuloy na nagsagwan ang kanilang lolo, pero wala pa rin itong 

nagawa. Habang nakatingin sa ibaba si Bob ay nakita nya sa isang 

bahagi ang tali ng bangka. 

        "Lolo, nandito po ang tali ng bangka! Baka pwede pwede po 

nating maitali ito doon sa tuod ng puno!" ang umiiyak na sabi ni Bob. 

        "Pwede natin yang subukan, Bob. Susubukan kung makalapit sa 

tuod at susubukan kung maitali ito doon," ang sabi ng kanilang lolo. 

        Umayos ng pwesto ang kanilang lolo at ibinigay ang dulo ng tali 

kay Bob. Ang talon ay nakikita na nila ngayon. May ilan na lang tuod 

ng puno na natitira bago bumaba sa talon. Ginawa na ng kanilang lolo 

ang lahat niyang makakaya sa pagsagwan at si Bob ay pinaikot naman 

ang tali sa itaas ng kanyang ulo. Buong lakas niya itong pinalipad, 

ngunit tumama lang ito sa may tabi ng tuod at bumagsak sa tubig. 

        "Subukan mong muli, Bob," ang sigaw ni Betty. 
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nag-iisip kung paano nila ito aayusin. 

        Makalipas ang dalawang oras, ang sasakyan ay pumunta na sa 

isang mabatong daan at huminto sa isang maliit na building na may 

nagbabantay na sundalo. Ipinaalam ni Pastor Buck sa sundalo na sya, 

ang kanyang asawa at ang sampung mga kabataan ay tutuloy doon ng 

dalawang araw at dalawang gabi. Binigyan ng sundalo sina Pastor Buck 

ng mapa at binilugan ang mga lugar kung saan pinahihintulutan ang 

pagka-camping. 

        "Matindi ang init ngayon kaya siguraduhin ninyo na ang apoy na 

inyong ginamit ay patayin ninyo kapag hindi na kailangan," ang sabi ng 

sundalo. 

        "Sisiguraduhin namin yan," ang sabi ni Pastor Buck. 

        Ang sasakyan ay pumunta na sa loob ng gubat. Ang mga mata ng 

mga bata ay nakatingin sa labas ng bintana habang pinamamasdan ang 

naglalakihang mga puno. 

        "Hindi ko alam na ang mga puno ay lumalaki ng ganyan," ang sabi 

ni Judy. 

        "Mag-ingat kayo sa mga hayop sa paligid," ang sabi ni Gng. Buck. 

        Ang sasakyan ay patuloy na naglakbay sa paliko, pababa at pataas 

na mga burol. Napagdesisyunan ni Pastor Buck ang isang lugar na 

tinatawag na "Lost Canyon" sa mapa. 

        "Wow, ang ganda ng lugar!" ang sigaw ni Bob. 

        "Pwede kayong gumala sa paligid sa loob ng 30 minuto, 

pagkatapos ay gusto ko kayong bumalik lahat dito para ibaba ang 

inyong mga gamit at mag-aayos na tayo ng ating camp," ang sabi ni 

Pastor Buck. 

        Ang mga bata ay tumakbo sa ibat-ibang direksyon. Alam naman ni 

Pastor Buck na hindi sila maliligaw sa loob ng gubat na nakapalibot sa 

kanila. 
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        "Sa tingin ko ay tayo lang ang nasa lugar na ito. Hindi siguro ito 

ang  panahon para sa pagka-camping," ang sabi ni Gng. Buck. 

        "Hindi natin alam ang panahon sa buwan ng Oktubre," ang tugon 

ni Pastor Buck. "Mabuti na lang at maganda ang panahon ngayong 

weekend." 

        Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ang mga bata at 

tumulong sa kanila na ibaba ang mga gamit at nagsimula na silang mag-

set up ng camp. Ipinakita ni Pastor Buck kung paano ang paglagay ng 

dalawang tent. 

        "Una ninyong ilagay ang mga pasak na kahoy sa magkabilang 

dulo," ang sabi niya. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob na dala ang 

pole at sa loob lang ng ilang segundo ay nakalagay na ang tent. 

        "Madali lang pala," ang sabi ni Jimmy. 

        "Ang susunod ay kinakailangan nating mag-ipon ng mga 

gagamiting kahoy. Kunin lamang ninyo ang mga kahoy na makukuha 

ninyo sa lupa," ang paalala ni Pastor Buck. 

        Habang ang mga kalalakihan ay papunta sa gubat, ang mga batang 

babae naman ay tinutulungan si Gng. Buck na ibaba sa sasakyan ang 

mga pagkain at ang iba pang mga gamit. Iniayos ng mga kababaihan 

ang kanilang mga sleeping bags sa isang tent at naglagay ng tanda sa 

may pintuan. Ito ang nakalagay, "Keep out, Girls only." 

        Ang mga lalaki ay bumalik, ang bawat isa ay may hawak na mga 

kahoy na pwede nilang madala. 

        "Gumawa na tayo ng apoy," ang sabi ni Billy. 

        "Naisip ko na mabuti pa ay unahin na muna nating gumala habang 

may araw pa. Kunin ng lahat ang kanilang hiking shoes at siguraduhin 

na magsuot kayo ng pantalon at damit na may mahabang kamay. Mag-

ingat kayo sa mga limatik," ang sabi ni Pastor Buck. 

        “Pwede ba tayong bumaba?" ang tanong ni Jimmy. 

        "Pwede ninyong gawin iyon sa ibang araw kapag kasama ninyo 
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makina, ngunit hindi ito gumagana. Patuloy pa rin nya itong 

sinubukang paandarin, pero patay pa rin ang makina nito. 

        "Huwag kayong matakot. Susubukan ko naman ang electric 

motor," ang sabi ng lolo nila. 

        Ang tunog ng electric motor ay pumailanlang sa kanilang 

paligid at ang lolo nila ay nakahinga ng maluwag. Habang 

patuloy na umaandar ang kanilang bangka ay patuloy namang 

bumibilis ang agos sa ilog. 

        "Lolo, parang patuloy na nadadala tayo ng agos pababa sa 

ilog," ang sabi ni Bob na medyo natatakot na. 

        Sinubukan ulit ng kanilang lolo na paandarin ang malaking 

makina ng bangka. "Patay pa rin. Sa palagay ko ay hindi kaya ng 

electric motor para labanan ang malakas na agos. Ibigay ninyo sa 

akin ang sagwan; susubukan ko ito para makapunta tayo sa 

pangpang," ang sabi ng lolo nila. 

        Binigyan ng lola nila ng sagwan ang kanilang lolo at 

magkatulong na nagsagwan ang dalawa upang mapapunta ang 

kanilang bangka sa pangpang. Balewala ito. Malakas ang agos ng 

ilog. Patuloy na bumibilis ang takbo ng bangka at ito ay papunta 

na sa ibaba ng malaking ilog. 

        "Malaki ang problema natin ngayon," ang sabi ng lolo nila. 

"Tingnan natin ang bangka kung ano ang mayroon tayo dito. 

Nalilitong tiningnan ng apat ang bangka, ngunit wala silang 

nakita na makakatulong sa kanila. Ngayon ang bangka ay patuloy 

na dinadala sa magkabi-kabilang bahagi ng ilog. Sila ay malapit 

ng dumating sa may talon. 

        "Diyan lang kayo!" ang sigaw ng kanilang lolo. "Susubukan 

ko pa ring ma-kontrol ang bangkang ito." 
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ang inyong mga magulang," ang sagot ni Pastor Buck. 

        Si Betty ay abala sa pagkuha ng mga larawan sa lahat ng kanyang 

nakikita. Ang araw ay patuloy na bumaba at ang grupo ay pabalik na sa 

camp. 

        Ipinakita ni Pastor Buck kung paano gumawa ng campfire at 

inihanda naman ni Gng. Buck ang mga hotdog at chips. Habang 

lumalalim ang gabi ay sinindihan na nila ang mga lampara at napuno 

nito ng malamlam na liwanag ang buong paligid ng campsite. Nag-ihaw 

sila ng marshmallow at tinuruan sila ni Gng. Buck ng ilang campfire 

songs na kanyang natutunan noong bata pa sya. Bago ang apoy ay 

mawala na, ang maliit na grupo ng mga minero ay hindi na nila 

mapanatiling nakabukas ang kanilang mga mata. Alam nila Pastor Buck 

at ng kanyang misis na magkakaroon sila ng maayos na tulog sa gabing 

iyon. 

        "Limatik!" ang sabay na sigaw ng mga kababaihan. 

        Ang grupo ay pumunta na sa direksyon ng bangin. Sa loob lang ng 

isang oras ay naabot na nila ang tabi ng bangin. Isang kahanga-hangang 

tanawin ang nakita ni Betty ng kanyang mga mata. Ang mga 

magaganda at makukulay na mga bato ang nasa paligid ng bangin. May 

kulay red, pink, copper, brown, purple at white na kumikinang sa tama 

ng araw. Ang mga bato ay may mga anyo ng kastilyo, mga ligaw na 

hayop, mga katedral, mga bundok at mga sundalo. 

        Matarik ang magkabilang bahagi ng bangin. 

        "Gaano kalalim ang bangin?" ang tanong ni Bob. 

        "Aabot ng isanglibong piye," ang sagot ni Pastor Buck. 

        “Pwede ba tayong bumaba?" ang tanong ni Jimmy. 

        "Pwede ninyong gawin iyon sa ibang araw kapag kasama ninyo 

ang inyong mga magulang," ang sagot ni Pastor Buck. 

        Si Betty ay abala sa pagkuha ng mga larawan sa lahat ng kanyang 

nakikita. Ang araw ay patuloy na bumaba at ang grupo ay pabalik na sa 

camp. 
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        Ipinakita ni Pastor Buck kung paano gumawa ng campfire at 

inihanda naman ni Gng. Buck ang mga hotdog at chips. Habang 

lumalalim ang gabi ay sinindihan na nila ang mga lampara at napuno 

nito ng malamlam na liwanag ang buong paligid ng campsite. Nag-ihaw 

sila ng marshmallow at tinuruan sila ni Gng. Buck ng ilang campfire 

songs na kanyang natutunan noong bata pa sya. Bago ang apoy ay 

mawala na, ang maliit na grupo ng mga minero ay hindi na nila 

mapanatiling nakabukas ang kanilang mga mata. Alam nila Pastor Buck 

at ng kanyang misis na magkakaroon sila ng maayos na tulog sa gabing 

iyon. 

        Si Gng. Buck ang naunang gumising. Tahimik siyang nagbihis at 

lumabas ng tent. Gusto niyang nakahanda na ang kanilang almusal 

kapag nagising na ang mga bata. Ang pancake ay nasa kanilang menu 

ng umagang iyon. 

        "Nasaan kaya ang syrup na iyon?" ang nasambit nya. "Hindi ako 

makapaniwala na naiwan ko iyon! Ano ang aking gagawin?" sya ay 

nagtataka. At kanyang naalala na may nakita syang tindahan may ilang 

milya bago ang lugar ng mga sundalo. "Sa tingin ko ay magba-byahe 

ako papunta doon at makakabalik pa rin bago ang sinuman ay magising. 

Mag-iiwan na lang ako ng mensahe dito para mabasa nila." 

        Si Pastor Buck ang unang nakaamoy nito. Usok! Oo, sigurado sya 

na ito ay usok. Kinuha niya ang kanyang mga damit at mabilis na 

lumabas ng tent. Hindi, ang kanilang campfire ay wala namang apoy. 

Saan kaya nanggagaling ang usok? Tatawagin na sana nya si Gng. Buck 

ng makita nya ang kanyang mensahe na iniwan. "Sana ay makabalik 

sya sa lalong madaling pahanon," ang naisip nya. 

        Habang si Pastor Buck ay tumitingin sa paligid ay nakita nya ang 

maliliit na puting usok mula sa malayo. Habang tinitingnan nya, ang 

usok ay patuloy na kumakapal. Ito ay nagmumula sa direksyon ng 

kalsada palabas ng gubat. Alam nya na ang bangin ay nasa likod nya at 

nagsimulang mapuno ng takot ang kanyang puso dahil sa panganib na 

kinakaharap nya at ng mga bata. Sa patuloy nyang pagtingin sa usok na 

pumupuno sa hangin sa paligid, alam nya ito ay hindi nanggagaling sa 

campfire, kundi ito ay isang forest fire! 

        Nakita na rin ng sundalo ang usok. Nag-byahe na sya sa loob ng 
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        Ang apat ay isinuot ang kani-kanilang life jacket at umupo 

na sa bangka. Mahirap ang walang pangtikin, kaya itinulak pa ng 

kanilang lolo ang bangka mula sa tabi. 

        "Napakalamig ng tubig!" ang kanyang sigaw. 

        Ang bangka ay kanilang pinatakbo sa nagyeyelong tubig. 

        “Gusto kung subukan ang isang lugar sa may ibaba ng ilog," 

ang sabi ng lolo nila. 

        "Sa palagay mo kaya ay dapat tayong pumunta sa may 

paibaba ng ilog samantalang napakalakas ng agos ngayon doon?" 

ang nagtatakang tanong ng kanilang lola. 

        "Huwag kang mag-alala. Mayroon tayong dalawang motor 

dito sa bangka. At isa pa, baka ang "ole Bessie" na gusto nating 

mahuling isda ay nasa dakong iyon," ang tugon ng kanilang lolo. 

        Pumunta na ang maliit na bangka paikot sa Big Bend River 

hanggang sa isang lugar sa itaas ng malakas na agos. Pinatay ng 

kanilang lolo ang makina ng bangka at ibinaba ang angkla. Ang 

tatlo ay nagsimula ng mamingwit ng isda. 

        Ang ilog ay mabilis ang pag-agos. Naririnig nila ang tunog 

ng talon mula sa kanilang kinaroroonan. Ang bangka ay 

marahang kumilos. Walang sinuman ang nakapansin dito. Akala 

ng lola nila ay palayo lang sila sa puno na nasa may pangpang. 

        "Sa palagay kaya ninyo ay nakakapit pa ang angkla natin?" 

ang tanong ng lolo nila. 

        Tumingin sa itaas ang lolo nila, "Titiyakin ko ito." 

        Kaagad niyang nalaman na hindi na nakakapit ang angkla 

nila. Mabilis syang pumunta sa may likuran ng bangka upang 

buhayin ang makina nito. Paulit-ulit niyang pinaaandar ang 
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parke na pwede nyang mapuntahan ngunit muli syang bumabalik dahil 

sa apoy. Ang apoy ay patuloy na nagngangalit at lumalaki. Dahil sa 

hangin at sa mga tuyong kahoy, alam nya na dapat syang magmadali sa 

kanyang gagawin. Pinatunog nya ang alarma at kaagad na dumating ang 

maraming mga truck na may mga pamatay sunog. 

        Si Gng. Buck ay nakakuha na ng syrup at pabalik na sya sa camp 

site ng makita nya ang usok. Mabilis syang pumunta sa istasyon ng mga 

sundalo at nagpasimulang sumigaw na sina Pastor Buck at ang mga 

bata ay naroroon malapit sa may Lost Canyon. 

        "Alam ko po yon ma'am," ang sabi ng sundalo. "Ginagawa na po 

namin ang lahat para sila ay mailabas." 

        Naramdaman ni Gng. Buck ang lamig na dumadaloy sa kanyang 

buong katawan. Wala syang magagawa para makatulong. Dapat nyang 

tawagan ang mga mga magulang at ipaalam sa kanila ang sitwasyon. 

        Ang mga magulang nila Bob at Betty ay katatapos lang inumin ang 

pangalawang baso ng kape, nang tumunog ang telepono. 

        Alam ni Pastor Buck na dapat syang kumilos ng mabilis. Naririnig 

nya ang tunog ng apoy na papunta na sa kanila. Patuloy na lumalakas 

ang hangin at hindi nya masigurado kung ang mga sundalo ay aabot sa 

kanila ng tama sa oras. Mayroon syang dapat na gawin! 

        Pumunta sya sa loob ng tent at ginising ang mga bata. Malumanay 

niyang sinabi kung ano ang nangyayari. Naaamoy na ng mga bata ang 

usok. Ang iba ay nagsimula ng umiyak, ngunit si Pastor Buck ay 

hinawakan sila ng mahigpit at sinabi nya na mayroon syang plano. 

        "Dapat tayong magtulungan. Gusto kung kunin ninyo ang inyong 

mga tulugan at ilagay ito sa isang pabilog na guhit. Ako ay magsisimula 

ng apoy at bago pa ito lumaki, gusto kung patayin ninyo ito sa 

pamamagitan ng pagtapon ng inyong mga sleeping bag doon. Gagawin 

natin ito hanggang makasunog tayo ng malaking guhit na bilog," ang 

paliwanag ni Pastor Buck. 

        "Bakit tayo dapat na magsimula ng apoy at patayin ito?" ang 

tanong ni Bob. Hindi sya sigurado na maganda ang ideyang ito. 
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pamamangka," ang sabi ng kanilang lolo. 

        Samanta sa cabin ang kanilang lola ay abalang-abala sa 

paghahanda ng kanilang hapunan. Ang kailangan na lang nya ang 

isdang lulutuin. Makalipas ang ilang sandali ay naamoy na sa 

loob ng cabin ang malutong na piniritong isda. 

        Ang kanilang lolo ay gumawa ng apoy at ang kambal ay 

tinulungan ang kanilang lola para malinis ang kusina, at mag-

impake ng pagkain at ng mga gamit upang ilagay sa kahon na 

dadalhin nila pabalik ng bahay. 

        Nang sumunod na umaga ang lahat ay abala para ihanda sa 

taglamig ang cabin. Tinulungan ni Betty ang kanilang lola para 

iligpit ang mga lalagyan ng bulaklak at ilagay ito sa silungan. 

Tinulungan naman ni Bob ang kanilang lolo para patuluin ang 

tubig sa linya nito at upang isara ang mga bintana. Bago dumating 

ang tanghali ay tapos na sila ng kanilang mga gawain. Ang lola 

nila ay gumawa ng ilang sandwich at kaagad nilang kinain ang 

mga ito. 

        "Ano po kaya kung manghuli ulit tayo ng isda sa huling 

pagkakataon?" ang tanong ni Bob. 

        "Sa palagay ko ay may konting oras pa tayo bago umuwi," 

ang sabi ng lolo nila. 

        "Lola, baka gusto po ninyong sumama sa amin?" ang tanong 

ni Betty. 

        "Alam naman ninyong hindi ako marunong mangisda," ang 

sabi ng lola nila. "Pero maganda siguro na makapunta rin ako sa 

may ilog sa panahong ito." 
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        "Ganito yon," ang sabi ni Pastor Buck. "Kapag ang apoy ay 

dumating dito bago pa ang mga sundalo, tayo ay magiging ligtas sa 

loob ng bilog. Tingnan ninyo, ang apoy ay hindi na masusunog ang 

mga parteng dati ng nasunog." 

        "Bakit hindi natin simulang tumakbo?" ang tanong ni Judy. 

        "Hindi natin mauunahan ang apoy na ito," ang tugon ni Pastor 

Buck. "Dapat na tayong kumilos ng mabilis ngayon." 

        Ang bawat bata ay kumuha ng ilang posporo at ng kanilang 

sleeping bag. Ang pagiging kalmado ni Pastor Buck ay nakatulong sa 

kanila para hindi mataranta. Tiningnang mabuti ni Pastor Buck ang 

ginagawang apoy ng mga bata at sinisigawan sila na patayin na ito 

kapag nakikita na nyang hindi na ito ma-control. "Mabuti, mabuti, iyan 

ang tamang paraan. Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng bilog na guhit." 

        Ang mga tagapamatay-sunog ay patuloy na nagtrabaho upang 

maapula ang apoy, ngunit ang hangin at ang mga tuyong kahoy ay 

patuloy na nagpapabaga ng apoy.  

        "Ako ay natatakot na maaaring hindi na natin maabutan sila doon 

ng tama sa oras," ang sabi ng kapitan sa sundalo. 

        Ang sundalo ay nagbigay na ng alarma sa buong lugar at marami 

pang mga kagamitan ang parating na. Ngunit sya ay natatakot na huli na 

ito. 

        Ang mga bata ay patuloy na gumawa sa pagsisimula ng apoy at 

pagpatay dito. Sila ay punong-puno na ng mga abo magmula sa ulo 

hanggang sa talampakan. 

        Nakita na ni Pastor Buck ang apoy. Malapit na ito sa kanila. "Mga 

bata, pumunta na kayo sa loob ng bilog na guhit at umupo doon." 

        Siya ay namangha sa kapayapaan at kaayusan ng bawat bata na 

sumunod sa kanyang utos. Sila ay naghawak-kamay habang ang apoy 

ay nakikita na nilang dumarating. Naramdaman na nila sa kanilang mga 

balat ang init ng apoy at handa na sila para lamunin ng apoy. Sa loob 

lang ng ilang segundo ay tapos na ito. Iniangat nila ang kanilang mga 
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Mayroon pa tayong mga gagawin bukas." 

        Ang tatlong masayang mangingisda ay bumalik na sa cabin 

habang ang araw ay unti-unti ng lumulubog sa burol. 

        "Ang nilikha ng Dios, kahit na nasa ilalim ng sumpa ng 

kasalanan, ay napakaganda. Ano sa palagay mo, lolo?" ang 

tanong ni Betty. 

        "Oo naman, Betty. Ano ang ibig mong sabihin na ang nilikha 

ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan?" ang tanong ng lolo nila. 

        "Sinasabi po sa Biblia na sinumpa ng Dios ang sanlibutan 

dahil sa kasalanan at ang lahat ng nilikha ay humihibik. Ang 

sumpa ng kasalan ay kamatayan. Kung kaya si Cristo ay namatay. 

Upang iligtas tayo sa sumpa ng kasalanan at isang araw ay 

palalayain Niya ang buong sanlibutan mula sa kamatayan at 

muling ibabalik ang lupa at ang langit sa perpekto nitong 

kalagayan. Lolo, ako ay nagagalak na pinalaya na mula sa sumpa 

ng kasalanan," ang tugon ni Betty. 

        "Betty, huwag na nating dayain pa ang ating mga sarili. 

Bagamat bata ka pa ngayon, kayong dalawa ay tatanda rin at ang 

kamatayan ay mangyayari sa inyo na alam kung ganoon din sa 

akin," ang malungkot na sinabi ng kanilang lolo. 

        "Opo, iyon ay ang pagkamatay ng ating katawan," ang 

masayang tugon ni Betty. "Mayroon akong buhay na walang 

hanggan, isang regalo mula sa Dios, na hindi na mamamatay. 

Magkakaroon ako ng bagong katawan sa darating na panahon. Ito 

ang pangako ng Dios sa lahat ng mga nagtiwala sa natapos na 

gawa ni Cristo sa krus." 

        "Betty, pinag-usapan na namin yan ng mga magulang ninyo 

at ako ay nalulungkot na magkaiba tayo ng opinyon tungkol sa 

bagay na ito. Mabuti pa ay magsaya na lang tayo sa 
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        Parang naiisip na ng kambal ang malutong na pinirito at 

sariwang isda. 

        Dalawa na sa pain ni Bob ang nawala. "Ang ibang isda ay 

gusto ang pain ko, pero hindi ko pa sila mahuli," ang sabi ni Bob. 

        "Subukan mo ang ibang pamingwit," ang sabi ng lolo nila. 

        "Magandang ideya," ang tugon ni Bob. 

        Kinuha ni Bob ang isa pang pamingwit. Mayroon itong hook 

sa likod at sa harap. Ngayon ay siguradong makakahuli na sya. 

Ilang saglit lang ay naramdaman na ni Bob na may kumagat sa 

kanyang pamingwit at alam nyang malaking isda ang nahuli nya. 

        "Dagdagan mo ng pisi ang iyong linyang pamingwit," ang 

sigaw ng kanilang lolo. 

        Ganoon nga ang ginawa ni Bob at naramdaman ito ng isda 

kaya sumisid palayo sa kanila. Ipinagpatuloy ni Bob ang mahigpit 

na pagkakahawak sa bingwit at napagod naman ang isda. Itinaas 

na ni Bob pabalik sa bangka ang bingwit at kinuha ni Betty ang 

net. Umangat ang isda at lumukso.  

        "Isang musky!" ang sigaw ni Bob. 

        Patuloy na hinawakan ni Bob ang linyang pamingwit at 

hindi na kinaya ng isda. Hindi ito "ole bessie," ang sabi ng lolo 

nila, "Ngunit isang magandang klase ito ng isda, Bob." 

        Pagkatapos nilang timbangin at sukatin ito, ay 

napagdesisyon nilang palayain ito. Inilagay ito ni Bob sa tubig at 

hinawakan hanggang sa kaya na nitong lumangoy palayo. 

Masyadong napagod si Bob sa pangyayaring iyon. 

        "Sa palagay ko ay may sapat na tayong huli ng isda para sa 

hapunan," ang sabi ng lolo nila. "Mabuti pa ay umuwi na tayo. 
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ulo at nakita nila ang pagdaan ng apoy papunta sa Lost Canyon. Sila ay 

nakalig tas. Ang grupo ay patuloy na umupo sa gitna ng pabilog na 

guhit. Pagkatapos ng apoy ay dumating ang mga sundalo. Sa kanilang 

pagkabigla, ay nakita nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. 

        "Buhay sila, buhay sila," ang sigaw ng mga sundalo. 

        Ang sigaw ng kagalakan ay pumailanlang sa istasyon ng mga 

sundalo ng marinig ng mga magulang at ni Gng. Buck ang mabuting 

balita sa radyo. 

        Ilang sandali pa ang grupo ng malilit na minero ay lumitaw sa 

gitna ng mga abo. Punong-punong ng luha ang mukha ng bawat isa. 

        "Papaano kayo nakaligtas sa apoy?" ang tanong ng sundalo. 

        "Katulad din ng pagkaligtas namin sa apoy ng impiyerno," ang 

sabi ni Pastor Buck. "Makikita ninyo na nagsunog kami ng bilog na 

guhit upang ang apoy ay hindi umabot sa amin. Si Jesu-Cristo ay 

nagdanas ng hirap ng apoy doon sa krus ng Kalbaryo. Ang apoy ng 

impiyerno ay nasunog na doon at hindi na ito makakaabot o 

mararamdaman ng mga nagtitiwala kay Cristo bilang Tagapagligtas." 

        "Hooray!" ang sigaw ng mga bata. 
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Ang Pagnanakaw 
 
        Ang kasalukuyang "score" ay lima sa lima at may dalawang "out" 

sa ika-siyam na laro. Maraming beses na inisip ni Bob na pwede sana 

na sya ang naglalaro sa ganitong mga pagkakataon. Ngayon ay 

dumating na ang oras. Siya ay pumuwesto na sa lugar ng papalo at 

tiningnan niya ang "pitcher". Si Butch Wilson ay nakatingin sa may 

kanyang likuran. 

        Hindi gaanong ayaw ni Bob kay Butch, ngunit si Butch ay ang 

isang tao na mahirap magustuhan. Siya ay laging umaasta na isang 

"astig" na lalaki, may pagkakataon na itinutulak niya ang ilang kabataan 

at nagmumura kapag siya ay nagagalit. Sinubukan ni Bob na umiwas sa 

kanya ngunit ngayon ay nakaharap na niya ang "bully" ng kanilang 

paaralan. 

        Pumuwesto na si Butch. Mabilis syang nag-"pitch" ng bola 

papunta sa "plate". 

        Lumabas si Bob sa kanyang pwesto. Hindi niya gaanong makita 

ang bola. Tumingin sya sa kanilang "coach". Binigyan sya nito ng 

senyales na bumalik sa kanyang pwesto. Ganoon nga ang ginawa ni 

Bob. 

        Si Butch ay pinapawisan na habang nakatingin kay Bob. 

Pumuwesto na ulit sya. At muling syang nagpakawala ng bolang 

mabilis papunta sa "plate". Matindi ang ginawang pag-"pitch" ni Bob 

kaya sya ay nadapa at bumagsak. 

        "Strike two", ang sabi ng "umpire". 

        Tumayo ng maayos si Bob at tumingin sa kanilang "bench". 

Nakalagay ang mga kamay sa mukha ng kanyang mga kasama. 

        Huminga ng malalim si Bob at muli niyang iniayos ang kanyang 

sarili sa "batter's box". 
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hinuhugasan ng kambal ang kanilang mga kamay. 

        "Brrrrr, ayaw kung malaglag sa tubig dito," ang nanginginig na 

sabi ni Betty. 

        Pinatay na ng lolo nila ang makina ng bangka at binuksan ang 

maliit na electric motor. Iniayos niya ang bangka na malapit sa isang 

bahagi at maingat na ibinaba ang kanyang bingwit. 

        "Siguro ay makakahuli tayo ng pang-ulam sa hapunan sa lugar na 

ito," ang sabi ng lolo nila. "Nakikita ko na kayong dalawa ay buhay ang 

pang-pain ninyo. Sa palagay ko ay gagamitin ko ang "old faithful", ang 

aking Heddon's River Runt Spook Bait," ang may katiyakang sabi ng 

lolo nila. 

        Alam ng kambal na ito na ang simula ng pagku-kwento ng 

kanilang lolo tungkol sa panghuhuli ng isda. 

        "Tingnan ninyo ang marka ng ngipin sa aking pamingwit," ang 

sabi nya. "Ito ay noong namimingwit ako para sa isang klase ng isda at 

munti ko na siyang mahuli, kaya lang lumukso sya ng may limang 

talampakan paalis sa ilog at ibinalik sa akin ang pamingwit na para 

bang sinasabi nya na, "Hindi pa ngayon ang oras ko, tanda." 

        Inilagay na ng kambal ang kanilang pamingwit sa ilog at ang lolo 

naman nila ay ikinabit na rin ang "ole faithful" sa kanyang pamingwit. 

Sa loob lang ng ilang minuto ay marami ng isda ang nagsimulang 

kumagat sa pain. Si Betty ang unang nakahuli ng magandang klase ng 

isda. Habang iniaangat nya ito, ay sumisid naman ito ng pailalim. 

Mahigpit nyang hinawakan ang pamingwit at patuloy na itinataas. 

Kinuha naman ni Bob ang net, nang lumutang na ang isda ay kaagad 

niya itong pinalibutan ng net at inilagay sa kanilang bangka.  

        "Sa tingin ko ay may tatlo o apat na libra ito!" ang sigaw ni Bob. 

        Naramdaman naman ng lolo nila ang pagkagat sa pamingwit nya. 

"Sa tingin ko ay mayroon na akong huli!" ang sigaw naman nya. 

Iniayos ng lolo nila ang pamingwit at unti-unting itinaas ito. "Isa pang 

isda! Isa na itong piniritong isda mamayang gabi," ito ang sabi nya na 

may kagalakan. 
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        Gustong tumutol ng kanilang lola ngunit alam niya na wala ng 

ibang pang gustong gawin ang kanyang asawa kundi ang mamingwit ng 

isda. 

        Ang kambal ay patakbong pumasok sa may fireplace kung saan 

nakalagay ang kanilang pamingwit. Si Bob at si Betty ay may kanya-

kanyang pamingwit. Marahan nilang kinuha ito at tiningnang mabuti. 

Maayos pa naman ang kondisyon ng mga ito. 

        Gusto ng kanilang lolo na sila ay laging handa. 

        Nakuha na ng kanilang lolo ang gagamitin nilang pain mula sa 

lalagyan at ganoon din ang timba na dadalhin nila sa ilog. 

        "Bob, kunin mo na ang tackle box, ang malaking net, boat cushion 

at ang mga life jacket natin," ang sigaw ng kanilang lolo. At ang tatlo 

ay pumunta na sa pier. 

        "Magdala kayo ng isda para sa ating hapunan," ang pahabol na 

sinabi ng kanilang lola. 

        Tinulungan ni Bob at ni Betty ang kanilang lolo para buksan ang 

bangka at ilagay ang kanilang gagamitin sa pamimingwit. Ito ay isa 

lamang na simpleng bangka na may tatlong upuan, pero malaki ang 

lugar para sa kanilang tatlo. Ang kanilang lolo ay naglagay ng 

dalawang makina sa bangka. Ang isa ay 15 horsepower na outboard 

motor at ang isa naman ay maliit na electric motor para sa pamimingwit 

at ganundin para sa emergency. Inilagay na ng kanilang lolo ang anchor 

at ang tali sa bangka, at tumuloy na ang tatlo para manghuli ng mga 

isda.  

        "Lolo, bakit hindi po natin subukan sa paborito nating lugar na 

pinamimingwitan ng isda?" ang mungkahi ni Bob. 

        "Ganoon din ang iniisip ko, Bob," ang tugon ng lolo niya. 

        Pinapunta ng lolo nila ang bangka sa isang bahagi ng ilog habang 

sina Bob at Betty ay naglalagay na ng pain sa kanilang bingwit. Pinili ni 

Betty ang isang malaki at katakam-takam na pain at si Bob naman ay 

ang ibang klase. Ang tubig sa Big Bend ay nagye-yelo na habang 
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        Malinaw na nakita ito ni Bob. Inayos niya ang kanyang pwesto 

para sa kanyang pagtira. Ibinuhos na ni Bob ang lahat ng kanyang 

lakas, tinamaan ng "bat" ang bola. Sa loob ng ilang saglit ay namangha 

siya habang tinitingnan ang bola na pumapailanlang sa itaas ng hangin. 

Kaagad niyang naisip na ito ay makakaabot sa labas ng palaruan. Ito ay 

isang "home run"! Mabilis syang tumakbo sa mga "base", mabilis na 

pumipintig ang kanyang puso at nararamdaman niya ito sa kanyang 

dibdib. 

        Nanalo sila! Natalo nila ang team ng Wolverine at sila rin ang 

"champion" sa "conference" na iyon. Nang marating niya ang "home 

plate" ay hindi niya maiwasan ang mapatingin kay Butch. Hindi 

nakangiti si Butch. Sa halip ay galit ang makikita sa kanyang mukha 

habang papalayo sa lugar na iyon. 

        Sa ilang sandali ay napapaligiran na si Bob ng kanyang mga 

"teammates" at ang lahat ay sumisigaw at tumatawa. Si Bob ay isang 

"hero". 

        Nang sumunod na Lunes ay si Bob ang pinag-uusapan sa kanilang 

paaralan. Maaaring nalaman na ng lahat na tinamaan niya ang "pitch" ni 

Butch palabas sa palaruan at nanalo sa laro. Nawiwili si Bob sa 

atensyon na kanyang nakuha nang makita sya ni Betty sa cafeteria. 

        "Bob, pwede ba kitang makausap ng ilang sandali?" ang sabi nya. 

        "Oo naman, ano ba yon kapatid?" ang tugon ni Bob. 

        "Hindi ko alam kung totoo ang balitang ito, ngunit ang ilang mga 

kababaihan ay narinig na si Bob ay gaganti sa iyo. Sa tingin ko ay dapat 

ka na maging maingat. Natatakot ako sa lalaking iyon." 

        Alam ni Bob na nagalit si Butch sa kanilang laro ngunit hindi niya 

naisip na gaganti ito sa kanya. Ngayon ay hindi pa naman sya sigurado 

sa balitang iyon. 

        Sa computer lab ay nagsisimula pa lamang si Bob na magsaliksik 

tungkol sa "solar system" nang may humila sa kanyang upuan mula sa 

kanyang likuran. Lumingon si Bob at nakita nya na si Butch ay 

nakatayo na sa kanyang likuran. 
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        "Itatali din natin at ilalagay ang bangka sa garahe," ang dagdag pa 

ng kanilang lolo. 

        Si Bob at si Betty ay nagkatinginan sa isa't-isa at inisip nila kung 

may oras pa sila upang manghuli ng isda. 

        Alam ng kanilang lolo ang kanilang iniisip. "Sa tingin ninyo ay 

napakarami nating gagawin pero ilang oras lang naman iyon at marami 

pa tayong panahon para sa ating panghuhuli ng isda." 

        Gusto ni Bob at ni Betty ang sumakay sa maliit na sasakyan. Ang 

bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang upuan. Dinala ni Betty ang 

lapis na may ibat-ibang kulay at papel para sa pagguhit. Gusto niyang i-

guhit ang cabin sa Big Bend River. Siya ay isang alagad ng sining. Si 

Betty ay isinali na ang ilan sa kanyang mga iginuhit sa mga local art 

fairs at nanalo na rin ng ilang papremyo. Siya ay may natural na talento 

sa pagguhit at gusto niyang iguhit ang nakikita sa kapaligiran. Sa tingin 

niya  ay magiging magandang larawan ito para sa kanilang lolo at lola. 

        Ang kanilang sasakyan ay paakyat na sa burol palapit sa cabin. 

Malago ngayon ang kagubatan at ang mga dahon ay natatakpan ang 

kalsada. Nakatuon sa labas ang mata ng kambal. Nakikita nila ang mga 

galang pabo, usa at ang ibang mga hayop sa gubat. 

        Ang cabin ay nakatayo sa dulo ng paakyat at paliko-likong 

kalsada. Ang lolo nila ang gumawa nito.  (Naalala ni Betty ang bahay 

ng pitong duwende na nasa loob ng kagubatan). Ito ay maliit pero kaaya

-aya naman. May isang silid na kinalalagyan ng fireplace at ito na rin 

ang kitchen at living room. May tatlong maliit na silid sa may likuran at 

isa lamang ang palikuran para sa lahat. Sa labas ay may maliit na 

silungan para sa mga gamit ng kanilang lolo at kabitan o garahe para 

paglagyan ng bangka. Ngunit, ang higit sa lahat,  ang Big Bend River.  

Ito ay nasa may likod ng cabin at papunta sa ibaba hanggang sa may 

falls. 

        "Ano kaya kung mamingwit muna tayo ng isda?" ang tanong ng 

kanilang lolo. "Pwede pa naman nating gawin bukas ang iba pa nating 

gawain bago tayo umuwi." 
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        "Sa palagay mo ba ay sikat ka na. Bobby boy," ang kanyang pang-

aasar. 

        "Alam mo Butch, iyon ay isa lamang laro. Maswerte lang ako. 

Nagpakawala ka naman ng mga magagandang "pitch", sinubukan ni 

Bob na huwag ipahalatang sya ay natatakot. 

        "Ayaw ko na natatalo sa isang katulad mo, hindi mo pa ako lubos 

na kilala, Bobby boy!" 
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        Nagpatuloy si Butch sa kanyang mga sinasabi at tumingin sa 

paligid si Bob kung may ilang nakarinig sa pagbabanta ni Butch. 

Ngunit walang ibang tao na malapit sa kanila. 

        Hindi alam ni Bob kung ano ang kanyang gagawin. Sasabihin ba 

niya ito sa kanilang guro? Hindi siguro yon ang tama niyang gawin. 

Maghihintay siya na makauwi sa kanilang bahay at sasabihin niya ito sa 

kanyang mga magulang. Sigurado sya na alam nila kung ano ang 

kanilang gagawin sa ganitong sitwasyon. 

        Tumunog ang alarma at kaagad na kinuha ni Bob ang kanyang 

gamit na nakalagay sa may likuran ng computer lab. 
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kanilang nanay ay matatanda na at nais nyang magkaroon ng malapit na 

kaugnayan sa kanila ang kanyang mga anak. Nais din ng kanilang 

nanay na si Bob at si Betty ay magkaroon ng impluwensya sa kanyang 

mga magulang tungkol kay Cristo. Sila ay nakipag-usap na sa kanila 

tungkol sa kaligtasan at pagtitiwala sa natapos na gawain ni Cristo sa 

krus bilang kumpletong kabayaran para sa ating mga kasalanan, ngunit 

hindi pa nila ito gaanong naipaliwanag. Ang sabi nila ay mayroon 

naman silang relihiyon at hindi nila gustong pag-usapan ang tungkol sa 

kamatayan, langit at impiyerno. Alam nila na ang kambal ay may 

matinding pagnanais na maligtas ang kanilang lolo at lola. Sila ay 

nanalangin gabi-gabi para sa kanila at nakikipag-usap sa Panginoon na 

sana ay sumampalataya sila sa ebanghelyo (mabuting balita) at 

magtiwala sa Panginoong Jesu-Cristo bilang Tagapagligtas. 

        Kinabukasan, ika-walo ng umaga ay may isang puting sasakyan na 

pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Si Bob at si Betty ay handa at 

naghihintay na. Kaagad silang pumunta sa pintuan habang sumisimoy 

ang malamig na hangin. Mabuti na lang at tumigil na ang ulan at 

maganda na ang sikat ng araw. 

        Umalis na ang apat habang kumakain ng sariwang tinapay na gawa 

sa kalabasa at umiinom ng orange juice. 

        "Ano po ba ang dapat nating gawin para maihanda ang cabin para 

sa darating na taglamig?" ang tanong ni Bob. 

        "Simple lang, kailangan nating patuluin ang laman ng linya ng 

tubig at alisin ito," ang sagot ng kanilang lolo. "Alisin ang tubig sa 

toilet bowl at patuluin ang mainit na tubig sa tangke nito. Sa ganoong 

paraan ang tubig ay hindi magyeyelo at hindi masisira ang linya nito. 

Kailangan din nating isara ang propane tank para walang maging 

problema sa sunog at dapat din nating isara ang mga bintana upang 

walang makapasok na mga hayop at maglungga sa loob ng bahay 

habang taglamig." 

        "At huwag din ninyong kalimutan na ang plorera ng aking mga 

bulalak at dapat na mailagay sa silungan at maiimpake ang ating mga 

pagkain," ang sabi naman ng kanilang lola. 
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        Sumigaw si Betty kay Bob para kunin ang isa pang telepono at 

silang dalawa ay kinausap ang kanilang lola para sa pinaplanong 

gagawin. Nang sila ay matapos ng pag-uusap ay ibinigay ni Betty ang 

telepono sa kanilang nanay kung papayagan sila. 

        Nagagalak ang nanay at tatay ni Bob at ni Betty na gustong 

makasama nila ang kanilang lolo at lola. Ang mga magulang ng 
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        Ang mga bata ay nakalinya na at handa nang umuwi, nang may 

mapansin si Ginoong Johnson na nawawala sa kanyang desk. Sigurado 

sya na inilagay niya ang kanyang "digital camera" sa ibabaw ng 

kanyang desk. Ginagamit niya ito sa pagkuha ng mga litrato sa mga 

proyekto sa agham na ginawa ng kanyang mga estudyante. 

        "Saglit lang mga estudyante," ang kanyang sabi. "Sa tingin ko ay 

nawawala  ang aking camera. Mayroon bang nakakita nito? Alam ko na 

dala ko ito sa pagsisimula ng ating klase." 

         Ang lahat ay nagsabi na wala silang ideya kung nasaan ito at ang 

lahat ay gusto ng makauwi sa kanilang mga bahay. 

        "Mabuti pa na maupo ulit ang lahat", ang sabi ni Ginoong Johnson. 

"Hindi ko inaakusahan ang sinuman, pero pwede bang buksan ninyo 

ang inyong mga backpack upang makasiguro ako na walang sinuman 

ang aalis na dala ang aking camera." 

        Nakatingin ang lahat habang ang bawat isa ay tinitingnan ni 

Ginoong Johnson ang kanilang mga backpack. Tiningnan din ni 

Ginoong Johnson ang backpack ni Bob. Gumugol sya ng ilang sandali 

habang tinitingnan niya ang loob. Sa pagkagulat ng lahat, inilabas ni 

Ginoong Johnson ang kanyang camera mula sa ilalim ng bag ni Bob. 

Natahimik ang buong klase dahil dito. 

        "Okey, mga bata, pwede na kayong umalis. Bob, pwede ba kitang 

makausap ng ilang saglit," ang sabi ni Ginoong Johnson. 

        Hindi makapaniwala si Bob sa kanyang narinig. Maaaring may 

mali sa pangyayaring ito. Maaaring iba ang nakagamit ng kanyang 

backpack. Habang lumalabas ang mga bata at dumadan sa harap ni Bob 

ay nakatingin ang mga ito sa kanya na para bang siya ay "guilty". Gusto 

niyang sumigaw, "Inosente ako!" Ngunit tuyo ang kanyang bibig at 

walang siyang masabi. 

        Pagkatapos na lumabas ang lahat ng mga bata sa kanilang silid, si 

Ginoong Johnson ay sinabihan si Bob na lumapit sa kanyang desk. 
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Ang Ilog 
 
        Isa ito sa madilim, malamig at mga maulang araw ng Nobyembre, 

nang tumunog ang telepono. Si Betty ay nasa kusina upang tulungan 

ang kanyang nanay na magluto ng ilang tinapay na galing sa kalabasa. 

Pinunasan nya ng tuwalya ang kanyang basang kamay, kinuha ang 

telepono at sinabi, "Hello". 

        "Hello, Betty," ang sabi ng isa sa kanyang paboritong boses sa 

buong mundo. 

        "Hi, Lola," ang kanyang sabi. "Si Nanay po at ako ay nagluluto ng 

ilang tinapay galing sa kalabasa at gumagawa po kami ng isang tinapay 

para sa iyo at kay lolo." 

         "Patatabain talaga ninyo kami ng lolo mo sa mga niluluto ninyo 

dyan sa inyo," ang tugon ng lola nya. 

        "Gusto po ba ninyong kausapin si Nanay?" ang tanong ni Betty. 

        "Sa ilang saglit lang, pero may gusto sana akong itanong sa inyo ni 

Bob. Ako at ang lolo ninyo ay nagpaplano na pumunta sa ating cabin 

bukas bago matapos ang taglamig at iniisip namin kung makakasama 

namin kayo sa aming panghuhuli ng isda." 

         Ilan lamang  sa mga kabataang babae ang alam ni Betty na 

nawiwili sa panghuhuli ng isda na katulad nya. Kaya gusto nya at ni 

Bob na maglaan ng maraming oras sa bangka ng kanilang lolo sa pag-

asang makakahuli ng iba't-ibang uri ng isda. Sino ba naman ang 

nakakaalam na baka isang malaking isda ang kanilang mahuli, lalo na 

sa panahong ito. 

         At iyon ay kalahati lamang ng pagsasaya. Ang pakikinig ng paulit

-ulit sa kanilang lolo na magkwento tungkol sa kanilang mga 

nahuhuling isda ay laging nakakapanabik. At ang isa pa ay laging 

naghahanda ang kanilang lola ng mga masasarap na pananghalian at 

meryenda. Ang paglalaan ng oras para makasama ang kanilang lolo at 

lola sa cabin at sa ilog ang laging inaabangan ni Bob at ni Betty. 
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        "Wala akong magagawa kundi sabihin ang pangyayaring ito sa 

punong-guro at maaaring ikaw ay masuspende sa loob ng ilang araw. 

Masasabi ko na ako ay nagulat na ikaw Bob ang may gawa nito. Hindi 

ko maisip na ikaw ay masasangkot sa pagnanakaw." 

        "Ngunit Ginoong Johnson, hindi ko po kinuha ang iyong camera! 

Hindi ko alam kung sino ang naglagay nito sa aking bag, hindi ko po 

kinuha iyon!" Medyo nanginginig na si Bob. 

        Ang balitang ito ay kaagad na kumalat sa buong paaralan. Tahimik 

na nakaupo si Bob habang hinihintay nya ang punong-guro. 

        Mabilis na dumating si Betty sa opisina ng punong-guro. "Bob, 

ano ang nangyari? Narinig ko na may problema ka tungkol sa 

pagnanakaw." 

        Sinabi ni Bob kay Betty ang pangyayari. Hindi makapaniwala sa 

Betty sa kanyang narinig. 

        "Bob, paano mo nagawa iyon?" habang siya ay umiiyak. 

        "Hindi mo ba ako narinig? Sinabi ko na hindi ko iyon ginawa! 

Wala na bang naniniwala sa akin?" Ngayon lamang naisip ni Bob na 

ganoon ka-seryoso ang mga nangyayari sa kanya. 

        Dumating na ang punong-guro at sinabihan si Bob na pumasok na 

sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto at tiningnan si Bob. 

        "Alam mo ba bata, na hindi namin pinapayagan ang pagnanakaw 

sa ating paaralan. Tinawagan ko na ang iyong mga magulang at sila ay 

papunta na dito. Sasabihin ko sa kanila ang pagdidisiplina na aming 

gagawin sa iyo at ikaw ay pwede ng umalis. Mayroon ka bang gustong 

sabihin para sa iyong sarili?" 

        Saglit na tumahimik si Bob para pag-isipan ang kanyang sasabihin. 

        "Alam ko po na parang 'guilty' na ako sa paningin ninyo. Ngunit 

hindi ko po kinuha ang camera ni Ginoong Johson at wala po akong 

alam kung paano ito napalagay sa aking bag." Sinabi ito ni Bob ng 

mahinahon at may paninindigan. 
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        "Sa palagay mo kaya, bata, paano napalagay ang camera sa iyong 

bag? Hindi naman ito maglalakad at mapapalagay doon, di ba?" 

        Hindi pinaniwalaan ng punong-guro ang paliwanag ni Bob tungkol 

sa nangyari. 

        Parang napakatagal na panahon bago dumating ang mga magulang 

ni Bob sa kanilang paaralan. Nang sila ay dumating sa opisina, si Bob 

ay patakbong sumalubong sa kanila at agad na sinabi na sya ay isang 

inosente. 

        "Bob, pag-uusapan natin ito pagdating natin sa bahay pagkatapos 

na kausapin namin si Ginoong Johnson at ang punong-guro," ang sabi 

ng kanyang tatay. 

        Sa loob ng kotse habang pauwi sila sa kanilang bahay ay walang 

sinuman ang nagsalita. Nang dumating na sila sa kanilang bahay, sinabi 

ng kanilang tatay na umupo sila sa kanilang hapag kainan. 

         "Okey, Bob, mula sa simula, sabihin mo nga ang lahat ng 

nalalaman mo tungkol sa pagnanakaw ng camera," ang sabi ng kanilang 

tatay. 

        Pinakinggang mabuti ng kanyang mga magulang ang lahat ng 

sinabi ni Bob. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya, "Maaaring 

may ibang naglagay ng camera doon sa aking bag. Iyon lamang ang 

paliwanag na aking naiisip." 

        "Gusto kung maniwala sa iyo, Bob," ang tugon ng kaniyang tatay. 

"Ngunit hindi ko maisip kung bakit may gusto na mapalagay ka sa 

ganitong problema. Sino naman kaya ang gagawa ng ganito sa iyo?" 

        "Hindi ko po alam, ngunit natitiyak ko po na hindi ko iyon 

ginawa." 

        "Bob, hindi ka makakapasok sa inyong paaralan sa loob ng 

dalawang araw," ang sabi ng kanilang nanay. "Mabibigyan ka ng sapat 

na panahon para pag-isipan ang pangyayaring ito." 

        Tiningnan ni Bob ang kaniyang mga magulang. "Sa palagay ba 

ninyo ay ako ang gumawa noon?" ang paputol-putol na tanong niya sa 
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        Si Bob ay hindi na halos makadaan sa hallway. Ang lahat ay gusto 

syang makita. 

        Nang gabing iyon pagkatapos ng kanilang hapunan ay kasamang 

naupo ni Bob ang kanyang tatay. "Ako ay masaya na ang lahat ay 

naayos na para sa akin," ang kanyang sinabi. "Ngunit nalulungkot 

naman ako para kay Butch." 

        Ngumiti ang kanilang tatay kay Bob. "Si Butch ay kailangan ding 

maligtas, Bob. Pwede mo siguro syang kausapin tungkol sa kanyang 

pangangailangan upang sumampalataya sa Panginoong Jesus-Cristo 

bilang kanyang sariling Tagapagligtas. Sinabi ni Apostol Pablo sa 

Roma 1:16 na ang "ebanghelyo ni Cristo ay ang kapangyarihan ng Dios 

sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya..." Ang ebanghelyo ay 

maaaring alisin ang katigasan at kaitiman ng puso ng mga tao. 

Maaaring makita na natin na parang 'astig' si Butch ngunit nalalaman 

natin na kailangan niya na maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, 

katulad natin." 

        Tumingin si Bob sa kanilang tatay. "Alam po ninyo, sa palagay ko 

po ay dapat ko na talaga syang tawagan ngayon." 
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kanila. 

        "Alam mo, anak, hindi namin alam kung ano ang iisipin ngayon. 

Hindi ito mabuti para sa iyo dahil natagpuan ang camera sa iyong bag," 

ang malungkot na tugon ng kanyang nanay. 

        "Gusto naming maniwala sa iyo, anak," ang sabi ng kanyang tatay. 

"Ngunit alam namin na may mga pagkakataon na tayo ay nakaharap sa 

tukso at hindi tayo nakagagawa ng tamang desisyon. Kapag sinubukan 

nating takpan ito sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Sa Roma 

kabanatang pito ay mababasa natin ang paglalaban na nagaganap sa 

ating laman at sa pangloob na pagkatao. Nang ikaw ay sumampalataya 
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kay Cristo bilang iyong Tagapagligtas, Bob, ipinako ng Dios sa krus at 

namatay na ang iyong lumang pagkatao, nabasa natin yon sa Roma 

kabanatang anim. Hindi sinubukan ng Dios na linisin ang iyong laman. 

Siya ay gumawa ng bagong nilalang, bagong tao, kay Cristo. Ang 

bagong tao na ito, ayon sa Efeso 4:24, ay ginawa sa katuwiran at 

kabanalan. Ngunit ang ating laman ay patuloy na nabubuhay sa ating 

katawan at nais na patuloy nating pagsilbihan." 

        Binuksan ng tatay nya ang Biblia at binasa ang talata: "At kayo'y 

mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa 

katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan." 

        Habang hinahayaan natin ang Salita ng Dios na baguhin ang ating 

isipan ay nagsisimula tayo na magkaroon ng isipan katulad ng isipan ng 

Dios at ang ating pangloob na pagkatao ay napapalakas. At may 

kakayahan na tayong mabuhay ng buhay na ayon sa kapangyarihan ng 

Dios, na kumikilos sa ating pangloob na pagkatao, na ginagawa ang 

kalooban ng Dios sa bawat bahagi ng ating buhay, iyon ang sinabi sa 

atin sa Efeso 3:20. Nang ating paniwalaan ang sinabi ng Dios tungkol 

sa ating lumang pagkatao, na ipinako sa krus, hindi na natin gusto na 

ang nabubulok na bangkay ang magpatakbo ng ating buhay. Ang 

paglalaban sa pagitan ng ating laman at ng ating pangloob na pagkatao 

ay magpapatuloy, iyon ang sinabi sa Galacia 5:17, ngunit ang 

pagtatagumpay ay nakamtan na natin dahil kay Cristo. Hindi ko 

sinusubukang sabihin sa iyo na aking iniisip na ang laman ang 

namamayani sa iyo, Bob, gusto kung palakasin ang loob mo. Nais din 

naming malaman mo, na kahit naniniwala kami na posibleng nangyari 

ang akusasyon na ito sa iyo, ako at ang nanay mo ay naniniwala sa iyo, 

at gagawin namin ang lahat para tulungan ka." 

        Saglit na nanahimik si Bob, at pagkatapos ay nakita ang ngiti sa 

kanyang mukha. 

        "Nanay at tatay, alam ko po na ang aking laman ang nagiging 

dahilan magkaminsan  ng aking mga problema. Babasahin at pag-

aaralan ko po ang mga talatang inyong nabanggit. Alam ko na 

makakatulong ang mga iyon sa pakikipaglaban na inyong sinasabi. 

Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin sa bagay na ito. Hindi 

ko po kinuha ang camera, ngunit malalaman ko rin kung sino ang 

gumawa noon." 
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        "Gusto kung makuha iyong larawang dala mo!" ang pagalit na sabi 

niya. 

        Si Betty ay takot na takot kaya hindi siya makasigaw. 

        "Bakit ka naman masyadong interesado sa larawan ni Ginoong 

Johnson, Butch?" iyon na lang ang kanyang nasabi. 

        "Alam mo, huwag ka ng makipaglokohan at ibigay mo na yan sa 

akin," ang sabi ni Butch. 

        "Bakit mo hinayaang magkaproblema ang kapatid ko?" iyon ang 

tanong ni Betty habang humahakbang ng paurong at palayo kay Butch. 

        "Ginago at ipinahiya niya kasi ako. Walang sinuman ang 

makakawala sa akin dahil doon. Gumawa ako ng paraang madali para 

makaganti. Inilagay ko lang naman ang camera sa kanyang bag at 

ngayon siya naman ang pinagtatawanan sa buong eskwelahan. Ngayon 

ibigay mo na sa akin ang larawang iyon!" ang kanyang sigaw, habang 

hinahawakan ang kanyang kamay. 

        Nang biglang bumukas ang pintuan ng palikuran at lumabas si 

Ginoong Johnson. 

        "Butch, mabuti pang sumama ka sa akin," ang kanyang sabi. 

"Narinig ko ang lahat ng iyong sinabi mula sa loob ng palikuran. 

Muntik ka ng makalusot sa iyong ginawa. Ngayon ay marami kang 

dapat na ipaliwanag." 

        Isinama ni Ginoong Johnson si Butch sa opisina ng punong-guro at 

si Betty ay hindi naman makagalaw sa loob ng ilang sandali. 

        "Muntik na ako doon," ang nasabi niya sa sarili. 

        Hindi na makapaghintay si Betty na makita si Bob at sabihin sa 

kanya ang mabuting balita. 

        Bago matapos ang araw na iyon, ang lahat ay alam na kung ano 

ang mga nangyari. 
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        Sa paaralan ng sumunod na araw, si Bob ay itinuring na isang 

kriminal matapos na siya ay maging tanyag. Hindi na matiis ni Betty 

ang mga naririnig mula sa mga pinag-uusapan ng mga bata tungkol sa 

kanyang kapatid. Kapag sinusubukan niyang ipagtanggol sya ay 

tumatawa lang sila at sinasabing pinagtatakpan lang nya si Bob. 

        Nag-iisa si Betty sa hallway nang makita sya ni Butch. 

        "Nasaan na iyong kapatid mong magnanakaw?" ang kanyang pang

-aasar. 

        Hinayaan lang ito ni Betty at sinubukang lagpasan si Butch. 

        "Nalaman ko na nagkaproblema sya. Sabihin mo sa kanya na tama 

lamang iyong nangyari sa kanya." Tumatawa si Butch habang papalayo 

sa hallway. 

        Ang lalaking iyon ay nagbigay sa kanya ng suspetsa at pagkatakot. 

Ano kaya ang ibig nyang sabihin na, "tama lamang iyong nangyari sa 

kanya?" Hindi na siya makapaghintay na makarating sa bahay nila at 

tanungin si Bob tungkol kay Butch. 

        Sa bahay naman, gustong alisin ni Bob sa kanyang isipan ang 

kanyang mga problema ngunit hindi siya tumigil na pagtugmain ang 

mga pangyayari. Sino ang naglagay ng camera sa kanyang bag? Iyon 

lamang ang naisip niya. Gumawa siya ng listahan ng lahat ng mga 

kaklase nya. Ngunit may isang pangalan na lumitaw sa pahina, si Butch 

Wilson. Naaalala pa niya ang pangyayari sa computer lab. Hindi kaya 

sya ang nagplano at gumawa nito, upang makabawi sa kanya? 

Nagsimulang mag-isip si Bob na malayo na ang naabot ng kanyang 

imahinasyon. Sa palagay nya ay parang katulad ito ng mga napapanood 

nya sa sine. Totoo bang nangyayari ito sa kanya? Hindi na magtatagal 

at ang kanyang suspetsa at pagdududa ay maku-kumpirma. 

        Dumating si Betty galing sa eskwelahan ng hapong iyon na abala 

agad sa pagsasabi sa kanilang nanay tungkol sa mga nangyari sa kanya 

ng araw na iyon, nang maalala niya ang naging pakikipag-usap kay 

Butch. 

        "Nasaan po si Bob?" ang tanong nya sa kanilang nanay. 
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        "Parang iniiwasan ako ng lahat," ang pabulong na sabi niya kay 

Betty. 

        Pinisil ni Betty ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi nila alam 

ang totoo." 

        Tumunog ang bell at si Bob at si Betty ay pumunta na sa kani-

kanilang klase. 

        Si Butch ay kasama sa klaseng Matematiko ni Betty. Ang kanyang 

upuan ay malapit sa kanya. Nakalagay ang larawan ng sapatos sa bulsa 

ni Betty. Habang nakaupo sya ay inilabas niya ito at tiningnang mabuti. 

        Habang tinitingnan ni Betty ang larawan ay tiningnan din nya ang 

sapatos ni Butch. Ang kanyang sapatos ay katulad ng nakalagay sa 

larawan! 

        "Ano ang tinitingnan mo, Betty?" ang pagalit na sabi ni Butch 

habang sinusubukang tingnan ang larawan. 

        "Wala naman," ang sabi ni Betty. "Ito lang naman iyong larawan 

na natagpuan ni Ginoong Johnson sa kanyang camera." 

        "Patingin naman ng larawan!" habang sinisigawan sya ni Butch at 

sinusubukang kunin ang larawan. 

        Agad na kinuha ni Betty ang larawan at inilagay ito sa kanyang 

bulsa bago pa makuha ni Butch. Simpleng ngumiti si Betty kay Butch 

habang nakaupo, ngunit may pagkatakot sa kanyang mga mata. 

        Pagkatapos ng kanilang klase sa Matematiko ay sinabihan si Betty 

ng kanilang guro na manatili pa ng ilang minuto para tingnan iyong 

nakalipas na pagsusulit nila. At nang siya ay makaalis na, ang hallway 

ay wala ng mga bata dahil magsisimula na ang susunod na klase. 

        Ang susunod na klase ni Betty ay medyo malayo ang distansya sa 

kanilang klase sa Matematiko. Habang siya ay papunta doon ay may 

biglang lumabas mula sa palikuran ng mga lalaki, ito ay walang iba 

kundi si Butch Wilson! 

 



102 

niyang pumasok sa paaralan ng susunod na umagang iyon at makita ang 

kanyang mga kaibigan, oo, maging si Butch. 

        Nang umagang iyon ay pumasok na ng paaralan si Bob at kasama 

niya sa kanyang tabi si Betty. Hindi hahayaan ni Betty na harapin ito na 

mag-isa ni Bob. Habang sila ay naglalakad sa paaralan ay ngumiti at 

binati ni Bob ang kanyang mga kaibigan. Ngunit walang sinuman ang 

pumapansin sa kanya. 
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        "Sa tingin ko ay nasa bakuran natin," ang tugon ng kanilang nanay. 

        Mabilis na tumakbo si Betty at nakita si Bob na nakaupo sa patio. 

        "Bob, kumusta naman ang araw mo?" ang kanyang tanong. 

        "Hindi madali ang maparusahan sa kasalanang hindi mo naman 

ginawa at ang malaman na ang lahat ay pinag-uusapan ka tungkol dito," 

ang kanyang sagot. 

        "Tama ka dyan! Nahirapan akong makinig sa lahat na nagsasabing 

ikaw ay isang magnanakaw." 

        "Masama ba iyon?" ang tanong ni Bob. 

        "Huwag kang mag-alala, sinabi ko na ipapakita sa kanila at 

mahuhuli mo rin kung sino ang tunay na magnanakaw," ang 

nagmamagaling na tugon ni Betty. 

        Walang ideya si Bob kung papaano nya magagawa iyon. 

"Natatakot ako na walang patutunguhan ito. Wala akong maisip kung 

ano ang sunod na gagawin," ang malungkot na sagot ni Bob. 

        Agad na naisip ni Betty ang paghihirap at pagkatakot na hinaharap 

ng kanyang kapatid. 

        "Bob, nakikiramay ako sa iyo. Ngunit hindi ba magandang 

malaman na mahal tayo ng Dios at nalalaman Niya ang lahat nating 

problema? Naaalala mo ba ang sinabi ni Job tungkol sa mga problema?" 

ang tanong ni Betty. 

        "Oo naman, ayon sa Job 5:7, 'Dahil ang tao ay ipinanganak sa 

kaguluhan. Gaya ng alipato na umiilanglang sa itaas.' Hindi ipinangako 

ng Dios na aalisin tayo sa lahat ng mga problema ngunit nagbibigay 

Siya ng pagkalinga, kapayapaan at kagalakan sa gitna ng ating mga 

problema, kung ating itutuon ang ating atensyon sa ating mga 

kayamanan kay Cristo! Hinarap ni Apostol Pablo ang ilang mahihirap 

na mga sitwasyon at kanyang sinabi sa Roma 5:3, 4, '...kundi naman 

nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang 

kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan; At ang katiyagaan, ng 

pagpapatunay; at ang pagpapatunay, ng pag-asa.' Alam mo, gumagaan 
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mga makasalanan..."  

        Hindi papayagan ni Bob na mabago ang pagkakilala ng mga tao sa 

kanya sa kung ano ang totoo tungkol sa kanyang sarili. Siya ay isang 

anak ng Dios at walang sinuman ang makapaghihiwalay sa kanya sa 

pag-ibig ng Dios, kahit na ang kanyang mga kaibigan ay ayaw na sa 

kanya. Ang Dios ay nanatiling tapat at totoo! Sino pa ang higit na 

nangangailangan sa katotohanang iyan? 

      Nang dumating ang oras na makatulog si Bob ay gustong-gusto na 
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"Gusto ko ng makita at mahawakan ang sapatos ni Butch," ang sabi ni 

Betty. 

        "Kahit na ito ay magtugma, hindi ko alam kung pwede nating 

mapatunayan na ang larawang ito ay ang sapatos ng magnanakaw," ang 

nag-aalinlangang tugon ni Bob. 

        "Alam ko yon," ang sabi ni Betty. "Sasabihin ko sa ilang tao sa 

ating paaralan na may larawan si Ginoong Johnson ng magnanakaw sa 

kanyang camera. Maaaring lumabas si Butch kapag nalaman niya ito." 

        "Parang hindi ninyo sinabi ang katotohanan," ang sabi ng kanilang 

nanay. "Ayaw namin na magsabi kayo ng mga bagay na hindi naman 

totoo, kahit na maaaring makatulong ito sa iyong kapatid." 

        Nang gabing iyon, si Bob ay nakahiga na sa kama nang mapag-

isipan niya na maaaring ang iniisip lang niya ay ang kanyang 

kapakanan - upang malinis ang kanyang pangalan, hanapin ang may 

kasalanan at makaalis sya sa problema. Sigurado na sya na si Butch ang 

may pananagutan sa lahat ng pangyayaring ito at ang nais niya ay 

mahuli ito. Ngunit nais din niyang marinig ni Butch na mahal sya ng 

Dios at si Cristo ay namatay para sa kanya.  Habang nakikipag-usap sya 

sa Panginoon ng gabing iyon, nagsimula syang mag-isip ng kakaiba 

para kay Butch at sa kanya. 

        Ang mga talatang katulad ng Filipos 4:6,7 ay nagsimulang 

dumating sa kanyang isipan. "Huwag kayong mabalisa sa anumang 

bagay; kundi sa bawat bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na 

may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa 

Dios. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pag-iisip, ay mag-

iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Cristo 

Jesus." Filipos 4:4, “Magalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong 

sasabihin, Magalak kayo." Alam ni Bob na isinulat ni Pablo ang liham 

sa mga taga-Filipos mula sa kulungan at higit na naging makabuluhan 

ang katotohanan ng mga talatang iyon sa kanya.  

         1 Timoteo 2:4, "Siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao'y 

mangaligtas..." "Lahat" ay nangangahulugan na lahat ng tao, kasama na 

si Butch. 1 Timoteo 1:15: "Ito ay tapat na salita, at nararapat tanggapin 

ng lahat, na si Cristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang  
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na ang pakiramdam ko." 

     "Naalala ko nga pala, gusto kung sabihin sa iyo ang nangyari sa akin 

sa paaralan ngayong araw na ito," ang sabi ni Betty. 

     Sinabi ni Betty kay Bob ang kanyang pakikipag-usap kay Butch. 

Nang matapos niyang sabihin ito ay nasigurado ni Bob na maaaring 

totoo ang kanyang suspetsa kay Butch. Sinabi nya kay Betty ang 

nangyari sa computer lab at kung paano niya naisip na maaaring si 

Butch nga ang may gawa ng lahat ng ito. 

     "Ngunit paano natin mapapatunayan na si Butch nga ang may 

kagagawan nito? Nakatitiyak tayo na hindi niya aaminin na siya ang 

kumuha ng camera ni Ginoong Johnson at siya rin ang naglagay nito sa 

bag mo?" Naisip ni Betty na walang saysay o pag-asa ang sitwasyon na 

ito. 

     Nang gabing iyon ay tumunog ang kanilang telepono. Ito ay si 

Ginoong Johnson. 

     Nang ibaba ng kanilang tatay ang telepono, sinabi nya na papunta na 

sa kanila si Ginoong Johnson. Mayroon siyang dala na gusto niyang 

ipakita sa kanila. 

     Medyo malalim na ang gabi nang tumunog ang kanilang doorbell at 

dumating na nga si Ginoong Johnson. 

     Naupo si Ginoong Johnson sa kanilang living room at inilabas ang 

kanyang camera. "Tinitingnan ko ang aking mga kuhang larawan at 

mayroong isang larawan dito na hindi naman ako ang kumuha. Alam ko 

na si Bob ay naninindigan pa rin sa kanyang posisyon na sya ay isang 

inosente, maaaring makatulong ang larawang ito." 

     Itinaas niya ang larawan at ibinigay kay Bob. Tiningnang mabuti ni 

Bob ang larawan. 

     Sinabi ni Ginoong Johnson, "Parang larawan ito ng isang sapatos. 

Maaaring ang magnanakaw ay aksidenteng nakunan ng larawan nang 

kanyang kunin ito sa aking desk. Nakikilala mo ba ang sapatos na ito?" 

     Ito ay isang sapatos na ginagamit sa gym na may logo ng Nike. Si 
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Bob ay may mga sapatos din na Nike. Katulad din ng maraming 

kabataan. Tiningnan niya ang lahat niyang sapatos. Hindi ito, ang logo 

ng Nike ay nasa ibang bahagi ng sapatos na iba sa nakalagay sa 

larawan. 

     "Hindi ko alam kung makakatulong ito. Maaaring hindi rin ito ang 

sapatos ng magnanakaw, ngunit pwede ninyo itong kunin kung gusto 

ninyo," ang sabi ni Ginoong Johnson. 

     Pinasalamatan nilang lahat si Ginoong Johnson sa oras na ibinigay 

niya at sa pagdadala ng larawang iyon sa kanilang bahay. 

     "Ngayon, habang pinag-iisipan ko ito, mas mabuti siguro na hindi 

muna kami nagbigay ng hatol sa mga nangyari. Bob, magkita na lang 

tayo ngayong Biyernes sa eskwelahan," ang sabi ni Ginoong Johnson. 


