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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE ISA

ISANG PAUNANG SALITA
Sa pamamagitan ng awa ng Panginoon, sa pag-aaral pambuhay na
ito darako tayo sa huling aklat ng Biblia, ang aklat ng Apocalipsis. Dahil
sa tusong kaaway ng Diyos, ang aklat ng Apocalipsis ay naisara, at ilang
Kristiyano lang ang nakauunawa nito. Halos walang sinuman ang
nakakita sa ilang bagay ng buhay, ng ekonomiya ng Diyos, at ng patotoo
ni Hesus sa aklat na ito. Kaya, tayo ay binigyang-kabigatan ng
Panginoon na magkaroon ng isang pag-aaral pambuhay ng aklat na ito.
Ang Apocalipsis ay isang aklat ng propesiya (1:3; 22:7), sapagkat
ang pahayag na nilalaman nito ay nasa kalikasan ng propesiya.
Karamihan sa mga pangitain ay tumutukoy sa mga bagay na darating.
Maging ang pitong sulat sa pitong ekklesia sa mga kapitulo dalawa at
tatlo, sa pakahulugan ng mga tanda, ay mga propesiya hinggil sa ekklesia
sa lupa hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Bagaman ang aklat na ito
ay isang aklat ng propesiya, hindi ito isang propesiya sa mga salita
lamang, bagkus sa mga pangitaing inihayag sa tagakita. Sa mga mata ng
Diyos, ang lahat ng bagay na naipropesiya sa aklat na ito ay naganap na
at naipakita nang lahat sa tagakita nang pangitain kada pangitain.
Sa aklat ng Apocalipsis, karamihan sa mga pandiwa at mga
panaguri ay hindi sa panghinaharap, kundi nasa pangnagdaan,
nagpapakita na ang mga pangyayaring nakatala sa aklat na ito ay
nangyari na. Sa mahigpit na pananalita, ang Apocalipsis ay hindi lamang
isang propesiya; ito ay isang pahayag ng mga bagay na nangyari na.
Bagama’t sa ating paningin ang mga ito ay tila hindi pa nagaganap, sa
mga mata ng Diyos ang mga ito ay naganap na. Sa mga mata ng Diyos,
ang lahat ng bagay na nakatala sa aklat na ito ay nangyari halos
dalawang libong taon na ang nakararaan. Tayong lahat ay dapat
maniwala rito. Ipinapalagay ng karamihan sa mga Kristiyano ang
Apocalipsis na isang aklat ng mga hula at mausisa sila upang
maunawaan ang mga hulang ito. Marami sa kanila ang nagbabasa ng
aklat na ito para lamang sa kapakanan ng kanilang pagiging mausisa.
Subalit dapat nating sabihin sa Panginoon, “O Panginoon, iligtas Mo
kami mula rito. Hindi namin nais mabatid ang aklat na ito sa paraan ng
pag-uusisa.” Matibay kong sasabihing muli, na ang Apocalipsis ay hin di
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lamang isang aklat ng propesiya, bagkus isang talâ ng mga bagay na
nangyari na.
Sa Apocalipsis, dalawang pangunahing bagay ang naganap na. Ang
una ay yaong ang patotoo ni Hesus ay naisakatuparan na sa kawalanghanggan. Hindi mo pa ba nakita ang Bagong Herusalem? Nakita ito ni
apostol Juan halos dalawang libong taon na ang nakararaan. Naniniwala
ka ba na ikaw ay nasa Bagong Herusalem? Kung tayo ay
nagmumukhang mga hibang sa pagsasabi nito, tayo ay mga hibang ayon
sa Biblia. Ang Bagong Herusalem, ang sukdulang kaganapan ng gawain
ng Diyos sa loob ng mga siglo, ay ganap nang naitayo, at tayo ay
naririto! Ayon sa huling dalawang kapitulo ng Apocalipsis, ang
pagtatayo ng Bagong Herusalem ay naisakatuparan na. Ang unang aytem
na ito ay nasa positibong panig.
Sa negatibong panig, ang ikalawang pangunahing bagay ay
naganap—si Satanas, ang kaaway ng Diyos, ay natuos na. Sa mga mata
ng Diyos at maging sa mga mata ng ating kapatid na si Juan, si Satanas
ay naihagis na sa dagat-dagatang apoy (20:10). Si Satanas, ang ahas, ay
nasa dagat-dagatang apoy, at tayo ay nasa Bagong Herusalem. Nakita mo
na ba ito? Kung nakita na natin na si Satanas ay nasa dagat-dagatang
apoy, hindi na tayo magmamakaawa sa Diyos na tuusin siya. Sa halip,
papupurihan natin Siya na ang kaaway ay natuos na. Sa tuwing ginugulo
tayo ni Satanas, dapat nating sabihin sa kanya, “Satanas, ikaw ay nasa
maling lugar. Hindi ka dapat naririto. Ikaw ay nabibilang sa dagatdagatang apoy. Bumalik ka roon at huwag ka nang pupunta muli rito.”
Nagawa mo na ba ito? Kailangan nating lahat na gawin ito.
Ang Biblia ay laging walang pagbabago (consistent), maging sa
bagay ukol kay Satanas, ang kaaway ng Diyos. Sa Genesis 3, si Satanas
ay dumating sa tao sa isang napakatusong paraan, dumarating sa anyo ng
ahas. Sa Apocalipsis, si Satanas ay sadyang tinawag na “ang [matandang
ahas]” (12:9; 20:2). Sa aklat ng Genesis, ang ahas ay hindi pa matanda,
subalit sa aklat ng Apocalipsis, siya ay naging matanda na, hindi
kukulangin sa anim na libong taon. Taglay ang isang tiyak na layunin,
ang aklat ng Apocalipsis ay sinasadya siyang tawagin na “ang
[matandang ahas].” Sa panahon ng aklat ng Apocalipsis, gayunpaman, si
Satanas ay hindi lamang “ang [matandang ahas]”; siya ay naging isang
dragon na rin (12:9; 20:2). Ayon sa Apocalipsis, ang dragon na ito ay
unang inihagis mula sa langit pababa sa lupa (12:7-9). Pagkatapos,
pagkaraan ng tatlo at kalahating taon, iginapos at ibinulid siya sa
kailalimang walang-hanggan (20:1-3). Sa Apocalipsis 20 makikita natin
na, dahil kahit papaano ay kagamit-gamit pa rin sa mga kamay ng Diyos,
palalayain ng Panginoon si Satanas mula sa kailalimang walang-hanggan
sa hulihan ng sanlibong taon (20:7). Pagkatapos ng pagpapalaya sa
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kanya, gagawin lahat ni Satanas ang kanyang magagawa upang sirain
ang mga tao, “upang linlangin ang mga bansa na nasa apat na sulok ng
lupa, ang Gog at Magog, upang tipunin sila sa pagdirigma” (20:8).
Subalit, ilang sandali pagkatapos, ayon sa 20:10, ang Diyablo ay ibubulid
sa dagat-dagatang apoy, na siyang kanyang kahihinatnan at
patutunguhan. Ang aklat ng Apocalipsis ay naisara dahil inihahantad nito
si Satanas, inilalahad ang kanyang kahihinatnan at patutunguhan. Subalit
ngayon, sa huling panahon, tayo ay naniniwala na bubuksan ng
Panginoon ang aklat na ito at bubuksan ang ating mga puso, mga
espiritu, at mga mata upang malinaw nating makita na ang kaaway ng
Diyos ay nasa dagat-dagatang apoy na ngayon. Aleluya, si Satanas, ang
matandang ahas, ay nasa dagat-dagatang apoy at tayo ay nasa Bagong
Herusalem!
Ang Bagong Herusalem ay ang patotoo ni Hesus. Ang ekklesia
ngayon ay ang patotoo rin ni Hesus. Ngayon, tayong nasa mga ekklesia
ay ang patotoo ni Hesus. Dapat nating lahat makita ito sa sukdulan,
kinalilimutan ang ating mga sarili, ang ating mga kahinaan, ang ating
mga kumukubkob na kasalanan, at maging ang katunayan na tayo ay
nasa lupa. Kapag may nagtanong sa iyo kung nasaan ka, dapat sumagot
ka ng, “Ako ay nasa Bagong Herusalem.” Sa Bagong Herusalem ay
walang mga surot, mga palaka, mga alakdan, o mga ahas. Higit pa rito,
sa lunsod na yaon ay walang kasalanan, kamatayan, o sanlibutan.
Walang anuman doon maliban kay Kristo at sa mga natubos at
natranspormang tao ng Diyos. Kung makikita natin ito, tayo ay
magpupuri sa Panginoon at sisigaw ng “Aleluya!”
Sinasabi sa Apocalipsis 1:1, “Ang pahayag ni Hesu-Kristo na
ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipakita sa Kanyang mga alipin ang
mga bagay na nararapat mangyaring madali; at Kanyang ipinaalam sa
pamamagitan ng mga tanda, na Kanyang ipinadala sa pamamagitan ng
Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan.” Ang pahayag ng aklat na
ito ay pangunahing binubuo ng mga tanda, yaon ay, ng mga sagisag na
may espirituwal na kahulugan, gaya ng pitong patungan ng ilawan na
sumasagisag sa mga ekklesia at ng pitong bituin na sumasagisag sa mga
sugo ng mga ekklesia (1:20). Maging ang Bagong Herusalem ay isang
tanda, sumasagisag sa sukdulang kaganapan ng ekonomiya ng Diyos
(kap. 21—22). Ang aklat na ito, kung gayon, ay isang aklat ng mga
sagisag na sa pamamagitan nito ay ipinaaalam sa atin ang pahayag. Ang
Ebanghelyo ni Juan ay isang aklat ng mga tanda na sumasagisag kung
paanong si Kristo ay dumating upang maging buhay natin upang
maibunga ang ekklesia, ang Kanyang Kasintahang babae. Ang
Apocalipsis ni Juan ay isa ring aklat ng mga tanda na nagpapakita kung
paanong si Kristo ngayon ay nangangalaga sa ekklesia at kung paanong
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Siya ay darating upang hatulan at angkinin ang lupa at upang dalhin ang
ekklesia, ang Kanyang Kasintahang babae, tungo sa puspos na
ekonomiya ng Diyos.
I. ISANG AKLAT NG KONKLUSYON

Ang Apocalipsis ay isang aklat ng konklusyon. Kapag ang aklat ng
Apocalipsis ay inalis mula sa Biblia, magkakaroon ng isang malaking
kakulangan, sapagkat mayroong isang simula subalit walang katapusan.
Bagaman naroon ang simula sa aklat ng Genesis, walang konklusyon o
kaganapan kung wala ang aklat ng Apocalipsis. Pagkatapos magkaroon
ng isang magandang simula at pagkatapos dumaan sa napakaraming
gawa, may pangangailangan para sa Diyos na magkaroon ng kaganapan.
Kung walang Apocalipsis, walang konklusyon ng ekonomiya ng Diyos.
Ang Diyos ay dakila; Siya ay isang Diyos na may layunin. Para sa
pagsasakatuparan ng Kanyang layunin, ang Kanyang ekonomiya ay
dapat na maisakatuparan. Maraming mag-aaral ng Biblia ang hindi
nagbigay ng pansin sa bagay ng ekonomiya ng Diyos. Kung wala tayong
Apocalipsis, hindi natin makikita ang kaganapan ng ekonomiya ng
Diyos. Sa katunayan, mahihirapan pa tayong matanto kung ano ang
ekonomiya ng Diyos, sapagkat hindi natin makikita ang resulta, ang
bunga ng Kanyang ekonomiya. Subalit sa aklat na ito ang pahayag ng
ekonomiya ng Diyos ay lubhang malinaw sapagkat nilalaman nito ang
konklusyon ng ekonomiya ng Diyos.
Kung walang Apocalipsis, wala rin tayong konklusyon sa
pagtutubos ni Kristo. Si Kristo ay dumating sa laman at namatay sa krus
upang isakatuparan ang pagtutubos. Subalit ano ang isinasakatuparan ng
pagtutubos? Ang sabihin na ang pagtutubos ni Kristo ay nagliligtas
lamang sa mga makasalanan at nagdadala sa kanila sa kalangitan ay
isang napakahinang konklusyon. Ang ganitong uri ng konklusyon ay
hindi lubos na makahulugan. Subalit sa Apocalipsis makikita natin na
tinubos tayo ni Kristo, binili tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo,
upang gawin tayong isang kaharian at mga saserdote. Kaya, inilalahad ng
aklat na ito ang konklusyon ng pagtutubos ni Kristo.
Sinasabi sa Apocalipsis 1:6 na “ginawa tayo [ni Kristo] na isang
kaharian, mga saserdote sa Kanyang Diyos at Ama.” Ang mga
mananampalatayang tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay hindi
lamang isinilang ng Diyos tungo sa Kanyang kaharian (Juan 3:5), bagkus
ginawa ring isang kaharian para sa ekonomiya ng Diyos, na siyang ang
ekklesia (Mat. 16:18-19). Si Juan, ang sumulat ng aklat na ito, ay nasa
kahariang ito (1:9), at ang lahat ng tinubos at isinilang na muling
mananampalataya ay bahagi ng kahariang ito (Roma 14:17).
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Isa sa mga pangunahing aspekto ng aklat na ito ay yaong binabawi
ng Diyos ang Kanyang karapatan sa lupa upang gawin Niyang kaharian
ang buong lupa (11:15). Nang si Kristo ay dumating, ang kaharian ng
Diyos ay dinala Niyang kasama Niya (Luc. 17:21; Mat. 12:28). Ang
kahariang ito ay napalaki bilang ang ekklesia (Mat. 16:18-19), na siyang
magdadala ng kaganapan ng kaharian ng Diyos sa buong lupa. Sa isang
panig, ang kaharian ng Diyos ngayon ay nasa ekklesia, subalit sa
kabilang panig ang kaharian ng Diyos ay darating sa pamamagitan ng
mga mananampalatayang mandaraig (12:10). Pagkatapos, si Kristo at
ang mga mananampalatayang mandaraig ay maghahari sa lahat ng bansa
sa sanlibong 1taong kaharian (2:26-27; 12:5; 20:4, 6).
Ang katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay hindi lamang
tayo ginawang isang kaharian sa Diyos, bagkus mga saserdote rin sa
Kanya (1 Ped. 2:5). Ang kaharian ay para sa kapamahalaan ng Diyos,
samantalang ang mga saserdote, bilang yaong mga naghahayag ng
larawan ng Diyos, ay para sa kahayagan ng Diyos. Ito ay ang makahari,
maharlikang pagkasaserdote (1 Ped. 2:9) para sa pagsasakatuparan ng
orihinal na layunin ng Diyos sa paglikha sa tao (Gen. 1:26-28). Ang
makaharing pagkasaserdoteng ito ay isinasagawa sa kasalukuyang
buhay-ekklesia (5:10). Ito ay masidhing isasagawa sa sanlibong taong
kaharian (20:6), at ito ay lubusang mapasusukdol sa Bagong Herusalem
(22:3, 5).
Ang aklat ng Apocalipsis ay nagpapakita rin ng isang kamanghamangha at kagila-gilalas na kaganapan ng ekklesia. Makikita natin sa
aklat na ito ang ekonomiya ng Diyos, ang pagtutubos ni Kristo, at ang
patotoo ng ekklesia. Kung wala ang Apocalipsis, maaari nating basahin
ang mga Sulat nang paulit-ulit nang walang pagkatanto na ang ekklesia
ay ang patotoo ni Kristo. Sa alin sa mga Sulat natin makikitang ang mga
ekklesia ay nagliliwanag bilang patungan ng ilawan sa madilim na gabi?
Tangi lamang sa aklat ng Apocalipsis natin makikita ito. Sa Apocalipsis,
ang mga ekklesia ay una munang ang mga nagliliwanag na patungan ng
ilawan. Sa katapus-tapusan, sa kawalang-hanggan, ang ekklesia ay
magiging ang Bagong Herusalem, isang gintong bundok. Ito ang
kamangha-manghang kaganapan ng ekklesia. Ang kasalukuyang
situwasyon ay isang kasinungalingan, at hindi natin dapat paniwalaan ito.
Huwag lamang nating sabihing, “Kay samâ ng Iglesya Katolika at
lubhang kaawa-awa ang mga Iglesya Protestante.” Dapat nating tingnan
ang kabilang panig, ang walang-hanggang panig, kung saan makikita
natin ang Bagong Herusalem. Maging ngayon, sa madilim na gabi,
mayroon tayong mga nagliliwanag na patungan ng ilawan.
Kasama ng ekonomiya ng Diyos, ng pagtutubos ni Kristo, at ng
patotoo ng ekklesia, inilalahad din ng Apocalipsis ang kahihinatnan ng
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kaaway. Kung wala tayong aklat ng Apocalipsis, hindi natin malalaman
kung ano ang kahihinatnan ni Satanas, at walang sinuman ang
makauunawa kung bakit hinahayaan at patuloy na hinahayaan ng Diyos
ang tuso, masama, maruming si Satanas. Gayunpaman, kung papasok
tayo sa aklat na ito at makikita ang konklusyon ng talâ ni Satanas, tayo
ay magsasaya at pagtatawanan natin ang ahas. Samakatuwid, sa
Apocalipsis ay mayroon tayong konklusyon ng apat na pangunahing
bagay—ang ekonomiya ng Diyos, ang pagtutubos ni Kristo, ang patotoo
ng ekklesia, at ang kahihinatnan ni Satanas.
A. Ang Konklusyon ng mga Isinulat ni Juan
Ang aklat ng Apocalipsis ay ang konklusyon ng mga isinulat ni
Juan. Gaya ng tinukoy natin sa pag-aaral pambuhay ng Juan, ang mga
isinulat ni apostol Juan ay may tatlong kategorya: ang kanyang
Ebanghelyo, ang kanyang mga Sulat, at ang kanyang Apocalipsis. Ang
Ebanghelyo ni Juan ay para sa pamamahagi ng buhay. Sa Juan 10:10,
sinabi ni Hesus, “Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay, at
magkaroon nito nang may kasaganaan,” at sa Juan 12:24 sinabi Niya,
“Katotohanan, katotohanang sinasabi Ko sa inyo, maliban na ang butil ng
trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, nananatili itong nag-iisa, nguni’t
kung ito ay mamatay, magbubunga ito ng maraming butil.” Makikita
natin sa mga bersikulong ito ang pamamahagi ng buhay, na siyang
sentrong kaisipan ng Ebanghelyo ni Juan. Sa mga Sulat ni Juan ay ang
pagsasalamuha para sa paglago ng buhay. Bagaman ang buhay ay
naibahagi na tungo sa loob natin, kailangan nitong lumago. Ang buhay
ay lumalago sa pamamagitan ng pagsasalamuha. Kaya naman, sa mga
Sulat ni Juan makikita natin ang pagsasalamuha para sa paglago ng
buhay. Sa huling kategorya ng mga isinulat ni Juan, ang kanyang
Apocalipsis, mayroon tayong pag-aani ng buhay. Una, ang buhay ay
ipinamahagi, pagkatapos ito ay lalago, at sa katapus-tapusan ito ay
aanihin. Kung walang Apocalipsis, mayroon tayong pamamahagi ng
buhay at paglago ng buhay, subalit walang pag-aani ng buhay.
B. Ang Konklusyon ng Bagong Tipan
Ang Apocalipsis ay ang konklusyon din ng Bagong Tipan, na
binubuo ng mga Ebanghelyo, Mga Gawa, mga Sulat, at Apocalipsis. Sa
mga Ebanghelyo makikita natin ang paghahasik ng binhi ng buhay,
sapagkat sa mga Ebanghelyo si Hesus ay dumating upang ihasik ang
Kanyang Sarili tungo sa sangkatauhan bilang ang binhi ng buhay,
inihahasik ang Kanyang Sarili tungo sa kaunting bilang ng mga tao, gaya
nina Pedro at Juan. Sa Mga Gawa ay ang pagpapalaganap ng buhay. Sa
mga Sulat makikita natin ang paglago ng buhay. Ang sentrong konsepto
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ng lahat ng mga Sulat na isinulat nina Pablo, Pedro, Juan, at ng iba pa ay
ang paglago ng buhay. Kailangan nating lahat na lumago sa buhay. Sa
Apocalipsis makikita natin, minsan pa, ang pag-ani ng buhay. Sa
kapitulo labing-apat ng Apocalipis mayroon tayong isang nahinog na
bukirin at isang pag-aani. Sinasabi sa Apocalipsis 14:15, “At lumabas
ang isa pang anghel sa templo, na sumisigaw na may malakas na tinig sa
Kanya na nakaupo sa alapaap, Ihulog Mo ang Iyong karit at gumapas Ka;
sapagka’t dumating na ang oras ng paggapas, sapagka’t ang aanihin sa
lupa ay hinog na.” Sa Apocalipsis 14, ang buong bukirin ay ginapas. Sa
pamamagitan nito makikita natin na ang Apocalipsis ay ang konklusyon
ng Bagong Tipan.
C. Ang Konklusyon ng Buong Biblia
Bilang ang huling aklat ng Biblia, ang Apocalipsis ay ang
konklusyon, ang kakumpletuhan, at ang kaganapan ng buong dibinong
pahayag, ng buong Biblia. Ang Biblia ay nangangailangan ng isang
gayong konklusyon. Ang mga binhi ng karamihan sa mga katotohanan
ng dibinong pahayag ay inihasik sa Genesis, ang unang aklat ng Biblia.
Ang paglago ng lahat ng binhing ito ay patuloy na pinauunlad sa mga
sumunod na aklat, lalo na sa mga aklat ng Bagong Tipan, at ang ani ay
ginapas sa aklat ng Apocalipsis. Halimbawa, sa Genesis ay ang binhi ng
ahas, at sa aklat ng Apocalipsis ay mayroong pag-aani ng ahas. Kaya
nga, karamihan sa mga bagay na tinalakay sa aklat na ito ay hindi
lubusang bago, kundi tumutukoy pabalik sa mga naunang aklat ng Biblia.
Nasa Genesis ang binhi ng dibinong pahayag, sa mga sumunod na aklat
ay ang patuloy na pag-unlad ng dibinong pahayag, at sa Apocalipsis ay
ang pag-aani ng dibinong pahayag. Kaya naman, dapat tayong lahat
makapasok sa aklat na ito at malaman ito. Kung hindi natin alam ang
aklat na ito, hindi tayo magiging malinaw tungkol sa pahayag ng Diyos.
Sa ating paglalakbay, madalas hindi tayo malinaw tungkol sa daan, sa
kalsada, hanggang sa marating natin ang ating patutunguhan. Pagkatapos
nating marating ang ating patutunguhan at lumingon sa daang ating
tinahak, tayo ay magiging malinaw. Sa Apocalipsis tayo ay dumating sa
hangganan ng buong Biblia. Sa pagdating sa hangganang ito,
mauunawaan natin ang dibinong aklat na ito.
II. ANG NILALAMAN
Ngayon tayo ay darako sa mga nilalaman ng Apocalipsis. Huwag
mong isipin na ang mga nilalaman ng aklat na ito ay mga palaka, mga
alakdan, mga balang, mga sungay, mga ahas, at mga kabayo. Hindi rin
natin dapat sabihin na ang mga nilalaman ay tangi lamang pitong tatak,
pitong trumpeta, at pitong mangkok. Hindi, ang aklat na ito ay hindi
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pangunahing nagsasaalang-alang ukol sa mga bagay na ito. Ang
Apocalipsis ay pangunahing isang aklat ukol kay Kristo, ikalawa ay aklat
ukol sa ekklesia, at ikatlo ay aklat ukol sa ekonomiya ng Diyos.
A. Ang Pahayag ni Kristo—Namumukod-tangi at Sukdulan
Ang buong Biblia ay naghahayag kay Kristo. Bilang ang
konklusyon, kakumpletuhan, at kaganapan ng Biblia, ang aklat ng
Apocalipsis lalo pa ay “ang pahayag ni Hesu-Kristo” (1:1). Bagaman ang
aklat na ito ay naghahayag din ng maraming iba pang bagay, ang tuon ng
pahayag nito ay si Kristo. Ang ilang aspekto ni Kristo, gaya ng pangitain
ukol sa Kanya bilang ang Mataas na Saserdote sa kalagitnaan ng mga
ekklesia, nangangalaga sa kanila sa loob ng pag-ibig gayunpama’y
nagtataglay ng isang naghahatol na saloobin (1:13-16), ang pangitain sa
Kanya bilang ang Leon-Kordero sa kalagitnaan ng trono ng Diyos at ng
apat na buháy na nilalang at sa kalagitnaan ng dalawampu’t apat na
matanda ng sansinukob, binubuksan ang pitong tatak ng pansansinukob
na administrasyon ng Diyos (5:1-6:1), at ang pangitain sa Kanya bilang
ang Ibang Malakas na Anghel na bumababa mula sa langit upang
angkinin ang buong lupa (10:1-8; 18:1) ay hindi kailanman naihayag
gaya nang pagkahayag sa mga ito sa aklat ng Apocalipsis. Sa aklat na ito,
ang pahayag ukol kay Kristo ay namumukod-tangi at sukdulan. Sa mga
Ebanghelyo, Mga Gawa, at mga Sulat, hindi natin makikita na si Kristo
ay may pitong mata, subalit ito ay inihayag sa aklat ng Apocalipsis (5:6).
Si Kristo, ang ating Tagapagligtas, ay may pitong mata. Lubhang
nakatatakot! Ang pahayag na ito ukol kay Kristo ay namumukod-tangi.
Sa Lucas 4:22 tayo ay sinabihan na “ang mga salita ng biyaya” ay
lumabas mula sa bibig ni Kristo, subalit sa Apocalipsis 1:16 isang
matalas na tabak na may dalawang talim ang lumabas mula sa Kanyang
bibig. Bukod pa roon, sa kanyang Ebanghelyo, sinasabi ni Juan,
“Tingnan ninyo, ang Kordero ng Diyos” (1:29), subalit sa Apocalipsis,
isa sa mga matanda ay nagsasabi, “Narito, ang Leon ng lipi ni Juda”
(5:5). Kaya, ang pahayag kay Kristo sa aklat na ito ay namumukod-tangi.
Walang ibang aklat ang naghayag kay Kristo gaya nang kung paano Siya
inihayag sa Apocalipsis. Ang unang aytem sa mga nilalaman ng
Apocalipsis ay ang namumukod-tanging Kristong ito.
B. Ang Patotoo ni Hesus—Partikular at Ganap
Sa isang panig, ibinibigay ng aklat na ito sa atin “ang pahayag ni
Kristo,” at sa kabilang panig, ito ay nagpapakita sa atin “ng patotoo ni
Hesus,” na partikular at ganap (1:2, 9; 12:17; 19:10; 20:4). Ang patotoo
ni Hesus ay ang ekklesia. Ipinakikita ng Apocalipsis ang naihayag na
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Kristo at ang nagpapatotoong ekklesia. Sa aklat na ito ay mayroon
tayong isang particular at ganap na talâ ng ekklesia. Wala nang iba pang
aklat ang naghahayag sa mga ekklesia nang gaya ng pagkakahayag sa
aklat ng Apocalipsis. Ang mga patungan ng ilawan sa kapitulo isa, ang
lubhang karamihan ng mga tinubos sa kapitulo pito, ang maningning na
babae kasama ang lalakeng-anak sa kapitulo labindalawa, ang ani
kasama ang mga unang bunga nito sa kapitulo labing-apat, ang mga
mandaraig sa malasalaming dagat sa kapitulo labinlima, ang Kasintahang
babae na handa para sa kasalan at ang hukbong nakikipagbaka ni Kristo
sa kapitulo labinsiyam, at ang Bagong Herusalem sa mga kapitulo
dalawampu’t isa at dalawampu’t dalawa, ay pawang ang patotoo ni
Hesus. Ang patotoo ni Hesus ay ang espiritu—ang substansya, ang
disposisyon, at ang katangian—ng propesiya (19:10). Si Kristo ay ang
Saksi (1:5), ang patotoo, ang kahayagan ng Diyos, at ang ekklesia ay ang
patotoo, ang kahayagan ni Kristo. Bilang gayon, ang ekklesia ay ang
pagpaparami ng patotoo, ang kahayagan ng Diyos kay Kristo. Ang
partikular na pahayag ng ekklesia sa aklat na ito ay lubhang mahalaga, at
nararapat na makita nating lahat ito.
C. Ang Ekonomiya ng Diyos—
Pansansinukob at Walang-Hanggan
Ipinapaloob din ng mga nilalaman ng Apocalipsis ang ekonomiya
ng Diyos. Ang ekonomiya ng Diyos ay ang Kanyang pansansinukob at
walang-hanggang administrasyon. Makikita natin sa aklat ng Apocalipsis
ang pansansinukob at walang-hanggang administrasyon ng Diyos para sa
pagsasagawa ng Kanyang ekonomiya. Kung lawak ang pag-uusapan, ang
Kanyang administrasyon ay pansansinukob, at kung panahon naman ito
ay walang-hanggan.
1. Ang Pitong Tatak
Sa administrasyon ng Diyos ang unang grupo ng mga aytem ay ang
pitong tatak. Ang isang tatak ay nagpapakita na ang isang bagay ay
sarado, nakatago, at hindi bukas sa madla. Ang unang apat na tatak ay
sumasaklaw sa kasaysayan ng mundo mula sa pag-akyat sa langit ni
Kristo hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito (6:1-8). Ang
kasaysayang ito ay maikli subalit tinalakay sa isang nagpapaloob-nglahat na paraan sa apat na tatak na ito. Sa pagbubukas ng mga tatak na ito
makikita natin ang apat na kabayo, na bawat isa ay may isang sakay. Ang
sakay ng unang kabayo ay ang pagpapahayag ng ebanghelyo, ang sakay
ng ikalawa ay digmaan, ang sakay ng ikatlo ay taggutom, at ang sakay ng
ikaapat ay kamatayan. Kaya, sa unang apat na tatak na ito mayroon
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tayong ebanghelyo, digmaan, taggutom, at kamatayan. Kung nalalaman
mo ang kasaysayan ng mundo, matatanto mo na ito ang naging
eksaktong naging situwasyon sa nakalipas na dalawampung siglo.
Simula sa pag-akyat ni Kristo, ang ebanghelyo ay naipahayag.
Sa buong itinagal ng mga siglo, kasabay ng pagpapahayag ng
ebanghelyo ay mayroong digmaan. Mula nang ipadala ng Imperyo
Romano ang kanyang hukbo upang sirain ang lunsod ng Herusalem
noong A.D. 70, ang digmaan ay napatitindi siglo kada siglo. Sa pasimula
nang siglong ito ay nagkaroon ng Unang Digmaang Pandaigdig at
kasunod nito ay nagkaroon ng isang lubhang pinatinding digmaan—ang
Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang digmaan ay laging nagsasanhi ng
taggutom, at ang taggutom ay nagdadala ng kamatayan. Ang apat na
kabayong ito ay ang nilalaman ng unang apat na tatak.
Ang ikalimang tatak ay sumasaklaw sa sigaw ng mga minartir na
banal (6:9-11). Ito ay magaganap malapit sa pagtatapos ng kapanahunang
ito at malapit sa pasimula ng matinding kapighatian. Dahil sa
pagpapahayag ng ebanghelyo sa kahabaan ng mga siglo, maraming banal
ang namartir. Bago matapos ang kapanahunang ito ang mga namartir na
banal na ito ay sisigaw sa Diyos para sa paghihiganti.
Ang ikaanim na tatak, na magaganap malapit sa panahon ng
matinding kapighatian, ay kinapapalooban ng pagyuyugyog sa lupa at
langit (6:12-17). Sa pagbubukas ng ikaanim na tatak, magkakaroon ng
isang malakas na lindol (6:12) na siyang magiging isang babala sa lahat
ng nananahan sa lupa. Ilan sa masasama ang magsasabi, “Sino ang
Diyos? Kami ang Diyos!” Bagama’t maaari nilang sabihing sila ay
Diyos, kapag ang tunay na Diyos ay dumating upang yugyugin ang
kanilang tirahan, malalaman nila sa panahong iyon kung sino ang Diyos.
Nakatagpo ako ng ilang tao na nakipagtalo sa akin, na nagsasabi,
“Ginoong Lee, ikaw ay nagpapahayag ng tungkol sa Diyos. Hindi mo ba
nalalaman na kami ang Diyos?” Sumagot ako, “Tingnan natin kung sino
ang Diyos. Bagaman ang Diyos ay may ilang sukat ng pagpaparaya, ang
Kanyang pagpaparaya ay limitado. Isang araw mauubos ninyo ang
Kanyang pagpaparaya, at yuyugyugin ng Kanyang maliit na daliri ang
lupa. Pagkatapos ay malalaman ninyo kung sino ang Diyos.” Bago
magsimula ang matinding kapighatian, ang Diyos ay magpapadala ng
isang babala para sa lahat ng nananahan sa lupa na magpapaalala sa
kanila na may isang Diyos. Sa panahon ng ikaanim na tatak, hindi
lamang yuyugyugin ng Diyos ang lupa, bagkus maging ang mga
kalangitan din. Sinasabi ng Apocalipsis 6:12 at 13, “At nagkaroon ng
isang malakas na lindol; at ang araw ay umitim na gaya ng isang
magaspang na kayong yari sa buhok na maitim, at ang buong buwan ay
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naging gaya ng dugo; at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa
gaya ng puno ng igos na nagsasambulat ng kanyang mga bungang bubot
kapag hinahampas ng malakas na hangin.” Sa panahong yaon, ang lupa
ay hindi na magiging isang angkop na lugar para sa mga masasamang tao
na mabuhay nang palalo.
Ang pinakamahirap na maunawaang tatak ay ang ikapito. Ang
ikapitong tatak, na magtatagal hanggang sa walang-hanggan, ay binubuo
ng pitong trumpeta. Huwag ikalito na ang mga tatak ay ang mga
trumpeta. Ang mga tatak ay lihim, subalit ang mga trumpeta ay hayag.
Kapag tinatatakan mo ang isang bagay, ginagawa mo itong lihim at
pribado, subalit kapag nagpapatunog ka ng isang trumpeta, ginagawa mo
ang isang bagay nang hayagan.
2. Ang Pitong Trumpeta—
ang mga Nilalaman ng Ikapitong Tatak
Ang pitong trumpeta ay ang mga nilalaman ng ikapitong tatak. Ang
unang apat na trumpeta ay ang mga paghahatol sa lupa, dagat, mga ilog,
at sa araw, buwan, at mga bituin (8:7-12). Bilang resulta ng mga
paghahatol sa unang apat na trumpeta, ang lupa ay hindi na magiging
isang angkop na lugar upang tirahan ng tao. Ang ikalimang trumpeta,
ang unang aba bilang paghahatol sa tao, ay magiging ang simula ng
matinding kapighatian (8:13—9:11). Gaya ng makikita natin, ang
matinding kapighatian ay magiging kakila-kilabot. Ang ikaanim na
trumpeta na siyang ang ikalawang aba bilang isang karagdagang
paghahatol sa tao, ay isang bahagi ng matinding kapighatian (9:12-21).
Ang ikapitong trumpeta ay lubhang kumplikado. Ito ay binubuo ng
walang-hanggang kaharian ni Kristo, ang ikatlong aba na binubuo ng
pitong mangkok, ng paghahatol sa mga patay, ng pagbibigay ng
gantimpala sa mga banal at mga taong may takot sa Diyos, at ang
pagpuksa sa mga namumuksa sa lupa (11:14-18). Ang ikatlong aba, na
siyang ikalawang aytem ng ikapitong trumpeta, ay magiging ang
pagtatapos ng matinding kapighatian. Pagkatapos nito, magkakaroon ng
paggagantimpala sa mga propeta, mga banal, at yaong mga may takot sa
pangalan ng Diyos. Sa buong itinagal ng mga henerasyon, ang tatlong
kategorya ng mga tao ay naibunga. Ang karamihan sa mga propeta ay
nagmula sa Lumang Tipan, ang karamihan sa mga banal ay nagmula sa
Bagong Tipan, at ang yaong mga may takot sa pangalan ng Diyos ay
maibubunga sa panahon ng matinding kapighatian. Ipinapaloob ng
ikapitong trumpeta ang gantimpalang ibibigay ng Panginoon sa tatlong
uri ng mga taong ito. Ang ikapitong trumpeta ay binubuo rin ng
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paghahatol sa mga patay at ang pagpuksa sa mga namumuksa sa lupa.
Ang mga namumuksa sa lupa ay sina Satanas, ang Antikristo, ang
bulaang propeta, at ang lahat ng kanilang mga tagasunod. Kaya, ang
ikapitong trumpeta ay kinapapalooban ng lahat ng bagay mula sa
katapusan ng kapighatian hanggang sa kawalang-hanggan.
3. Ang Pitong Mangkok
Ang pitong mangkok, isang bahagi ng mga negatibong nilalaman
ng ikapitong trumpeta bilang ang mga huling salot ng pagkagalit ng
Diyos sa tao, ay magiging pagtatapos ng matinding kapighatian (15:1, 68; 16:1-21). Ang pitong mangkok, gaya ng pitong tatak at ng pitong
trumpeta, ay binubuo ng isang grupo ng unang apat at pagkatapos ay ang
ikalima, ikaanim, at ang ikapito. Ang pagkakagrupong ito ay
makahulugan. Tiyak na ang manunulat ng aklat ng Apocalipsis ay ang
Diyos. Sino pa ang may gayong karunungang kinakailangan upang
maisulat ito? Kung ang aklat na ito ay isinulat ayon sa imahinasyon ni
Juan, samakatuwid si Juan ay maaaring ang Diyos. Ang aklat ng
Apocalipsis ay tiyak na binuo sa isang kamangha-manghang paraan.
III. ANG MGA SEKSYON

Ang aklat ng Apocalipsis ay may limang seksyon: ang pambungad
(1:1-8), ang mga bagay na nakita (1:9-20), ang mga bagay na
pangkasalukuyan (2:1—3:22), ang mga bagay na darating (4:1—22:5), at
ang konklusyon (22:6-21). Sa pambungad ay taglay natin ang pahayag ni
Kristo at ang patotoo ni Hesus. Bagama’t ipinapaloob ng Apocalipsis ang
ekonomiya ng Diyos, ang ekonomiya ng Diyos ay hindi ang lubhang
pinakamahalagang pokus ng aklat na ito. Ang dalawang
pinakamahalagang aytem na siyang pokus ng Apocalipsis ay si Kristo at
ang ekklesia, yaon ay, ang pahayag ni Kristo at ang patotoo ni Hesus.
Sumunod sa pambungad na ito, taglay natin ang mga bagay na nakita—
ang pitong patungan ng ilawan at ang Anak ng Tao na may pitong bituin.
Pagkatapos, sa mga kapitulo dalawa at tatlo, taglay natin ang mga bagay
na pangkasalukuyan—ang pitong ekklesia-lokal. Ang sumunod na
seksyon, sinasaklaw ang mga bagay na darating, ay may dalawang
bahagi. Ang unang bahagi (4:1—11:19) ay binubuo ng isang
pangkalahatang pagkakita hinggil sa mga bagay na darating mula sa pagakyat sa langit ni Kristo hanggang sa kawalang-hanggang hinaharap. Sa
ikalawang bahagi (12:1—22:5) matatagpuan natin ang mga detalye ng
mahahalagang bagay na nakakatulad sa unang bahagi. Ang dalawang
bahaging ito ay kahambig ng mga kapitulo isa at dalawa ng Genesis. Sa
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Genesis 1 taglay natin ang isang pangkalahatang talâ ng paglikha ng
Diyos; sa Genesis 2 taglay natin ang mga detalye ng paglikha ng Diyos
sa tao. Sa parehong prinsipyo, sa 4:1 hanggang sa 11:19 taglay natin ang
isang pangkalahatang pagkakita ng lahat ng bagay na darating at sa 12:1
hanggang 22:5 taglay natin ang mga detalye ng mga mahalagang bagay
na darating. Huwag mong ituring ang huling labing-isang kapitulo bilang
pagpapatuloy ng unang labing-isang kapitulo, sapagkat ang
pangkalahatang pagkakita ng mga bagay na darating ay nagtatapos sa
katapusan ng kapitulo labing-isa. Kasunod ng lahat ng detalye ng mga
bagay na darating na inihayag sa ikalawang bahagi ng seksyong ito,
taglay natin ang 22:6-21 bilang ang konklusyon ng aklat ng Apocalipsis.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE DALAWA

ANG PAHAYAG NI KRISTO
NAMUMUKOD-TANGI AT SUKDULAN
Sa mensaheng ito ay darako tayo sa pahayag ni Kristo. Sa kanilang
pagbabasa ng aklat ng Apocalipsis iilang Kristiyano ang nagbigay ng
kanilang lubos na pansin sa pahayag ni Kristo na nakapaloob dito. Ang
mga katagang ito, ang pahayag ni Hesu-Kristo, ay matatagpuan sa 1:1, at
ang mga mag-aaral ng Biblia ay tumangan ng iba’t ibang opinyon sa
interpretasyon nito. Ang ilan ay nagsasabi na ang mga katagang ito ay
nangangahulugan na ang aklat ng Apocalipsis ay isang aklat na ibinigay
ni Kristo bilang isang pahayag. Ang interpretasyon na ito, na nagsasanhi
sa pahayag ni Kristo na maging obhektibo, ay hindi wasto. Kung
babasahin natin ang buong aklat ng Apocalipsis, makikita natin na ang
katagang ito ay nagsasaad na ang Apocalipsis ay ang paghahayag kay
Kristo Mismo. Ito ay isang larawan, isang pagsasalarawan kay Kristo,
hindi lamang isang pahayag na ibinigay ni Kristo. Dapat nating makita
na si Kristo ang sentro, ang pokus, at ang pinakatampok (predominant
figure) sa buong aklat ng Apocalipsis. Kaya, dapat nating kunin ang mga
katagang ang pahayag ni Hesu-Kristo sa isang subhektibong paraan. Ito
ay hindi lamang isang pahayag na ibinigay ni Kristo, bagkus isang
pahayag na naghahayag kay Kristo sa atin.
Si Kristo ay inihayag sa mga propesiya, mga sagisag at malilinaw
na salita ng Lumang Tipan. Sa isang pakahulugan, hindi natin kailangan
ang Bagong Tipan, sapagkat kung babasahin natin ang Lumang Tipan,
nagbibigay-pansin sa mga propesiya, mga sagisag at malilinaw na salita
hinggil kay Kristo, magkakaroon tayo ng isang pahayag kay Kristo. Sa
pamamagitan ng mga pahayag na ito, maisasalarawan natin sa ating
isipan kung anong uring Kristo si Hesu-Kristo. Gayunpaman, gaanuman
kasakdal ang mga pahayag kay Kristo sa Lumang Tipan, hindi kumpleto
ang mga ito. Kaya, nararapat tayong dumako sa Bagong Tipan na
lubusang isang pahayag ni Kristo. Kung babasahin lamang natin ang mga
Ebanghelyo, ang Mga Gawa, at ang mga Sulat, makikita natin ang
maraming aspekto ni Kristo, subalit hindi natin makikita ang mga
aspektong tinalakay sa aklat ng Apocalipsis. Sa mensaheng ito, dapat
nating makita ang namumukod-tangi at partikular na aspekto ng pahayag
ni Kristo na nakapaloob sa aklat na ito.
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I. SI KRISTO SA KANYANG PAG-AKYAT SA LANGIT

Sa aklat ng Apocalipsis, inihayag si Kristo bilang ang umakyat sa
langit na Isa (5:3-6, 8-14). Sa apat na Ebanghelyo ay makikita natin si
Kristo na nagkatawang-tao, namuhay sa lupa, naipako sa krus, at
nabuhay na muli. Gayunpaman, wala tayong gaanong nakikita hinggil
kay Kristo sa Kanyang pag-akyat sa langit. Maging sa mga Sulat,
kakaunti lang ang nakikita natin ukol sa pag-akyat sa langit ni Kristo.
Bagama’t nagbabanggit ang mga Ebanghelyo, ang Mga Gawa, at ang
mga Sulat ng ilang bagay hinggil sa pag-akyat sa langit ni Kristo, wala sa
alinmang aklat na ito natin matatagpuan ang isang malinaw na larawan
ng tanawin o kalagayan sa mga kalangitan pagkatapos ng pag-akyat sa
langit ni Kristo. Kung nais nating makita ang larawang ito, dapat tayong
lumapit sa aklat ng Apocalipsis kung saan mayroon tayong larawan ni
Kristo sa mga kalangitan pagkatapos ng Kanyang pag-akyat sa langit. Sa
aklat na ito ay mayroon tayong ganap at malinaw na larawan ng
mismong Kristo na umakyat tungo sa mga kalangitan. Higit pa, makikita
natin sa larawang ito ang eksena, ang tanawin, ang kalagayan sa mga
kalangitan pagkatapos ng pag-akyat sa langit ni Kristo. Tangi lamang
kapag nakita na natin ang pahayag na ito tayo makasasamba sa Kanya sa
isang sapat na paraan.
A. Ang Leon-Kordero
Sa Kanyang pag-akyat sa langit, si Kristo ay ang Leon-Kordero
(5:5-6). Sa Ebanghelyo ni Juan, idineklara ni Juan Bautista, “Tingnan
ninyo, ang Kordero ng Diyos” (Juan 1:29). Subalit sa tanawin sa mga
kalangitan matapos ang pag-akyat sa langit ni Kristo, si Kristo ay
pangunahing inihayag bilang ang Leon, hindi bilang ang Kordero.
Habang tumatangis si Juan sapagkat “hindi nakasumpong ng sinumang
karapat-dapat na magbukas ng aklat, o makatingin man sa nilalaman
nito” (5:4), sinabi sa kanya ng isa sa mga matanda, “Huwag kang
manangis; narito, ang Leon ng lipi ni Juda, ang Ugat ni David, ay
nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng pitong tatak nito” (5:5).
Bago ang pagkapako sa krus, maaaring may dahilan upang tumangis si
Juan. Subalit isang kamangmangan ang manangis pa siya pagkatapos ng
pag-akyat sa langit. Tumatangis ka ba ngayon? Kung tumatangis ka pa
rin, nangangahulugan ito na hindi mo pa nakita ang pangitain ng
umakyat sa langit na Kristo sa Apocalipsis 5. Kailangang makita mo ang
Leon ng lipi ni Juda. Ipinopropesiya ng Genesis 49:8 at 9 ang ukol kay
Kristo bilang ang Leon ng Juda at tangi lamang sa Apocalipsis tayo
sinabihan na si Kristo ay ang Leon ng lipi ni Juda. Ang Leon ng lipi ni
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Juda, ang Ugat ni David, ay nagtagumpay at karapat-dapat na magbukas
ng mga tatak ng ekonomiya ng Diyos. Pagkatapos na marinig ni Juan ang
deklarasyong ito mula sa isa sa mga matanda, nakita niya “sa gitna ng
trono at ng apat ng nilalang na buháy, at sa gitna ng mga matanda, ang
isang Kordero na nakatayo, na wari ay kapapatay pa lamang” (5:6).
Nakita niya ang Leon bilang ang Kordero. Si Kristo ba ay Leon o
Kordero? Siya ay kapwa gayon. Kaya, maaari natin Siyang tawaging ang
Leon-Kordero.
Bakit si Kristo ay kapwa ang Leon at ang Kordero? Sapagkat
mayroon tayong dalawang pangunahing suliranin—ang kasalanan at si
Satanas. Karamihan sa mga Kristiyano ang nagsasaalang-alang lamang
sa suliranin ukol sa kasalanan at kinakaligtaan ang suliranin ukol kay
Satanas. Huwag mong isipin na ang iyong asawang lalake ay lubhang
nakapagpapahirap. Huwag mo siyang sisihin, kundi sisihin mo si Satanas
na nasa likod niya. Gayundin, ang bawat asawang babae ay mabuti. Ang
masasamang bagay na nanggagaling sa ating mga asawang babae, sa
katunayan ay hindi nanggaling sa kanila kundi kay Satanas na nasa
likuran nila. Ang Kordero ay laban sa kasalanan at nilulutas ang suliranin
ng kasalanan, at tinutuos ng Leon si Satanas. Bilang ang Kordero,
naisakatuparan na ni Kristo ang pagtutubos, hinugasan tayo mula sa ating
mga kasalanan. Bilang ang Leon, tinuos na Niya si Satanas. Siya ay sapat
upang tugunan ang ating mga pangangailangan at lutasin ang ating mga
suliranin. Ngayon ang kasalanan ay tapos na, si Satanas ay winakasan na,
at tayo ay natubos at nasagip na mula sa mapangamkam na kamay ng
kaaway.
B. Ang Karapat-dapat na Isa
Ang ating Tagapagligtas ay ang Kordero at gayundin ang Leon.
Mayroon tayong Leon-Korderong Tagapagligtas. Ang Isang ito ay
karapat-dapat na magbukas ng aklat. Maliban sa Kanya, walang sinuman
sa buong sansinukob ang karapat-dapat na magbukas ng lihim, ng
hiwaga, ng ekonomiya ng Diyos. Subalit ang Leon-Kordero ay karapatdapat sapagkat naisakatuparan na Niya ang pagtutubos at nagtagumpay
Siya laban kay Satanas. Sa tuwing tayong mga Kristiyano ay nagsasabi
na si Kristo ay karapat-dapat, ang ating kaisipan ay yaong Siya ay
karapat-dapat sa ating mga papuri at pasasalamat at pagsamba. Kapag
sinasabi nating, “Panginoong Hesus, Ikaw ay karapat-dapat,” iilan sa atin
ang nakatatanto na Siya ay karapat-dapat na magbukas ng mga tatak ng
lihim ng ekonomiya ng Diyos. Mayroon lamang tayong konsepto na si
Kristo ay karapat-dapat tumanggap ng pagsamba, papuri, at pasasalamat
mula sa atin, ang Kanyang maliliit na nilikha. Subalit ito ay isang disapat na konsepto ng pagiging karapat-dapat ng Panginoon.
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Gayunpaman, karamihan sa mga himno ukol sa pagiging karapat-dapat
ni Kristo ang naghahayag sa di-sapat na konseptong ito ng Kanyang
pagiging karapat-dapat. Kakaunting himno ang pumupuri kay Kristo para
sa Kanyang pagiging karapat-dapat upang buksan ang lihim ng
ekonomiya ng Diyos. Ang aspektong ito ng pagiging karapat-dapat ng
Panginoon ay pansansinukob at di-masukat. Mangyari pa, si Kristo ay
karapat-dapat sa ating mga papuri. Karapat-dapat pa nga Siya sa ating
mga buhay. Gayunpaman, dapat nating matanto na, ayon sa Apocalipsis
5, ang pagiging karapat-dapat ni Kristo ay isang bagay ng Kanyang
pagiging karapat-dapat na magbukas ng lihim ng ekonomiya ng Diyos.
Ang sansinukob ay isang hiwaga na hindi matalastas ng mga siyentipiko.
Hindi nila nalalaman ang kahulugan o layunin ng sansinukob, sapagkat
ito ay isang lihim na lingid sa kanila. Subalit karapat-dapat si Kristo na
magbukas ng lihim na ito sapagkat Siya ay karapat-dapat na magbukas
ng mga tatak ng ekonomiya ng Diyos.
Sinasabi ng Apocalipsis 5:5 na ang Leon ay karapat-dapat na
magbukas ng aklat (scroll) at ng pitong tatak nito. Ang aklat ay isang
balumbon ng sulatang mula sa balat ng hayop o iba pang materyal.
Sapagkat ang aklat ay nakabalumbon, napakahirap tiyakin kung gaano
ito kahaba. Ang aklat sa Apocalipsis 5 ay walang-hanggan ang haba.
Tangi lamang si Kristo ang karapat-dapat na magbukas ng aklat na ito na
walang-hanggan ang haba. Huwag mong isipin na nakita mo na ang lahat
ng bagay na nakapaloob sa aklat na ito. Hindi, kakailanganin natin ang
kawalang-hanggan upang makita ang lahat na nakapaloob dito. Kapag
tayo ay nasa Bagong Herusalem na, babasahin pa rin natin ang mga
nilalaman ng aklat. Sasabihin natin hanggang sa kawalang-hanggan,
“Ngayon ay may karagdagang bagay pa akong nakikita.” Bibigyan tayo
ng Diyos ng isang walang-hanggang sorpresa. Ang sorpresa ng
pagbubukas ng aklat ay tatagal hanggang sa kawalang-hanggan. Kapag
ikaw ay nasa kawalang-hanggan na, maaari mong sabihin, “Ang sorpresa
ng Panginoon ay walang-hanggan. Bagaman tayo ngayon ay nasa
kawalang-hanggan na, hindi pa rin natin nakikita ang katapusan.”
Karapat-dapat si Kristo na buksan itong aklat ng hiwaga ng Diyos.
C. Sinamba ng mga Anghel
at ng Lahat ng Iba pang Nilalang
Sapagkat si Kristo ay lubhang karapat-dapat, dito sa makalangit na
tagpong ito, Siya ay sinamba ng mga anghel at ng lahat ng iba pang
nilalang. Ang mga anghel ay ikinatawan ng dalawampu’t apat na
matanda, at lahat ng iba pang nilalang ay ikinatawan ng apat na nilalang
na buháy. Ang mga anghel ay may mga matanda, ang dalawampu’t apat
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na matanda ng mga anghel na nangunguna sa pagsamba kay Kristo. Sa
larawang ito makikita nating nagpupuri ang dalawampu’t apat na
matanda at nagpupuri ang lahat ng anghel, nagpupuri ang apat na
nilalang na buháy, at nagpupuri ang lahat ng iba pang nilalang. Samasama silang nagbibigay ng isang pansansinukob na pagsamba sa Diyos at
sa Kordero. Ang Kristong ating sinasampalatayanan ay isang gayong
pansansinukob na Kristo.
II. SI KRISTO SA KANYANG ADMINISTRASYON

Ngayon darako tayo kay Kristo sa Kanyang administrasyon. May
isang administrasyon sa sansinukob. Ang sansinukob ay hindi
gumagalaw sa isang walang-kabuluhang paraan; ito ay gumagalaw ayon
sa administrasyon ng Diyos. Bagaman hindi natin nakikita ang
Tagapamahalang ito, gayunpaman ay patuloy Niyang isinasagawa ang
Kanyang dibinong administrasyon. Ang lahat ng lindol, gaya ng lindol na
kamakailan lamang ay tumama sa Hilagang Tsina, ay nagmula sa
Kanyang administrasyon. Si Kristo ay hindi lamang ang Tagapagligtas,
ang Leon, at ang Kordero; Siya rin ay ang Tagapamahala ng buong
sansinukob.
A. Sa Gitna ng mga Ekklesia
Una, pinamamahalaan ni Kristo ang layunin ng Diyos sa
kalagitnaan ng mga ekklesia, isinasagawa ang isang makasaserdoteng
pangangalaga para sa mga ekklesia (1:11-18). Sa kapitulo isa, si Kristo
ay inihayag bilang ang Anak ng Tao na nadaramtan ng damit ng Mataas
na Saserdote. Ngayon, sa administrasyon ng Diyos, isinasagawa ni Kristo
ang Kanyang makasaserdoteng pangangalaga sa gitna ng mga ekklesia.
Sa gitna ng mga ekklesia, Siya ay nabibihisan ng makasaserdoteng
kasuotan. Bukod pa roon, “may bigkis ang Kanyang dibdib ng isang
pamigkis na ginto” (1:13). Nakawiwiling punahin na hindi Siya
nabibigkisan sa baywang kundi sa dibdib. Nagpapahiwatig ito na ang
lahat ng Kanyang gawain ay naisakatuparan na at ngayon ay
nagsasagawa Siya ng masuyong pangangalaga sa Kanyang mga
minamahal na ekklesia. Ngayon, hindi na gumagawa si Kristo, kundi
nangangalaga Siya sa atin. Pinagwiwikaan at pinarurusahan pa nga Niya
tayo sa loob ng pag-ibig. Siya ay ang mapagmahal na Saserdote na
nangangalaga sa Kanyang mga ekklesia ngayon.
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B. Sa mga Kalangitan
Malinaw na ipinakikita ng Apocalipsis na, sa isang panig, si Kristo
ay nasa kalagitnaan ng mga ekklesia at yaong, sa kabilang panig, Siya ay
nasa mga kalangitan na nagsasakatuparan ng ekonomiya ng Diyos. Ang
pinakamalakas na katibayan nito ay nasa 5:7, na sa pagbanggit ukol sa
pagtanggap ni Kristo ng aklat, ay nagsasabi, “At Siya ay lumapit, at
kinuha ang aklat sa kanang kamay Niyaong nakaupo sa trono.” Ang aklat
ng ekonomiya ng Diyos ay nailagay na sa mga kamay ni Kristo; hawak
na Niya ngayon ang ekonomiya ng Diyos at isinasagawa ito. Hindi natin
makikita ang pahayag na ito sa alinman sa iba pang aklat sa Bagong
Tipan. Habang si Kristo ay nasa mga kalangitan na isinasagawa ang
ekonomiya ng Diyos, na pangunahing ukol sa paghahatol ng Diyos sa
lupa, pinangangalagaan Niya ang bayan ng Diyos (7:1-3; 8:3-5). Ito ay
lubusang inihayag sa mga kapitulo pito at walo. Ang Diyos ay mayroong
dalawang bayan—ang mga anak ni Israel at ang mga tinubos na banal.
Gaanuman hatulan ni Kristo ang lupang ito sa loob ng administrasyon ng
Diyos, pangangalagaan Niya ang piniling Israel at ang tinubos na
ekklesia. Aleluya, tayong lahat ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Kristo
sa Kanyang administrasyon. Matibay akong naniniwala na ngayon ay
pinangangalagaan ni Kristo ang bansang Israel. Hindi mahalaga ang
anupamang sabihin at gawin ng ibang mga bansa, sapagkat ang bansang
Israel ay nasa ilalim ng pangangalaga ng pansansinukob na
administrasyon ni Kristo. Maaaring sumubok ang ibang mga bansa ng
ilang bagay, subalit ang lahat ng ito ay mawawalan lang ng kabuluhan
dahil sa mapagbantay na pagmamalasakit ng pansansinukob na
Tagapamahala. Nararapat nating lahat na sambahin si Kristo bilang ang
Tagapamahala, bilang ang Isa na nasa mga kalangitan na namamahala ng
lahat ng bagay para sa pagsasakatuparan ng ekonomiya ng Diyos.
III. SI KRISTO SA KANYANG PAGBABALIK

A. Palihim gaya ng isang Magnanakaw
Walang aklat ang naghahayag ng ukol sa pagbabalik ni Kristo nang
mas malinaw gaya ng aklat ng Apocalipsis. Inihahayag ng aklat na ito na
ang pagbabalik ni Kristo ay may dalawang aspekto—isang lihim na
aspekto at isang hayag na aspekto. Ito ay posible sapagkat si Kristo ay
kamangha-mangha. Una, si Kristo ay lihim na babalik gaya ng isang
magnanakaw (3:3b; 16:15). Walang magnanakaw ang paunang
magsasabi sa iyo ng oras ng kanyang pagdating. Sa Kanyang lihim na
pagdating gaya ng isang magnanakaw, darating si Kristo upang nakawin
ang mahahalagang bagay. Walang magnanakaw ang nagnanakaw ng mga
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bagay na walang halaga. Ang mga magnanakaw ay dumarating lamang
upang nakawin ang mga bagay na mahalaga. Sinasabihan tayo ni Kristo
na maging mapagbantay, na nagsasabing, “Kaya kung hindi ka
magbabantay ay paririyan Akong gaya ng isang magnanakaw, at wala
kang paraan upang malaman kung anong oras Ako darating sa iyo”
(3:3b). Ang oras ng Kanyang lihim na pagdating ay di-nalalaman. Dapat
nating lahat tanungin ang ating mga sarili, “Ako ba ay mahalaga? Ako ba
ay karapat-dapat na manakaw ni Kristo sa Kanyang lihim na pagdating?”
B. Hayagan sa Alapaap
Sa pagtatapos ng matinding kapighatian, si Kristo ay darating nang
hayagan sa alapaap (1:7; 14:14). Sa gitna ng mga Kristiyano, mayroong
dalawang konsepto ng ikalawang pagdating ni Kristo. Ayon sa isang
konsepto, si Kristo ay darating bago ang kapighatian, at ayon sa isa pang
konsepto, ang Kanyang pagdating ay mangyayari pagkatapos ng
kapighatian. Sapagkat maraming Kristiyano ang hindi nakakita ng
dalawang aspekto ng pagdating ni Kristo—ang lihim na aspekto at ang
hayag na aspekto—sila mismo ay nagkakaroon ng pagtatalu-talo. Kapwa
ang pagdating bago ang kapighatian at ang pagdating pagkatapos ng
kapighatian ay may ilang pinagbabatayan sa mga Kasulatan. Subalit,
dahil sa pagkakaroon ng makitid na pangitain, marami sa mga Kristiyano
ang hindi nakakita sa buong larawan ng pagbabalik ni Kristo. Una, si
Kristo ay darating nang palihim at pagkatapos Siya ay darating nang
hayagan. Ang Kanyang lihim na pagdating ay para sa mga mandaraig na
banal, at ang Kanyang hayagang pagdating ay para sa buong lupa. Kaya,
sinasabi sa 1:7, “Tingnan ninyo, Siya ay pumaparitong nasasa mga
alapaap, at makikita Siya ng bawa’t mata.” Kapag si Kristo ay dumating
na nasa alapaap, makikita Siya ng lahat ng nasa lupa. Dapat tayong
maging malinaw na ang pagbabalik ni Kristo ay una munang natatago at
sa katapus-tapusan ito ay bukas at hayagan.
IV. SI KRISTO SA KANYANG PAGHAHATOL

Sa isang napakapositibong pakahulugan, ang aklat ng Apocalipsis
ay isang aklat ng paghahatol. Hahatulan ni Kristo, ang Tagapamahala ng
Diyos, ang lahat ng bagay. Unang-una, hinahatulan Niya ang ekklesia, at
pagkatapos, hahatulan Niya ang sanlibutan.
A. Sa Buong Sanlibutan
Hahatulan ni Kristo ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng
ikaanim na tatak, ng pitong trumpeta, at ng pitong mangkok (6:12-17;
8:1-2, 12; 11:14-15; 15:1, 7-8; 16:1-21). Sa loob ng mahigit na
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labinsiyam na siglo mula nang pag-akyat sa langit ni Kristo, ang
sanlibutan ay naparusahan sa pamamagitan ng mga natural na kalamidad.
Subalit mula sa pagbubukas ng ikaanim na tatak, ang sanlibutan ay
parurusahan sa pamamagitan ng mga sobrenatural na kalamidad.
Sinasabi sa Apocalipsis 6:12 at 13, “At nakita ko nang buksan Niya ang
ikaanim na tatak, at nagkaroon ng isang malakas na lindol; at ang araw
ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong yari sa buhok na
maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo; at ang mga bituin
sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na nagsasambulat
ng kanyang mga bungang bubot kapag hinahampas ng malakas na
hangin.” Ang araw na nagiging itim na gaya ng isang magaspang na
kayo, ang buwan na nagiging gaya ng dugo, at ang mga bituin na
nangahuhulog sa lupa ay mga sobrenatural na kalamidad. Ang pitong
trumpeta ay pawang mga sobrenatural na kalamidad din. Ang unang apat
na trumpeta ay magdadala ng paghahatol sa lupa, sa dagat, sa mga ilog,
at sa araw, buwan, at mga bituin. Ang matinding kapighatian ay
magsisimula sa ikalimang trumpeta, magpapatuloy sa ikaanim na
trumpeta, at magtatapos sa ikapitong mangkok ng ikapitong trumpeta.
Ang lahat ng ito ay ang mga paghahatol na ipatutupad ni Kristo tungo sa
sanlibutan.
B. Sa Dakilang Babilonia
Sa Apocalipsis 17 at 18, makikita natin ang paghahatol sa dakilang
Babilonia,
na
siyang
ang
tumalikod-sa-katotohanang
Sangkakristiyanuhan. Liban pa sa Kanyang paghahatol sa buong
sanlibutan, ipatutupad ng Panginoon ang isang espesyal na paghahatol sa
Sangkakristiyanuhan, ang Dakilang Babilonia.
C. Kay Antikristo, sa Bulaang Propeta,
Kay Satanas, at sa Kanilang mga Tagasunod
Ang paghahatol ni Kristo ay mapapakay Antikristo, sa bulaang
propeta, kay Satanas, at sa kanilang mga tagasunod din (19:11—20:3, 710). Ang Antikristo ay ang tao ng kasalanan (2 Tes. 2:3) at ang maliit na
sungay (Dan. 7:8), at ang bulaang propeta ay ang isa na gumagawa
kasama ng Antikristo. Ang Antikristo, ang bulaang propeta, at si Satanas
ay tres-unong makadiyablo at bumubuo ng isang huwad na trinidad.
Sapagkat ang Antikristo ay magiging mapanrahuyo at kaakit-akit,
maraming tao ang susunod sa kanya. Subalit ang lahat ng kanyang
tagasunod ay pupuksain kasama ni Antikristo, ng bulaang propeta, at ni
Satanas. Hahatulan ni Kristo ang Antikristo at ang bulaang propeta sa
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pamamagitan ng mga sobrenatural na kalamidad: ang lupa ay bubuka at
sila ay direktang mahuhulog tungo sa dagat-dagatang apoy. Hindi sila
mamamatay, malilibing at mabubuhay na muli, at pagkatapos ay
haharapin ang paghahatol sa malaking puting trono. Sa kaso nila, hindi
na kakailanganin pa ang mga hakbanging ito. Sila ay mahuhulog tungo
sa dagat-dagatang apoy sa sobrenatural na paraan.
D. Sa mga Patay
Sa kahuli-hulihan, bilang Tagapamahala ng Diyos, hahatulan ni
Kristo ang mga patay (20:11-15). Huwag mong isipin na kapag ikaw ay
namatay, ang lahat ay magiging maayos. Maaaring magnasa kang
mamatay, subalit ninanais ng Panginoon na gawin kang buháy. Kung
hindi ka laang buhayin Niya ngayon para sa kaligtasan, sa katapusan ng
lumang paglikha ay bubuhayin ka Niyang muli para sa paghahatol. Sa
panahong yaon, hindi ka Niya bubuhaying muli sa isang positibong
pakahulugan kundi sa isang negatibong pakahulugan. Sinasabi ng Juan
5:28 at 29, “Dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay
makaririnig ng Kanyang tinig, at magsisilabas...ang mga nagsigawa ng
masama sa pagkabuhay na muli ng kahatulan.” Ang mga patay na dimananampalataya ay hindi mananatiling nakalibing sa kawalanghanggan. Sila ay bubuhaying muli, hahatulan, at pagkatapos ay itatapon
tungo sa dagat-dagatang apoy.
V. SI KRISTO SA KANYANG PAG-AANGKIN SA LUPA

Sa pagtatapos ng Kanyang paghahatol sa sanlibutan, babalik si
Kristo upang ganap na angkinin ang lupa (10:1-7; 18:1). Ang buong lupa
ay mapasasa Kanya; walang anumang bahagi nito ang mapabibilang sa
sinuman. Ngayon maraming bansa ang naglalaban-laban upang
maragdagan ang kanilang teritoryo, subalit sila ay nakikipaglaban nang
walang kabuluhan, sapagkat anuman ang kanilang matamo, sa katapustapusan, ay mapapabilang kay Kristo. Sa Kanyang pagbabalik upang
angkinin ang lupa, si Kristo ay magiging katulad ng ibang Anghel.
Maraming ulit sa aklat ng Apocalipsis ang titulong, “ibang Anghel,” ay
ginamit patungkol kay Kristo (7:2; 8:3; 10:1; 18:1). Ang titulong ito ay
ginamit upang tukuyin si Kristo sapagkat, bilang ang Tagapamahala ng
Diyos, Siya ay gumagawi tulad ng isang anghel. Sa Lumang Tipan, si
Kristo ay tinawag na ang Anghel ng Panginoon (Gen. 22:11-12; Exo.
3:2-6) na ipinadala ng Diyos upang isagawa ang pag-aatas ng Diyos.
Kapag Siya ay dumating upang pamunuan ang lupa, darating Siya bilang
Isa na inatasan ng Diyos para sa layuning ito. Siya ay magiging ang
ibang Anghel na may dakilang awtoridad at darating sa Kanyang
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kaluwalhatian (18:1). Sa Kanyang pagdating, itutuntong ni Kristo “ang
Kanyang kanang paa sa dagat, at ang kaliwa sa lupa” (10:2).
Ipinahihiwatig nito na lalakaran Niya ang dagat at ang lupa, na
nangangahulugang aangkinin Niya ang mga ito (Deut. 11:24; Jos. 1:3).
Sa Biblia, anuman ang lakaran ng iyong mga paa ay magiging iyong pagaari. Yayamang tutuntungan ni Kristo ang dagat at ang lupa, kapwa ang
dagat at ang lupa ay mapasasa Kanya. Pagkatapos maangkin ni Kristo
ang lupa, tatapusin Niya ang hiwaga ng Diyos (Apoc. 10:7). Sa panahong
yaon, ang ekonomiya ng Diyos ay lubusang mahahayag. Hindi na ito
magiging isang hiwaga, kundi isang bukas na lihim.
VI. SI KRISTO
SA KANYANG PAGHAHARI SA KAHARIAN

Pagkatapos angkinin ni Kristo ang lupa, maghahari Siya sa ibabaw
ng lupa bilang ang Hari sa kaharian, maghahari sa mga bansa kasama
ang Kanyang mga mandaraig na banal (20:4, 6; 2:26-27). Wala sa atin
ang nasisiyahan sa mga namumuno sa lupang ito. Bilang isa na
nakapaglakbay na sa lahat ng dako ng mundo at nalalaman ang
situwasyon ng daigdig, natatanto ko na kung ang pag-uusapan ay ukol sa
pamamahala, ang buong mundo ay dukha. Nasaan ang mga wasto at
maaayos na tagapamahala? Hinihintay natin ang araw na si Kristo ay
darating bilang Hari upang maghari sa sangkalupaan. Maghahari si
Kristo sa Kanyang kaharian, at tayo ay magiging Kanyang mga
kasamang-hari.
VII. SI KRISTO SA KANYANG SENTRALIDAD AT
UNIBERSALIDAD SA KAWALANG-HANGGAN
Sa katapus-tapusan, sa aklat ng Apocalipsis, makikita natin si
Kristo sa Kanyang sentralidad at unibersalidad sa kawalang-hanggan. Sa
kawalang-hanggan, si Kristo ay magiging ang lahat-lahat. Siya ang
magiging sentralidad at unibersalidad sa Bagong Herusalem (21:9-10,
23) bilang ang puno ng buhay na lumalago sa ilog ng tubig ng buhay
(22:1-2). Sa Apocalipsis 21:23 ay mayroon tayong isang malinaw na
larawan ng sentralidad at unibersalidad ni Kristo. Makikita natin dito na
ang Diyos ay ang liwanag at yaong si Kristo, ang Kordero, ay ang
ilawan. Ang liwanag ay laging nasa loob ng isang ilawan. Kaya, ang
liwanag at ang ilawan ay hindi dapat kailanman paghiwalayin; dapat
silang manatiling isa. Ang Diyos ay ang liwanag, si Kristo ay ang ilawan,
at ang Bagong Herusalem ay ang sisidlan ng ilawang ito. Nagliliwanag
ang Diyos sa loob at sa pamamagitan ni Kristo, at si Kristo ay
nagliliwanag sa loob at sa pamamagitan ng Bagong Herusalem. Sa
pamamagitan nito makikita natin na si Kristo ay magiging ang
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sentralidad at unibersalidad ng darating na kawalang-hanggan. Ang
Diyos sa loob ni Kristo at si Kristo sa loob ng mga tinubos ay
magliliwanag hanggang sa kawalang-hanggan. Ito ang magiging tanawin
sa kawalang-hanggan kapag si Kristo na ang naging sentro, ang paligid,
at ang lahat-lahat sa Bagong Herusalem. Ito ang ating Kristo.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE TATLO

ANG PATOTOO NI HESUS
PARTIKULAR AT GANAP
Una munang inihahayag ng aklat ng Apocalipsis si Kristo, at
ikalawa ay ang patotoo ni Hesus. Sa ibang salita, ang aklat na ito ay ukol
kay Kristo at sa ekklesia. Sa Apocalipsis, si Kristo at ang ekklesia ay
inihayag sa isang namumukod-tangi at partikular na paraan. Sa
nakaraang mensahe tinukoy natin na maraming aspekto ni Kristo na
hindi matatagpuan sa ibang aklat sa Biblia ay naihayag sa Apocalipsis.
Gayundin naman ang ukol sa ekklesia. Inilalahad ng aklat ng Apocalipsis
ang ekklesia sa isang napakapartikular na paraan. Sa mensaheng ito,
ipakikita natin ang isang buod ng mga aspekto ng ekklesia na
matatagpuan sa Apocalipsis, samantalang sa mga susunod na mensahe
naman ay tatalakayin natin ang mga detalye.
I. ANG MGA PATUNGAN NG ILAWAN

Una, inihayag sa Apocalipsis ang mga ekklesia bilang mga
patungan ng ilawan (1:11-20). Walang ibang aklat sa Bagong Tipan ang
gumamit ng katagang ito patungkol sa ekklesia. Sa ibang mga aklat
sinabihan tayo na ang ekklesia ay ang pagtitipon ng mga piniling tao ng
Diyos, na ito ay ang Katawan ni Kristo, at yaong ito ay ang bahay ng
Diyos. Subalit bukod sa Apocalipsis, hindi tayo sinabihan na ang
ekklesia ay ang patungan ng ilawan. Bilang mga patungan ng ilawan, ang
mga ekklesia ay nagliliwanag sa kadiliman. Ang salitang patungan ng
ilawan ay nagsasanhi sa ating higit na maunawaan ang tungkol sa
ekklesia at ang pangsyon nito. Ang ekklesia ay hindi ang ilawan; ito ay
ang patungan ng ilawan, ang patungan na siyang tumatangan sa ilawan.
Kung walang ilawan, ang patungan ng ilawan ay walang kabuluhan at
walang katuturan. Subalit tinatanganan ng patungan ng ilawan ang
nagliliwanag na ilawan. Gaya ng nakita natin sa naunang mensahe, ang
Diyos ang liwanag at ang Kordero ang ilawan (21:23). Kaya, si Kristo
ang ilawan, at ang ekklesia ang patungan ng ilawan na tumatangan sa
ilawan. Ang Diyos ay nasa loob ni Kristo at si Kristo bilang ang ilawan
ay tinatanganan ng patungan upang magsinag ng liwanag ng
kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang patotoo ng ekklesia.
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A. Ginintuan (Dibino) Sa Kalikasan
Bilang ang mga ekklesia lokal, ang mga patungan ng ilawan ay
ginintuan sa kalikasan. Sa tipolohiya, ang ginto ay sumasagisag sa
pagkadibino, ang dibinong kalikasan ng Diyos. Ang lahat ng ekklesia
lokal ay dibino sa kalikasan; sila ay nabuuan ng dibinong kalikasan ng
Diyos. Ang sabihin ito ay lubos na batay sa kasulatan, sapagkat ang aklat
ng Apocalipsis ay nagsasabing ang mga ekklesia lokal ay mga gintong
patungan ng ilawan (1:20). Ang mga patungang ito ay hindi yari sa
luwad, kahoy, o anupamang mahihinang substansya; ang mga ito ay
gawa sa dalisay na ginto. Ito ay nangangahulugang ang lahat ng ekklesia
lokal ay nararapat na maging dibino. Kung walang pagkadibino, hindi
magkakaroon ng ekklesia. Bagaman ang ekklesia ay binubuo ng
pagkatao kasama ang pagkadibino, hindi nararapat maging pangunahing
kalikasan ng mga ekklesia lokal ang pagkatao. Nararapat na maging
pangunahing kalikasan ng mga ekklesia lokal ang pagkadibino, ang
dibinong kalikasan ng Diyos. Sa pamamagitan ng dalawang payak na
salitang ito—golden lampstands (mga gintong patungan ng ilawan)—
natatanto natin ang malaking bagay tungkol sa ekklesia: na ang ekklesia
ay isang bagay na nagliliwanag ng Kristo at yaong ito ay nabuuan ng
dibinong kalikasan.
B. Nagliliwanag sa Kadiliman
Ang mga patungan ng ilawan ay nagliliwanag sa kadiliman. Kung
walang kadiliman, hindi na kailangan pa ang pagsisinag ng liwanag sa
ilawan. Ang pagliliwanag ng ilawan ay lubos na partikular. Upang ang
ilawan ay magliwanag, kinakailangang may langis na nagniningas sa
loob nito. Kung ang langis ay nagniningas sa loob ng ilawan, ang
liwanag ay sisinag sa lahat ng kadiliman. Ito ang pangsyon ng ekklesia.
Ang pangsyon ng ekklesia ay hindi lamang payak na magpahayag o
magturo ng doktrina. Sa madilim na gabi ng kapanahunang ito, nararapat
isinag ng ekklesia ang mismong kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang patotoo
ng ekklesia.
C. Magkakatulad sa Isa’t Isa
Ang lahat ng patungan ng ilawan ay magkakatulad. Maraming
Kristiyano, dahil sa pagkuha ng maling konsepto, ay nagnanais na
maging naiiba mula sa ibang Kristiyano. Nang ako ay dumating sa
bansang ito labing-apat na taon na ang nakararaan, nakilala ko ang ilang
minamahal na Kristiyano na nabagabag sapagkat ang mga ekklesia lokal
ay pawang magkakatulad. Sinabi nila sa akin na gagawin nila ang
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kanilang makakaya upang maging naiiba. Ito ay hindi tama. Ang bawat
isa ay may ulo, dalawang balikat, dalawang braso, dalawang kamay, at
sampung daliri at ang bawat ulo ng tao ay may pitong butas: dalawang
tainga, dalawang mata, dalawang butas ng ilong, at isang bibig. Katawatawang sabihing, “Ayaw kong maging kaanyo ng iba. Upang ako’y
maging naiiba, nais kong magkaroon ng limang butas sa aking ulo.”
Lubhang katawa-tawa ito! Yaong mga nagsasabing ang bawat ekklesia
lokal ay nararapat na maging namumukod-tangi ay ibinabatay ang
kanilang konsepto sa pagkakaiba-iba sa gitna ng pitong ekklesia sa
Apocalipsis 2 at 3. Ang ilan ay nagsasabi, “Tingnan mo! Ang lahat ng
pitong ekklesia ay magkakaiba.” Sa mga unang taon, nang ako ay
batang-bata pa, ako ay naimpluwensiyahan ng ganitong konsepto at
itinuro ko rin ang parehong bagay. Subalit isang araw, ang liwanag ay
nagbukang-liwayway sa akin at nakita kong ang lahat ng pagkakaiba-iba
sa mga ekklesia lokal sa Apocalipsis 2 at 3 ay negatibo, hindi positibo.
Naiwala ng Efeso ang kanyang unang pag-ibig—negatibo; ang Pergamo
ay makasanlibutan—negatibo; ang Tiatira ay makademonyo—negatibo;
at ang Laodicea ay naging malahininga—negatibo. Sa positibong panig,
gayunpaman, ang lahat ng ekklesia lokal ay magkakatulad, sapagkat
silang lahat ay pitong gintong patungan ng ilawan. Kung mailalagay mo
ang lahat ng pitong patungan ng ilawan sa isang lamesa sa harapan mo,
maliban na lamang kung lalagyan mo ito ng bilang o tanda, hindi mo
mabibigyang kaibhan ang mga ito sa isa’t isa. Ang lahat ng pitong
patungan ng ilawan ay pawang magkakatulad.
Gayunpaman, mula noong 1962, may ilang tinig sa bansang ito ang
malakas na nagdeklara na sila ay hindi kailanman magiging katulad ng
ekklesia sa Los Angeles. Nasaan na ang mga tinig na yaon ngayon? Sila
ay nawala na, at ang lahat ng kakaibang konseptong kanilang
itinataguyod ay nabigo. Hindi ko sinasabing ang lahat ay dapat sumunod
sa ekklesia sa Los Angeles. Subalit kung ang Los Angeles ay may pitong
“butas,” katawa-tawa kung ipipilit ng iba ang pagkakaroon ng limang
“butas.” Sa positibong panig, ang lahat ng ekklesia lokal ay nararapat na
maging magkakatulad. Sa negatibong panig, gayunpaman, sila ay
magkakaiba. Kung ang ekklesia sa Los Angeles ay sasamba sa diyusdiyosan, dapat tayong tumangging sundan sila. Sa mga bagay gaya nito,
dapat tayong maging naiiba. Subalit maling sabihin na, sa positibong
panig, ang mga ekklesia lokal ay hindi dapat maging magkakapareho.
Huwag nating sikaping gawing kakatwa o kakaiba ang ating mga sarili—
ito ay pagmamalaki. Isang araw ipinakita sa akin ng Panginoon na ang
apat na panig ng Bagong Herusalem ay lubusang magkakapareho. Bawat
panig ng pader ay itinayo sa parehong materyales—jaspe. Hindi ito
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yaong ang isang panig ay yari sa jaspe at ang ibang panig ay yari naman
sa tanso. Hindi, ang lahat ng apat na panig ay magkakatulad. Gayundin
naman, sa pansansinukob, ang lahat ng ekklesia ay dapat na maging
magkakapareho. Hindi sila kinakailangang maging pareho sa
organisasyon, ngunit dapat silang maging magkakatulad (identical) sa
anyo. Halimbawa, ang mga ekklesia sa New Zealand ay nararapat na
maging katulad ng mga ekklesia sa Japan. Sapagkat tayong lahat ay
iisang ekklesia, ang lahat ng ekklesia sa lupa ay nararapat na maging
pansansinukob na magkakatulad. Sa panlokal, tayo ang mga ekklesia; sa
pansansinukob, tayo ang ekklesia. Ito ang patotoo ni Hesus.
II. ANG LUBHANG KARAMIHAN

Sa 7:9-17 makikita natin ang patotoo ni Hesus bilang ang lubhang
karamihan. Ayon sa tala sa kapitulo pito, ang lubhang karamihang ito ay
ang buong Katawan ng mga tinubos ng Diyos, na mga tinubos “mula sa
bawa’t bansa at lahat ng mga lipi at mga bayan at mga wika” (7:9). Lahat
sila ay dumaan sa kapighatian. Nagpapakita ito na sa anumang oras o
lugar, walang ekklesia ang hindi dumaan sa kapighatian. Laging inuusig
ng sanlibutan ang mga ekklesia (Juan 16:33). Saanman naroroon ang
ekklesia, laging mayroong ilang pag-uusig. Na ang buong Katawan ng
mga tinubos ay dadaan nga sa kapighatian, ay ipinahiwatig sa 7:14 na
nagsasabing, “Ang mga ito ay ang mga nanggaling mula sa matinding
kapighatian.” Ang lubhang karamihang ito ay nagmula sa kapighatian sa
isang matagumpay na paraan, sapagkat silang lahat ay may hawak na
sanga ng palma na sumasagisag sa kanilang katagumpayan laban sa
kapighatian (7:9). Sa katapus-tapusan, sa kawalang-hanggan, sila ay
lulukuban ng Diyos ng Kanyang tabernakulo. Gaya ng sinasabi ng 7:15,
“Siyang nakaupo sa trono, ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo.”
Ito ang hantungan ng mga tinubos ng Diyos. Lubhang kamanghamangha! Higit pa rito, papastulin din sila ng Kordero sa mga bukal ng
mga tubig ng buhay magpasawalang-hanggan (7:17).
Ang Apocalipsis 7:9-17 ay hindi naglalarawan ng isang partikular
na pangkat ng mga mananampalataya. Sa halip, naglalahad ito ng isang
pangkalahatang talâ ng buong Katawan ng mga tinubos ng Diyos at ng
kanilang kalagayan sa kawalang-hanggan. Sa kawalang-hanggan, ang
kanilang magiging kalagayan ay yaong pagtatamasa sa paglililim ng
Diyos at sa pagpapastol ni Kristo. Ito ang ating hantungan. Inihahayag ng
bahaging ito ng Salita na habang ipinatutupad ni Kristo ang paghahatol
ng Diyos sa mga tao, pangangalagaan Niya ang mga tinubos ng Diyos.
Ang lahat ng tinubos ng Diyos sa katapus-tapusan ay iaakyat tungo sa
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trono ng Diyos at tatayo roon na nagtatamasa sa paglililim ng Diyos at sa
pagpapastol ng Kordero.
III. ANG BABAE KASAMA ANG LALAKENG-ANAK

A. Ang Babae
Sa 12:1-17 ay makikita natin ang isa pang sagisag ng ekklesia: ang
babae kasama ang lalakeng-anak. Ang ekklesia ay hindi lamang ang
patungan ng ilawan at ang tinubos na lubhang karamihan; ito rin ang
malaking bahagi ng babae kasama ang lalakeng-anak. Walang pantaong
kaisipan ang maglalarawan kailanman sa ekklesia sa ganitong paraan.
Ikinakatawan ng babae sa kapitulong ito ang buong Katawan ng bayan
ng Diyos, at ikinakatawan naman ng lalakeng-anak ang higit na malakas
na bahagi ng bayan ng Diyos. Gaya nang kung paanong may lalakenganak sa loob ng babae, gayundin naman sa kalagitnaan ng bayan ng
Diyos ay may isang bahaging higit na malakas. Ang babaeng ito, na
nagniningning dahil sa araw, buwan, at labindalawang bituin (12:1) at
siyang inuusig ni Satanas, ang malaking pulang dragon, ay kumakatawan
sa bayan ng Diyos sa lahat ng henerasyon. Sa bawat henerasyon, isang
bahagi ng bayan ng Diyos ang laging inuusig ni Satanas. Gayunpaman,
sa loob ng tatlo at kalahating taon ng matinding kapighatian, iingatan
siya ng Diyos mula sa pananalakay ng ahas.
B. Ang Lalakeng-anak
Gaya ng nakita natin, ang lalakeng-anak ay ang higit na malakas na
bahagi ng bayan ng Diyos. Sa gitna ng bayan ng Diyos, maging sa
kalagitnaan natin sa pagbabawi ng Panginoon ngayon, mayroong higit na
malakas na bahagi. Ang higit na malakas na bahaging ito ay iaakyat
tungo sa trono ng Diyos bago ang matinding kapighatian. Sa madaling
salita, ang babae ay maiiwan sa lupa upang dumaan sa kapighatian,
subalit ang higit na malakas na bahagi, ang lalakeng-anak, ay iaakyat
tungo sa trono ng Diyos bago ang matinding kapighatian. Bakit iaakyat
ang lalakeng-anak bago ang matinding kapighatian? Sapagkat kailangan
ng Diyos ang lalakeng-anak upang makipaglaban kay Satanas sa mga
kalangitan at upang itapon siya pababa. Bagaman ang Diyos ay may
maraming anghel na makikipaglaban kay Satanas, ang katapus-tapusang
tagumpay laban sa kaaway ay hindi matatamo sa pamamagitan ng mga
anghel kundi sa pamamagitan ng lalakeng-anak. Kailangan ng Diyos ang
lalakeng-anak. Hihiyain ng Diyos si Satanas sa pamamagitan ng
paggamit sa mismong taong sinira ni Satanas upang talunin siya.
Maaaring sabihin ng Diyos, “Satanas, pinasama mo ang taong nilikha
Ko. Subalit nakatamo Ako ng isang lalakeng-anak mula sa napasamang
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taong ito upang talunin ka. At hindi ka niya pangunahing tatalunin sa
lupa, kundi sa kalangitan.” Ang lalakeng-anak ay makikipaglaban nang
lubos at paitaas, makikipaglaban hanggang sa trono upang itapon si
Satanas pababa mula sa mga kalangitan patungo sa lupa. Ito ay isang
bahagi ng patotoo ni Hesus. Bagaman natalo na ni Hesus si Satanas sa
krus, mayroon pa ring pangangailangan para sa ekklesia na ipatupad ang
Kanyang katagumpayan laban sa kaaway. Sapagkat lubhang maraming
sangkap ng Katawan ang nabigo sa bagay na ito, tangi lamang ang higit
na malakas na bahagi ng Katawan, ang lalakeng-anak, ang
magpapatupad sa katagumpayan ni Kristo laban kay Satanas. Ang
lalakeng-anak ay iaakyat tungo sa mga kalangitan upang isakatuparan
ang gawaing ito.
Ang raptyur ay hindi lamang para sa ating pagpapala. Hindi lamang
natin dapat sabihing, “Napakainam para sa akin na maiakyat tungo sa
mga kalangitan!” Kailangan nating matantong may pangangailangan ang
Diyos para sa atin na maiakyat—dapat tayong maiakyat tungo sa
kalangitan upang tayo ay makipaglaban sa kaaway. Kung matapos mong
marinig ito ay iyong sasabihing, “Ayaw kong magpunta roon at
masangkot sa isang digmaan,” ito ay nangangahulugang hindi ka
kuwalipikadong maiakyat bago ang matinding kapighatian. Kung hindi
ka pupunta sa kalangitan upang harapin si Satanas at itapon siya pababa,
sa gayon siya ay bababa sa lupa upang harapin ka at daigin ka. Dapat
tayong maging ang lalakeng-anak. Masidhi kong ninanais na maging
bahagi ng lalakeng-anak. Hindi ako nasisiyahang payak na maging
bahagi lamang ng babae. Nais kong mapabilang sa higit na malakas na
bahaging yaon. Ito rin ay isang aspekto ng patotoo ni Hesus.
IV. ANG MGA UNANG BUNGA AT ANG ANI

Darako tayo ngayon sa mga unang bunga at sa ani (14:1-5, 14-16).
Ang ekklesia ay hindi lamang ang patungan ng ilawan na nagliliwanag at
ang lalakeng-anak na nakikipaglaban, bagkus isa ring bukid na
nagpapalago ng tanim na nararapat mahinog at gumulang. Ang anumang
pananim na kulay berde ay lubha pang murà para anihin. Subalit kapag
ang isang pananim ay nahinog na sa bukirin, ito ay aanihin kaagad.
A. Ang mga Unang Bunga
Ang bahagi ng pananim na unang nahihinog ay tinatawag na mga
unang bunga. Ang mga unang bunga ay iaakyat tungo sa Sion sa mga
kalangitan bago ang matinding kapighatian. Gaya ng tinutukoy sa 14:4,
ang mga unang bunga ay yaong mga “nagsisisunod sa Kordero saanman
Siya pumaroon.” Bilang ang mga unang bunga, sila ay naiakyat tungo sa
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bahay ng Diyos sa Sion bilang ang sariwang pagtatamasa ng Diyos. Ito
ay para sa kasiyahan ng Diyos. Ayon sa sagisag sa Lumang Tipan, ang
mga unang bunga ng nahinog na ani ay hindi dinadala sa kamalig kundi
tungo sa loob ng templo ng Diyos (Exo. 23:19). Ito ay nagsasaad na ang
lahat ng maagang mandaraig ay dadalhin paitaas sa bahay ng Diyos sa
langit para sa katamasahan ng Diyos. Ang raptyur ay hindi pangunahing
para sa ating pagtatamasa kundi para sa pagtatamasa ng Diyos. Ang
raptyur ay para sa pagtalo sa kaaway at para sa pagbibigay-kasiyahan sa
Diyos. Hindi lamang tayo dapat maging mga patungan ng ilawan sa
ngayon, bagkus maging ang lalakeng-anak din sa ngayon upang
makipaglaban sa kaaway ng Diyos at maging mga unang bunga sa
ngayon upang bigyang-kasiyahan ang naisin ng Diyos.
B. Ang Ani
Kasunod ng mga unang bunga, sa kapitulo labing-apat, mayroon
tayong ani. Sinasabi ng bersikulo 15, “At lumabas ang isa pang anghel sa
templo, na sumisigaw ng may malakas na tinig sa Kanya na nakaupo sa
alapaap, Ihulog Mo ang Iyong karit at gumapas Ka; sapagka’t dumating
na ang oras ng paggapas, sapagka’t ang aanihin sa lupa ay hinog na.”
Ang ani ay gagapasin malapit sa pagtatapos ng matinding kapighatian.
Ito ay iaakyat sa himpapawid kung saan si Kristo ay nasa alapaap. Bakit
hahayaang maiwan ang ani upang dumaan sa matinding kapighatian?
Sapagkat ang berde at di-hinog na bukirin ay nangangailangan ng
matinding sikat ng araw upang mahinog. Sa isang pakahulugan, ang
matinding kapighatian ay magiging ang matinding sikat ng araw na
magpapahinog sa lahat ng banal na hindi pa handa bago ang kapighatian.
Sa payak na salita, kung hindi mo pa tatalikdan ang sanlibutan ngayon at
mamumuhay para kay Kristo, iiwan ka ni Kristo rito sa lupa upang
dumaan sa matinding kapighatian. Sa panahong yaon, tiyak na bibitiwan
mo na ang sanlibutan at matatantong ang pinakamainam na paraan upang
mabuhay ay ang mabuhay para kay Kristo. Kailangan itong gawin ng
lahat ng anak ng Diyos; kung hindi, hindi sila kailanman mahihinog.
Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, ikaw ay maghintay. Marahil sa
iyong palagay ang sanlibutan ay lubhang kaibig-ibig upang talikdan.
Kung gayon, maaaring sabihin ng Panginoon, “Yamang iniibig mo nang
labis ang sanlibutan, iiwan kita kasama ang sanlibutan at hahayaan Kong
matanto mo kung ito ay tunay nga na kaibig-ibig.” Pagkatapos uugain ng
Panginoon ang sanlibutan, at sa katapus-tapusan ay sasabihin mong,
“Panginoon, nagsisisi ako.” Ang pagsisising yaon, gayunpaman, ay
maaaring huli na. Huwag ka nang maghintay sa pagdating ng matinding
kapighatian bago ka magsisi. Magsisi ka na ngayon! Sa malao’t madali,
ang bawat tunay na Kristiyano ay nararapat magsisi. Mayroon akong
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lubos na katiyakan na sa katapus-tapusan, matatanto ng bawat naligtas na
ang sanlibutan ay hindi kaibig-ibig kundi nakalalason. Mas iniibig mo
ang sanlibutan, mas malalason ka nito. Ang sanlibutan ay kaalit ng
Diyos, at dapat nating lahat na kamuhian ito. Sa malao’t madali,
sasanhiin ng Panginoon na matanto mo kung gaano Niya kinamumuhian
ang sanlibutang ito. Darating ang araw na tayong lahat ay mahihinog.
Ngunit huwag mong sabihin, “Wala akong pakialam tungkol sa pagiging
hinog. Hangga’t ako ay ligtas, magiging maayos ang lahat.” Maaaring
makipagtalo ka pa sa akin taglay ang iyong malakas at matigas na
pagpapasya, ngunit darating ang araw na matatanto mo na kailangan
mong mahinog. Pinapayuhan kitang huwag nang hintayin pa ang pagaani. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, sumulong ka upang maging
bahagi ng mga unang bunga.
V. ANG MGA MANDARAIG LABAN SA HALIMAW

Sa 15:2-4 ay makikita natin ang mga mandaraig laban sa halimaw.
Ang Diyos ay soberano. Maging sa panahon ng matinding kapighatian,
may ilang magiging mandaraig, yaong mga maaari nating tawaging mga
huling mandaraig. Ang mga mandaraig na ito ay dadaan sa matinding
kapighatian kung kailan ang Antikristo, ang halimaw, ay pipilitin ang
mga tao na sambahin siya bilang Diyos at sambahin ang kanyang
larawan sa templo ng Diyos. Inaasahan nating makita ang pagtatayong
muli ng templo sa Israel, sapagkat ito ay magiging isang tanda na ang
pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na. Ipinopropesiya ng Biblia na
itatayo ng Antikristo ang kanyang larawan sa templo ng Diyos at pipilitin
ang mga tao na sambahin ito (Mat. 24:15). Sa panahong yaon, maraming
Kristiyano ang makapananaig sa halimaw at mamamatay. Pinapayuhan
ko kayo na maging isang maagang mandaraig at ibigin ang Panginoon
ngayon. Huwag mong hintayin na makapanaig sa pamamagitan ng
pagiging napatay sa panahon ng matinding kapighatian.
Ayon sa kapitulo labinlima, ang mga huling mandaraig ay iaakyat
upang tumayo sa ibabaw ng malasalaming dagat, “isang malasalaming
dagat na may halong apoy” (15:2), at pupurihin ang Diyos sa awit ni
Moises at sa awit ng Kordero (15:3). Yaong mga nasa malasalaming
dagat ay yaong mga “nagtagumpay sa halimaw, at sa kanyang larawan,
[at sa kanyang tanda], at sa bilang ng kanyang pangalan” (15:2). Sila ang
mga yaong dumaig sa halimaw, sa kanyang larawan, at sa pagsamba sa
diyus-diyosan ng Antikristo. Ipinakikita sa Apocalipsis 20:4 at 6 na ilan
sa magiging mga kasamang-hari ni Kristo ay ang mga huling mandaraig
na ito. Inuulit ko na pipiliin ko na maging maagang mandaraig, hindi
isang huli. Kung pabaya ka, maiiwan ka upang dumaan sa matinding
kapighatian. Nararapat tayong lahat na tumingin sa Panginoon at
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magsabi, “Panginoon, nais kong maging isang maagang mandaraig.”
Tatalakayin natin ang mga detalye kapag dumako tayo sa Apocalipsis 15
sa pag-aaral pambuhay na ito.
VI. ANG KASINTAHANG BABAE

Sa 19:7-9 makikita natin ang ekklesia bilang ang Kasintahang
babae. Inihahayag ng Efeso 5 na ang ekklesia ay ang Kasintahang babae
ni Kristo, subalit hindi nito inihahayag ang Kasintahang babae sa gayong
matalik na paraan. Subalit sa Apocalipsis 19 ay makikita natin kung
gaanong katalik ang ekklesia bilang ang Kasintahang babae. Sa bahaging
ito ng Salita, makikita nating ang Kasintahang babae ay magsusuot ng
maningning na kasuotan, nararamtan ng maningning at dalisay na
katuwiran, at aanyayahan sa piging ng kasalan ng Kordero (bb. 7-9). Ito
ay isang lubhang napakatalik na bagay. Sa kaaway ng Diyos, dapat
tayong maging ang lalakeng-anak; para sa kasiyahan ng Diyos, dapat
tayong maging ang mga unang bunga; at para kay Kristo, dapat tayong
maging ang Kasintahang babae. Kung tayo ay nananabik na maging ang
Kasintahang babae, matatamo ni Kristo ang Kanyang kasiyahan. Hindi
lamang si Kristo ang masisiyahan, bagkus maging tayo mismo ay
magagalak. Sinasabi ng Apocalipsis 19:7, “Tayo ay mangagalak at
mangagsayang mainam.” Sa prinsipyo, ang isang kasintahang babae ay
ang pinakakaaya-aya at masayang tao. Ngayon, bilang ang ekklesia, ang
kapareha ni Kristo, tayo ay nagdurusa at dumaraan sa maraming
pagtutuos. Subalit darating ang araw na wala nang mga pag-uusig, mga
pagdurusa, o mga pagtutuos. Hindi pa ako nakakita ng isang kasintahang
babae na tinuos sa araw ng kanyang kasal. O, kailangan nating maging
ang Kasintahang babae! Kapag tayo ay naging ang Kasintahang babae
na, ang lahat ng mahihirap na pagtutuos ay matatapos na.
VII. ANG HUKBO

Ang ekklesia ay ang hukbo rin (19:14-19; 17:14). Ang bahagi ng
ekklesia na siyang magiging ang lalakeng-anak upang makipaglaban sa
kaaway sa mga kalangitan ay siya ring magiging hukbo upang
makipagbaka kasama ni Kristo laban kay Satanas sa lupa. Pagkatapos na
makumpleto ang lahat ng pagraptyur at matapos na mahatulan ang mga
mananampalataya sa luklukan ng paghahatol ni Kristo, ang lahat ng
mandaraig ay babalik sa lupa kasama si Kristo bilang Kanyang hukbo
upang makipaglaban sa Antikristo at sa kanyang hukbo. Kapwa si Kristo
at ang Antikristo ay magkakaroon ng hukbo. Bagaman ang isang hukbo
ay makalangit at ang isa ay makalupa, kapwa sila maglalaban sa lupa. Sa
madaling salita, kakalabanin ng Antikristo si Kristo at ang Kanyang
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hukbo, at lalaban naman si Kristo kasama ang Kanyang hukbo. Ang
huwad na Kristo ay magiging lubhang malakas ang loob na
makipaglaban sa tunay na Kristo, subalit ang tunay na Kristo ay
makikipagdigma laban sa huwad na isa. Makikita natin sa 17:14 na ang
makalangit na hukbo ni Kristo ay bubuuin ng lahat ng mandaraig, yaong
mga tinawag at pinili. Sa kalaunan, sa katapusan ng digmaang ito,
tatalunin ni Kristo ang Antikristo.
VIII. ANG BAGONG HERUSALEM

Sa katapus-tapusan, ang patotoo ni Hesus ay magiging ang Bagong
Herusalem (21:1—22:5). Simula sa patungan ng ilawan at hanggang sa
lubhang karamihan, lalakeng-anak, mga unang-bunga, mga huling
mandaraig, ang Kasintahang babae, at ang hukbo, ang lahat ng naligtas
sa katapus-tapusan ay magiging ang Bagong Herusalem, na siyang
magiging isang buháy na kabuuan ng lahat ng tinubos ng Diyos, ang
sukdulang kaganapan ng pagtatayo ng Diyos ng Kanyang bayan. Sa
[kawalang-hanggan] at hanggang sa kawalang-hanggan, ihahayag ng
Bagong Herusalem ang Diyos sa loob ng Kordero na may daloy ng
Espiritu. Kapag dumako tayo sa mga kapitulo dalawampu’t isa at
dalawampu’t dalawa, makikita natin ang isang malinaw na larawan ng
sukdulang kaganapang ito.

Mga Nilalaman

PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE APAT

ANG TRES-UNONG DIYOS SA APOCALIPSIS
Ang buong Biblia ay ang pahayag ng Diyos. Sa aklat ng
Apocalipsis mayroon tayong sukdulan at kumpletong pahayag ng kung
sino ang Diyos. Ang Diyos ay tres-uno. Pamilyar tayong lahat sa
terminolohiyang ang Tres-unong Diyos. Ito ay isang dakilang bagay sa
pahayag ng Diyos. Sa inilawak ng mga siglo, gayunpaman, hindi pa
lubos na natanto ng karamihan sa mga Kristiyano ang kahulugan ng
terminolohiyang ang Tres-unong Diyos. Sa aklat ng Apocalipsis, ang
aklat na naghahayag ng mga bagay sa isang sukdulang paraan,
makakikita tayo ng bagay na higit na mas malalim, mas mataas, mas
mayaman, at mas matamis hinggil sa Tres-unong Diyos. Nakita natin na
sa Apocalipsis, ang pahayag ni Kristo at ang patotoo ni Hesus ay nasa
sukdulan. Sa mensaheng ito, kailangan nating makita na dito ang
pahayag ng Tres-unong Diyos ay nasa sukdulan din.
Sinasabi sa Apocalipsis 1:4 at 5, “Sumainyo ang biyaya at
kapayapaang mula roon sa Kanya na [siya na] ngayon, at [siya noong]
nang nakaraan, at [siyang] darating, at mula sa pitong Espiritu na nasa
harapan ng Kanyang trono, at mula kay Hesu-Kristo na tapat na Saksi, na
Panganay sa mga patay, at Pangulo ng mga hari sa lupa.” Ang Siya na
“Siya na ngayon at Siya noong nakaraan, at siyang darating” ay ang
Diyos na walang-hanggang Ama. “Ang pitong Espiritu” na nasa harapan
ng trono ng Diyos ay ang kumikilos na Espiritu ng Diyos, ang Diyos
Espiritu. Si Hesu-Kristo, na sa Diyos ay siyang “ang tapat na Saksi,” sa
ekklesia naman ay siyang “ang Panganay sa mga patay,” at sa sanlibutan
ay siyang “ang Pangulo ng mga hari sa lupa,” ay ang Diyos Anak. Ito ay
ang Tres-unong Diyos. Bilang ang Diyos na siyang ang walanghanggang Ama, Siya ay nasa nakaraan, Siya ay nasa kasalukuyan, at Siya
ay darating sa hinaharap. Bilang ang Diyos Espiritu, Siya ang pitong-ulit
na pinatinding Espiritu para sa pagkilos ng Diyos. Bilang ang Diyos
Anak, Siya ay “ang Saksi”, ang patotoo, ang kahayagan ng Diyos; “ang
Panganay sa mga patay” para sa ekklesia, ang bagong nilikha; at ang
“Pangulo ng mga hari sa lupa” para sa sanlibutan. Mula sa gayong Tresunong Diyos, ang biyaya at kapayapaan ay naipamahagi tungo sa mga
ekklesia.
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I. ANG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT

Ang aklat ng Apocalipsis ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay ang
Makapangyarihan sa lahat na Diyos (1:8; 19:6, 15). Sa wikang Hebreo
ang titulong Diyos ay nangangahulugang ang makapangyarihang Isa, ang
Isang makapangyarihan. Subalit sa Apocalipsis makikita natin na ang
Diyos ay hindi lamang makapangyarihan, bagkus Makapangyarihan sa
lahat. Siya ay makapangyarihan sa bawat paraan, sa bawat aspekto, sa
lahat ng bagay, at sa bawat isa. Ang titulo ng Diyos ay nangangahulugan
na Siya ay ang Makapangyarihan sa lahat na Isa.
A. Ang Panginoon
Ang Makapangyarihan sa lahat na Isang ito ay ang Panginoon. Ang
pagiging Panginoon ay nangangahulugan na Siya ang may-ari ng
sansinukob. Maaari nating sabihin na Siya ang may-ari ng lupa
(landlord) ng buong sansinukob. Siya ang Pangulo, ang awtoridad, sa
sansinukob na ito. Anuman ang sabihin natin o ng iba ay walang
kabuluhan. Subalit kung ano ang sabihin ng Diyos ay iyon na nga
sapagkat Siya ang Panginoon. Kapag sinabi Niyang, “Oo,” ito ay
nangangahulugang oo, at kapag sinabi Niyang, “Hindi,” ito ay
nangangahulugang hindi. Ang Diyos ay hindi lamang ang Panginoon
(Lord), ang may-ari, at ang awtoridad; Siya rin ang ating Panginoon
(Master). Ang buong sansinukob, kabilang ang mga anghel at lahat ng
tao, ay nasa ilalim Niya. Mayroon tayong Panginoon na nag-aangkin sa
atin. Bago ako naligtas, hindi ko alam kung kanino ako nabibilang.
Subalit ngayon maaari kong isigaw, “Ang Diyos ay ang aking
Panginoon, ang Isa na nag-aangkin sa akin. Aleluya, Siya ang aking
Panginoon!”
B. Ang Alpha at ang Omega
Sinasabi sa Apocalipsis 1:8 na ang Panginoong Diyos ay ang Alpha
at ang Omega. Ang walang-hanggan at Makapangyarihan sa lahat na
Diyos ay ang Alpha, ang pasimula para sa pinagmulan, at ang Omega,
ang wakas para sa pagsasakatuparan ng Kanyang walang-hanggang
layunin. Sa aklat ng Genesis Siya ang Alpha, at ngayon sa aklat ng
Apocalipsis Siya ang Omega. Anuman ang Kanyang sinimulan ay
Kanyang kukumpletuhin. Sa pampamahalaan, ipinagpapatuloy Niya ang
Kanyang pansansinukob na pagkilos na sinimulan Niya noong nakalipas
na kawalang-hanggan at Kanyang lubusang isasakatuparan (21:6).
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C. Siya na Ngayon, Siya noong Nakaraan at Siyang Darating
Ang Diyos ay ang Isa rin na Siya na ngayon, Siya noong nakaraan,
at Siyang darating. Ito ang kahulugan ng pangalang Jehovah. Sa wikang
Hebreo, ang Jehovah ay nangangahulugang, “Ako yaong Ako nga.” Ang
Kanyang pagiging ang Ako Nga ay nangangahulugang Siya ang Isa na
umiiral mula sa kawalang-hanggan hanggang sa kawalang-hanggan. Ang
Kanyang titulong, Ako Nga, ay hindi lamang nagpapahiwatig na Siya ay
umiiral bagkus yaong, sa isang positibong pagpapakahulugan, Siya ang
lahat-lahat. Siya ay buhay, liwanag, at bawat iba pang positibong bagay.
Kailangan mo ba ng buhay? Ang Diyos ay buhay. Nais mo ba ng
liwanag? Ang Diyos ay liwanag. Nagnanais ka ba ng kabanalan? Ang
Diyos ay kabanalan. Ang Diyos ay umiiral mula sa kawalang-hanggan
hanggang sa kawalang-hanggan at Siya ang lahat-lahat. Ito ang ating
Diyos.
Gaya nang nakita na natin, ang ating Diyos ay tres-uno. Ang
Kanyang pagiging tres-uno ay nangangahulugang Siya ang Ama, ang
Anak, at ang Espiritu. Imposible para sa atin na maunawaan nang
lubusan ang Tres-unong Diyos, sapagkat ang dibinong Trinidad ay
lubhang lampas sa kayang maabot ng ating kaisipan. Hindi mo dapat
gaanong paganahin ang iyong kaisipan. Sa halip, ensayuhin mo ang
iyong espiritu upang matanto at maranasan mo ang Tres-unong Diyos
bilang ang Ama, Anak, at Espiritu.
II. ANG AMA

Una, ang mismong Makapangyarihan sa lahat na Diyos ay ang
Ama. Ang Ama ay walang iba kundi ang Diyos Mismo. Ang Kanyang
pagiging Ama ay nangangahulugan na Siya ay ang pinagmulan. Ang
Ama ay ang Panginoon din, at, gaya ng ginawang malinaw sa atin ng 1:4,
Siya ay ang Isa na ngayon, siya noong nakaraan at siyang darating.
III. ANG ESPIRITU

Sa Apocalipsis, ang ayos ng pagkakasunud-sunod ng tatlo sa Tresunong Diyos ay kakaiba roon mula sa matatagpuan sa Mateo. Sa Mateo
28:19 ang ayos ng pagkakasunud-sunod ng Tres-unong Diyos ay ang
Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Subalit sa 1:4 at 5 ang ayos ng
pagkakasunud-sunod ay nabago. Ang pitong Espiritu ng Diyos ay itinala
bilang ang ikalawa sa halip na ikatlo. Inihahayag nito ang kahalagahan
ng pinatinding pangsyon ng pitong ulit na pinatinding Espiritu ng Diyos.
Ang puntong ito ay pinagtibay ng paulit-ulit na pagbibigay-diin sa
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pagsasalita ng Espiritu sa 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 14:13; 22:17. Sa
pambungad ng mga Sulat, tangi lamang ang Ama at ang Anak ang
binabanggit, na mula kanino ang biyaya at kapayapaan ay ibinibigay sa
mga tagatanggap. Dito, gayunpaman, ang Espiritu ay kabilang din, na
mula kanino ang biyaya at kapayapaan ay ipinamahagi sa mga ekklesia.
Ipinakakahulugan din nito ang lubhang pangangailangan sa Espiritu para
sa pagkilos ng Diyos upang kalabanin ang pagbaba ng ekklesia.
A. Ang Pitong Espiritu ng Diyos
Tingnan natin ngayon kung bakit sa Apocalipsis ang Espiritu ay
nasa ikalawa sa ayos ng pagkakasunud-sunod ng dibinong Trinidad. Ito
ay sa kadahilanang sa aklat na ito ang kapanahunan ay nagbago na mula
sa Anak tungo sa Espiritu. Sa aklat ng Apocalipsis, ang kapanahunan ay
ang kapanahunan ng Espiritu, at sa kapanahunang ito ang Espiritu ay
napatindi.
Sapagkat ang Espiritu sa 1:4 ay ang pinatinding Espiritu ng Diyos,
Siya ay tinawag na pitong Espiritu. Ang pitong Espiritu ay walang
alinlangang ang Espiritu ng Diyos sapagkat sila ay inihanay sa Tresunong Diyos sa mga bersikulo 4 at 5. Hindi natin mauunawaan ang
Biblia ayon sa ating likas, at limitadong kaisipan. Ayon sa ating
konsepto, ang mga salitang pitong Espiritu ay nangangahulugang pitong
isa-isa at magkakahiwalay na espiritu. Subalit hindi ito ang kahulugan.
Ang bilang na pito rito ay hindi tumutukoy sa pitong iba’t ibang espiritu
kundi sa isang pitong ulit na Espiritu.
Ang pito ay ang bilang ng kakumpletuhan sa pampanahunang
pagkilos ng Diyos, samantalang ang labindalawa ay ang bilang ng
kakumpletuhan sa walang-hanggang administrasyon ng Diyos.
Halimbawa, nilikha ng Diyos ang lupa sa loob ng anim na araw dagdag
pa ang isang araw ng Sabbath. Higit pa rito, may pitong kapanahunan sa
Biblia. Para sa pagkilos ng Diyos ngayon, taglay ng ekklesia ang bilang
na pito. Sa aklat ng Apocalipsis ang pitong tatak, ang pitong trumpeta, at
ang pitong mangkok ay pawang para sa pampanahunang pagkilos ng
Diyos. Kaya, ang pitong-ulit na Espiritu ay ang pinatinding Espiritu para
sa pagkilos ng Diyos ngayon. Siya ang pitong Espiritu ng Diyos para sa
pagkilos ng Diyos.
Yayamang ang pito ay ang bilang para sa kakumpletuhan sa
pagkilos ng Diyos, sa gayon ang pitong Espiritu ay para sa pagkilos ng
Diyos sa lupa. Sa substansya at pag-iral, ang Espiritu ng Diyos ay iisa; sa
pinatinding pangsyon at gawain ng pagkilos ng Diyos, ang Espiritu ng
Diyos ay makapito. Ito ay katulad ng patungan ng ilawan sa Zacarias 4:2.
Mga Nilalaman

Sa pag-iral ito ay iisang patungan ng ilawan, subalit sa pangsyon ito ay
pitong ilawan. Noong panahon na ang aklat ng Apocalipsis ay isinulat,
ang ekklesia ay napababa at ang kapanahunan ay naging madilim. Kaya,
ang pitong ulit na pinatinding Espiritu ng Diyos ay kinailangan para sa
pagkilos at gawain ng Diyos sa lupa. Kilalang-kilala nating lahat ang
three-way bulbs, mga bumbilyang maaaring pailawin sa tatlong sunudsunod na antas ng pagliliwanag. Kapag hindi natin gaanong kailangan
ang liwanag, paiilawin lamang natin ito sa unang antas, subalit kapag
kailangan natin ang higit pang liwanag, paiilawin natin ito sa ikalawa o
sa ikatlong antas. Sa gayunding paraan, ang pitong ilawan sa patungan
ng ilawan ay pitong ulit na pinatinding liwanag. Sa apat na Ebanghelyo,
ang Espiritu ng Diyos ay isang ulit lamang sapagkat nang panahong
yaon, wala pang pangangailangan para sa gayong katinding liwanag.
Gayunpaman, pagkatapos na ang ekklesia ay mapababa at ang
kapanahunan ay naging lubhang madilim, may pangangailangan para sa
Espiritu Santo na patindihin nang pitong ulit. Sa ganitong paraan ang
iisang Espiritu ng Diyos ay naging ang pitong ulit na Espiritu. Sa pagiral, ang Espiritu Santo, katulad ng patungan ng ilawan sa Zacarias, ay
iisa, subalit sa pangsyon ang Espiritu Santo ay pito.
B. Ang Pitong Mata ng Kordero
Ang pitong Espiritu ng Diyos ay ang pitong mata ng Kordero (5:6;
Zac. 3:9; 4:10). Ang ating mga mata ay para sa ating pagkilos. Kung tayo
ay bulag, napakahirap kumilos. Sa pagkilos ng Diyos ngayon, si Kristo
bilang ang Kordero ng Diyos ay may pitong mata. Ang pitong mata ng
Kordero ay para rin sa panonood, pagmamasid, at paglalalin. Kapag
tiningnan ko ang isang tao, isang bagay ko ang mailalalin tungo sa
kanya. Madalas nating pag-usapan ang tungkol sa pag-iibigan sa isa’t isa;
subalit papaano mo matatanto na iniibig ka ng isang tao? Ang pag-ibig
ay nailalalin sa pamamagitan ng mga mata. Kung titingnan mo ako sa
isang mapagmahal na paraan, ilalalin ng iyong mga mata ang iyong pagibig tungo sa akin. Kapag tinitingnan tayo ni Kristo ng Kanyang pitong
mata, maaari tayong matakot sa una. Sa kalaunan, gayunpaman, ilalalin
ng pitong matang ito ang elemeto ni Kristo tungo sa atin.
Ang Espiritu Santo ngayon ay ang pitong mata ni Kristo. Maraming
Kristiyano ang nakikipagtalo na ang Espiritu Santo ng Diyos ay hiwalay
mula kay Kristo, subalit sinasabi ng Biblia na ang Espiritu Santo ay ang
mga mata ni Kristo. Inaakala mo ba na ang iyong mga mata ay hiwalay
sa iyo? Katawa-tawa ang magsalita ng ganito. Kapag tiningnan ko ang
iyong mga mata, tinitingnan kita, at kapag tiningnan mo ako ng iyong
mga mata, tinitingnan mo ako. Inihahayag ng mga mata ng isang tao ang
taong yaon. Ang sabihin na ang Espiritu Santo ay hiwalay kay Kristo ay
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hindi tumutugma sa dalisay na pahayag ng Banal na Salita. Papaano
nating sasabihin na ang mga mata ng isang tao ay hiwalay sa tao mismo?
Walang puwang para pagtalunan ang tungkol dito. Nakita na natin na
sinasabi ng Biblia na ang Espiritu ng Diyos ngayon ay ang mga mata ni
Kristo. Payak itong nangangahulugan na ang Espiritu ay si Kristo. Ang
aking mga mata ay ako. Kapag tiningnan kita, tinitingnan ka ng aking
mga mata. Kung wala akong mga mata, hindi kita matitingnan
kailanman. Kaya, ang Espiritu, ang mga mata ni Kristo, ay hindi hiwalay
kay Kristo. Siya ang mga mata ni Kristo na tumitingin sa atin.
Pinapatunayan ito ng ating karanasan. Araw-araw, nadarama natin na
mayroong Isa na tumitingin sa atin. Ang Isang ito ay ang Espiritu, na si
Kristo Mismo. Kung ang Espiritu ay hindi si Kristo, madarama natin na
ang dalawa, ang Espiritu at si Kristo, ay tumitingin sa atin. Ang sabihin
na ang Espiritu ay hiwalay kay Kristo ay katumbas ng alisin ang mga
mata ni Kristo at ihiwalay ang mga ito mula sa Kanya. Hindi naaayon sa
kasulatan ang sabihing ang Espiritu ay hiwalay kay Kristo at yaong si
Kristo ay hindi ang Espiritu. Gaya ng kung paanong tayo at ang ating
mga mata ay iisa, gayundin naman si Kristo at ang Espiritu ay iisa. Ang
ating Kristo ay hindi isang bulag na Kristo. Siya ang Kristong may
pitong mata. Madalas Niyang isinasalin ang Kanyang elemento tungo sa
atin. Sa ibang mga pagkakataon, pinagmamasdan Niya tayo tulad ng
isang lente (flashlight), na nagsasabing, “Ano ang ginagawa mo?
Nakikipag-away ka ba sa iyong asawang lalake? Huminto ka!”
Nagkaroon ka na ba ng ganitong karanasan? Araw-araw nararanasan
natin ang nanonood, nagmamasid at nagsasalin na Kristong ito. Ang
ganitong panonood, pagmamasid at pagsasalin ay napangyayari sa
pamamagitan ng Kanyang mga mata. Ang Kanyang mga mata ay ang
Espiritu, at ang Espiritu ay walang iba kundi Siya Mismo. Kung hindi
mo pinaniniwalaan ito, hindi mo matatamo ang pagpapala.
C. Ang Pitong Ilawang Apoy
sa Harapan ng Trono ng Diyos
Ang pitong mata ay ang pitong ilawang apoy din sa harapan ng
trono ng Diyos (4:5; Zac. 4:2). Mahirap itong unawain. Isinasakatuparan
ni Kristo ang administrasyon ng Diyos sa pamamagitan ng pagliliwanag
ng pitong ilawang apoy. Ito ay totoo sa mga ekklesia ngayon. Kapag
tinitingnan tayo ni Kristo at lumalagos ang Kanyang tingin tungo sa loob
natin, nagliliwanag Siya sa atin at isinasagawa ang administrasyon ng
Diyos. Maraming pagkakataon habang ang mga matanda sa mga ekklesia
ay nagtatalakayan ukol sa mga bagay-bagay, nadarama nila na ang
pitong ilawang apoy ay nagliliwanag sa kanila. Ito ang pagsasakatuparan
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ni Kristo ng administrasyon ng Diyos sa pamamagitan ng pagliliwanag
ng pitong ilawang apoy.
D. Isinugo sa Buong Lupa
Ang pitong Espiritu ng Diyos ay isinugo na sa buong lupa (5:6).
Saan man tayo magtungo, ang pitong mata ay susunod sa atin. Sa
katunayan, ang mga ito ay mauuna na sa atin at maghihintay sa atin sa
ating patutunguhan. Maraming minamahal na banal na hindi nasisiyahan
sa ekklesia sa isang lokalidad ang lumipat sa ibang lokalidad, nag-iisip
na mas mabuti pa yata kung sila ay lilipat sa kanila sa ibang lugar.
Subalit pagdating nila sa bagong lokalidad na kanilang nilipatan,
nasumpungan nila na ang Espiritu ay naghihintay sa kanila. Ang ilan sa
atin ay nagpupunta sa mga lugar na hindi naman natin dapat puntahan, at
kapag nakarating na tayo roon, tayo ay sinasalubong ng Espiritu, na
nagsasabi, “Bumalik ka na. Huwag kang manatili rito.” Ngayon ang
Espiritu ay naisugo na sa buong lupa. Napalalaganapan na Niya ngayon
ang bawat sulok ng lupa. Ito ang kamangha-manghang Espiritu ng Tresunong Diyos.
IV. ANG ANAK

Pagkatapos kong mapag-aralan ang aklat ng Apocalipsis nang
paulit-ulit, natuklasan ko na naglalaman ito ng dalawampu’t anim na
aytem ng kung ano ang Anak. Yayamang may dalawampu’t anim na titik
sa alpabeto, maaari nating sabihin na si Kristo ang bawat titik mula A
hanggang Z. Kagamit-gamit Siya para sa pagbubuo ng anumang salita.
Gusto mo bang buuin ang salitang liwanag? Siya ay l, i, w, a, n, a, at g.
Gusto mo bang buuin ang salitang pag-ibig? Siya ay p, a, g, i, b, i, at g.
Kay Kristo makapagbubuo tayo ng anumang positibong bagay.
Pagkatapos nating mataglay ang mga salita, mayroon naman tayong mga
pangungusap, mga talata, at mga kapitulo, at kapag mayroon na tayong
mga kapitulo, mayroon na tayong buong Biblia. Ang buong Biblia ay
binubuo ni Kristo. Ngayon isaalang-alang natin sa pinaikling paraan ang
dalawampu’t anim na aspekto ni Kristo na matatagpuan sa Apocalipsis.
A. Si Hesu-Kristo
Ang Anak ay si Hesu-Kristo. Si Hesus ay si Jehovah ang
Tagapagligtas, at si Kristo ay ang Isa na pinahiran ng Diyos upang
isakatuparan ang ekonomiya ng Diyos.
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B. Ang Tapat na Saksi
Ang Anak ay ang tapat na Saksi (1:5; 3:14). Siya ang Saksi ng
Diyos. Bagaman Siya ay Diyos, Siya ay ang Saksi rin ng Diyos. Kung
wala Siya, hindi natin makikilala, makikita o matatamo ang Diyos. Ang
Diyos ay pinatototohanan Niya.
C. Ang Panganay sa mga Patay
Ang Anak ay ang Panganay sa mga patay (1:5). Sa sansinukob, ang
Diyos ay may dalawang paglikha: ang paglikha sa pamamagitan ng
Kanyang unang paggawa at ang paglikha sa pamamagitan ng Kanyang
ikalawang paggawa. Alam nating lahat ang ukol sa unang paglikha ng
Diyos, subalit hindi marami sa atin ang pamilyar sa Kanyang ikalawang
paglikha. Ang ikalawang paggawa ng Diyos ay ang pagkabuhay na muli.
Una, nilalang ng Diyos ang lahat ng umiiral na bagay; ikalawa, binuhay
Niyang muli ang ilan sa mga umiiral na bagay na ito at dinala sila tungo
sa isa pang kinasasaklawan, na siyang ang kinasasaklawan ng
pagkabuhay na muli. Tayo ba ay nasa unang paglikha ng Diyos o nasa
ikalawang paglikha ng Diyos? Samantalang ang ating katawan ay
nananatili sa unang paglikha ng Diyos, ang ating espiritu naman ay nasa
Kanyang ikalawang paglikha. Ang ating espiritu ay naisilang nang muli.
Ito ay nangangahulugan na ito ay nalikhang-muli. Kaya, ito ay
nabibilang sa ikalawang paglikha ng Diyos. Kapwa sa dalawang paglikha
ng Diyos, si Kristo ang una. Sinasabi sa Colosas 1:15 na si Kristo ay ang
Panganay sa lahat ng nilikha, at sa Apocalipsis 1:5 sinabihan tayo na
Siya ay ang Panganay sa mga patay. Siya ang unang nabuhay na muli
mula sa mga patay, at tayo ay susunod sa Kanya. Tinutukoy rito ng
pariralang ang Panganay sa mga patay ang paglikha ng Diyos sa
pagkabuhay na muli. Ipinakakahulugan nito ang isang bagong panimula.
Sa unang paglikha ng Diyos ay may panimula, at sa ikalawang paglikha
ng Diyos sa pagkabuhay na muli ay may isa pang panimula. Nang tayo
ay maisilang na muli, naranasan natin ang isang bagong panimula sa
ikalawang paglikha ng Diyos.
D. Pangulo ng mga Hari sa Lupa
Ang Anak ay ang Pangulo ng mga hari sa lupa (1:5). Bagaman ang
mga Komunista ay laban kay Kristo, ginagamit nila ang Kanyang
kalendaryo nang hindi natatanto na ginagawa nila ito. Ayon sa
kasaysayan, kung kaninong kalendaryo ang ginagamit mo
nagpapasailalim ka sa taong iyon. Kung ginagamit ng sinumang tao ang
kalendaryo ng isang hari, kinakailangang mapasailalim siya sa
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pamamahala ng haring yaon. Sa gayunding paraan, ang mga Komunista
ay nasa ilalim ni Hesus-Kristo sapagkat ginagamit nila ang Kanyang
kalendaryo. Tinatawag nila itong pandaigdig na kalendaryo, subalit sa
katunayan ito ay ang kalendaryo ni Kristo. Sa ganitong paraan
tinatanggap nila nang hindi namamalayan na Siya ay ang kanilang
Pangulo. Sa sansinukob, mayroong isang natatanging Pangulo.
Ginagamit ng lahat ng tao ngayon ang kalendaryo ni Kristo at nasa ilalim
ng Kanyang pamamahala. Ang lahat ng tao sa lupa ay Kanyang mga tao,
at Siya ay ang Pangulo ng lahat ng bansa. Maaaring sabihin ni Hesus sa
mga Komunista, “Kinakalaban ninyo Ako, subalit sasanhiin Ko kayong
maging Aking mga tao. Sasanhiin Ko kayo na gamitin ang Aking
kalendaryo, at sa ayaw at sa gusto ninyo ay mapasasailalim kayo sa
Aking pamamahala. Ako ang natatanging Pangulo ng lupa.”
E. Ang Anak ng Diyos
Ang Anak ay ang Anak ng Diyos (2:18). Bilang ang Anak ng
Diyos, Siya ay ang Diyos Mismo. Siya ay ang tunay na Diyos na may
pagkadibino.
F. Ang Anak ng Tao
Ang Anak ay ang Anak rin ng Tao (1:13). Bilang ang Anak ng Tao,
Siya ay tunay na tao na may pagkatao. Siya ay kapwa ang mismong
Diyos at ang wastong tao.
G., H., at I. Ang Una at ang Huli, Ang Pasimula
at ang Wakas, Ang Alpha at ang Omega
Ang Anak ay ang una at ang huli (1:17; 2:8; 22:13), ang pasimula at
ang wakas (22:13), at ang Alpha at ang Omega (22:13). Nang ako ay
bata pa, ako ay naguluhan sa mga katawagang ito, sapagkat inaakala ko
na ang mga ito ay paulit-ulit at yaong ang pasimula, ang una, at ang
Alpha ay pare-pareho lang, at ang huli, ang wakas, at ang Omega ay
pare-pareho rin. Subalit ito ay hindi isang bagay ng pag-uulit, kundi ng
iba’t ibang aspekto. Ang maging una ay hindi nangangahulugang ikaw
ang pasimula. Ang maging una ay payak lamang na nangangahulugan na
ikaw ang una at bago ka ay wala pang anuman. Gayunpaman, ang
maging pasimula ay hindi lamang nangangahulugan na ikaw ang una,
bagkus yaong nakapagpasimula ka rin ng isang bagay. Ano ngayon ang
kaibhan sa pagitan ng Alpha at ng pasimula? Ang isang bagay ay
maaaring maging ang pasimula, subalit ito ay maaaring walang
nilalaman ni pagpapatuloy. Ang maging ang Alpha at ang Omega ay
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nangangahulugang ikaw ay ang kumpletong nilalaman at pagpapatuloy.
Para kay Kristo na maging ang Alpha at ang Omega, ang una at ang
huling titik sa alpabetong Griyego ay tumutukoy na Siya rin ang lahat ng
bawat iba pang titik sa alpabeto. Ang una at huli ay payak lamang na
tumutukoy sa una at sa huli na hindi tinutukoy ang pasimula ni ang
wakas. Upang maging ang pasimula at ang wakas, kinakailangang
gumawa ka ng isang pagkilos. Si Kristo ay hindi lamang ang una bagkus
ang pasimula rin, ang pasimula ng ekonomiya ng Diyos at ng pagkilos ng
Diyos. Ang pagkilos ng Diyos ay nagsimula at magtatapos kay Kristo.
Ang Kristong ito ay ang nilalaman at pagpapatuloy rin ng pagkilos ng
Diyos, sapagkat hindi lamang Siya ang pasimula at ang wakas bagkus
ang Alpha at ang Omega rin. Sa madaling salita, ang Anak, si HesuKristo ay ang lahat-lahat. Siya ang una at ang huli, ang pasimula at ang
wakas ng pagkilos ng Diyos, at ang nilalaman at pagpapatuloy ng kung
ano ang ginagawa ng Diyos. Sapagkat ang mga titik na Griyego mula
Alpha hanggang Omega ang bumubuo sa lahat ng titik ng alpabetong
Griyego, maaari nating sabihin na si Kristo ang bawat titik upang
makabuo tayo ng mga salita, mga pangungusap, mga talata, mga kapitulo
at mga aklat. Aleluya, Siya ay lahat-lahat!
J. Ang Nabubuhay na Isa
Ang Anak, ang nagpapaloob-ng-lahat na Isa, ay ang nabubuhay na
Isa (1:18). Siya ay namatay, nabuhay, at nabubuhay magpakailanman.
K. Ang Banal na Isa
Ang nabubuhay na Isang ito ay ang banal na Isa (3:7), ang Isa na
may banal na kalikasan ng Diyos na nagpapabanal.
L. Ang Totoong Isa
Si Kristo ay ang totoong Isa rin (3:7), ang Isa na tunay at
makatotohanan sa lahat ng paraan.
M. Ang Tapat na Isa
Sa 19:11 makikita nating si Kristo ay ang tapat na Isa, ang Isa na
karapat-dapat sa ating pagtitiwala.
N. Ang Amen
Ang Anak ay ang Amen din (3:14). Ang titulong Amen ay may
maraming iba’t ibang kahulugan: realidad, oo, mangyari nawa. Ang
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Kanyang pagiging ang Amen ay nangangahulugan ng higit pa sa ating
masasabi. Labintatlong taon na ang nakararaan, ako ay inanyayahan sa
isang pagpupulong sa Tyler, Texas. Sa pagpupulong na yaon, ako ay
naging medyo maingat, hindi nangangahas na magsabi ng, “Amen,” nang
malakas. Sa katapusan ng ilang panalangin, marahan lamang akong
nagsabi ng, “Amen.” Pagkaraan ng ilang sandali, may isang lumapit sa
akin, na nagsasabing, “Kapatid Lee, malamang na hindi mo alam ang
kaugalian sa bansang ito. Sa ganitong uri ng gawain, kinakailangan kang
maging tahimik.” Sa loob ng aking puso ay sinabi ko, “Ang
pinakatahimik na lugar ay ang sementeryo. Ginagawa ninyong isang
sementeryo ang inyong pang-ekklesiang gawain.” Ano ba ang mali sa
ating pagsasabi ng, “Amen”? Ito ay katumbas ng pagtawag sa pangalan
ng Panginoon. Kapag sinasabi nating, “Amen,” ang nais nating
ipakahulugan ay, “O Panginoong Hesus.” Pag-aralan nating lahat na
magsabi ng, “Amen!”
O. Ang Pasimula ng Paglalang ng Diyos
Sa 3:14 sinabihan tayo na ang Anak ay ang pasimula ng paglalang
ng Diyos. Ito ay isang mahalagang konsepto. Ang mga tagapagsalin ay
naguguluhan sa bersikulong ito. Sinasabi ng ilan na si Kristo ay ang
tagapanimula (originator), hindi ang pasimula (origination).
Gayunpaman, ang kahulugan dito ay hindi tagapagsimula kundi ang
pasimula. Si Kristo ang pasimula ng pagkilos ng Diyos upang likhain ang
sansinukob.
P. at Q. Ang Ugat at ang Supling ni David
Ang Anak ay ang Ugat at ang Supling ni David (5:5; 22:16). Ito ay
nangangahulugan na Siya ay kapwa ang ugat at ang sanga ni David.
Muli, makikita nating Siya ay ang lahat-lahat. Bilang ang ugat, Siya ay
ang una, ang pasimula, at ang Alpha, at bilang ang sanga, Siya ay ang
huli, ang wakas, at ang Omega.
R. at S. Ang Leon ng Lipi ni Juda at ang Kordero
Gaya ng tinukoy na natin sa nakaraang mensahe, si Kristo, na
Anak, ang Leon ng lipi ni Juda (5:5) at ang Kordero (5:6; 21:23; 22:1).
Siya ay ang Leon-Kordero. Sa kaaway, Siya ang Leon; para sa atin, ang
mga tinubos, Siya ang mahal, mahalagang Kordero.
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T. at U. Ang Hari ng mga Hari at
Panginoon ng mga Panginoon
Ang Anak ay ang Hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga
panginoon (19:16). Ang Hari ng mga hari ay tumutukoy sa Kanyang
awtoridad, at ang Panginoon ng mga panginoon ay tumutukoy sa
Kanyang pagkaulo. Siya ang awtoridad at ang ulo ng buong sansinukob.
V. Ang Salita ng Diyos
Ang Anak ay ang Salita ng Diyos (19:13), ang kahayagan ng Diyos.
Sapagkat si Kristo ay ang Salita, Siya at ang Biblia ay iisa. Huwag mong
basahin ang iyong Biblia nang hindi Siya binabasa, at huwag mong
kaugnayin ang Biblia nang hindi Siya kinakaugnay. Sa ating pagdulog sa
Biblia, dapat nating matanto na Siya Mismo ang Salita ng Diyos.
W. Ang Tala sa Umaga
Sa 22:16 makikita natin na ang Anak ay ang tala sa umaga. Sa
Malakias 4:2, inihayag Siya bilang ang Araw, subalit dito inihayag Siya
bilang ang tala sa umaga. Ang Kanyang pagiging ang Araw ay
pangunahing may kaugnayan sa mga tao sa lupa, subalit ang Kanyang
pagiging ang tala sa umaga ay may kaugnayan sa Kanyang mga
mapagbantay at naghihintay na mananampalataya. Para roon sa mga
nagbabantay at naghihintay sa Kanyang pagbabalik, ang Panginoon ay
magpapakita bilang ang tala sa umaga. Bagaman ninanais kong makita
Siya bilang ang Araw, ako ngayon ay naghihintay na makita Siya bilang
ang tala sa umaga. Tayong lahat ay nagmamahal sa Kanya sa Kanyang
aspekto bilang ang tala sa umaga, at magpapakita Siya sa atin sa
ganitong paraan.
X. Ang Ilawan
Sa 21:23 si Kristo ay inihayag bilang ang ilawan na naglalaman sa
Diyos bilang ang liwanag. Ang liwanag ang pinakaesensya ng ilawan, at
isinisinag ng ilawan ang liwanag. Ang Diyos ay ang esensya ni Kristo, at
isinisinag ni Kristo ang Diyos.
Y. Ang Asawang Lalake
Sa 21:2 nakikita nating ang Bagong Herusalem ay ang asawang
babae ni Kristo. Ipinahihiwatig nito na si Kristo ay ang Asawang lalake
na kinukuha ang tinubos na bayan ng Diyos bilang Kanyang Asawang
babae.
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Z. Ang Ibang Anghel
Sa katapus-tapusan, si Kristo ay ang ibang Anghel (7:2; 8:3; 10:1:
18:1) na isinugo ng Diyos upang isakatuparan ang pag-aatas ng Diyos.
Sa Lumang Tipan, nagpakita si Kristo bilang ang anghel ng Panginoon
nang ilang ulit (Exo. 3:2-6; Huk. 6:11-24; Zac. 1:11-12; 2:8-11; 3:1-7),
dumarating upang pangalagaan ang bayan ng Diyos para sa
pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. Ngayon sa aklat na ito Siya muli
ang Anghel na ipinadala ng Diyos upang isakatuparan ang layunin ng
Diyos.
Kung pagsasama-samahin nating lahat ang dalawampu’t anim na
aytem, magkakaroon tayo ng isang malinaw na pangitain ukol sa kung
ano ang Anak. Ang Ama at ang Espiritu ay kaisa ng Anak. Kung wala
ang pagiging napakaraming aytem ng Anak, ang Ama ay hindi lubusang
maihahayag at hindi rin gayon karami ang maihahayag ng Espiritu.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE LIMA

ANG MULING PAGDATING NI KRISTO
Ang karamihan sa mga Kristiyano ay tumatangan sa konsepto na
ang aklat ng Apocalipsis ay isang aklat ukol sa ikalawang pagdating ni
Kristo. Lubusang tumpak ang magkaroon ng ganitong konsepto sapagkat
sadyang tinatalakay ng Apocalipsis ang ukol sa ikalawang pagdating ni
Kristo. Gayunpaman, sa pagdaan ng mga taon, hindi naging malinaw sa
mga Kristiyano ang tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Dahil
sa ganitong kakulangan sa kalinawan, nagkaroon ng maraming pagtatalo
at pag-iiringan tungkol dito. Ang pahayag tungkol sa ikalawang
pagdating ni Kristo ay hindi simple; sa halip, ito ay lubhang komplikado
at may ilang mga aspekto. Kaya, naging mahirap para sa karamihan ng
mga Kristiyano ang maunawaan nang lubusan ang ukol sa muling
pagdating ng Panginoon.
Sa nakaraang isa’t kalahating siglo, maraming aklat ang naisulat,
lalung-lalo na ng mga Brethren, tungkol sa ikalawang pagdating ni
Kristo. Ang ilan sa mga nangungunang mga guro sa gitna ng mga
Brethren ay tumangan ng iba’t ibang opinyon tungkol sa pagbabalik ng
Panginoon, at ang unang pagkakahating nangyari sa pagitan nila ay
resulta ng mga iba’t ibang opinyong ito. Ang tinatawag na patotoo ng
mga Brethren ay itinatag noong 1828 o 29 sa ilalim ng pamumuno ni
John Nelson Darby. Itinuro ni Darby na si Kristo ay babalik bago ang
matinding kapighatian, samantalang sinabi ni Benjamin Newton, isa
pang nangungunang guro, na si Kristo ay babalik pagkatapos ng
kapighatian. Dahil magkaiba ang opinyong tangan ng dalawang dakilang
gurong ito, nagkaroon ng maraming pagtatalo tungkol sa bagay na ito. Sa
katapus-tapusan, sinanhi nito ang unang pagkakahati-hati sa gitna ng
mga yaong tinatawag na Brethren sa pagitan ng yaong mga nasa ilalim
ng pamumuno ni Darby at yaong mga nasa ilalim ng pamumuno ni
Newton. Nakasama ako sa mga nasa grupo ni Benjamin Newton sa loob
ng pito’t kalahating taon at sa loob ng panahong iyon natutuhan ko ang
lahat ng kanilang mga pagtuturo. May katiyakan na sila ay mayroong
matibay na batayan sa pagsasabing ang ikalawang pagdating ni Kristo ay
pagkatapos ng matinding kapighatian. Kung inyong babasahin ang
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pinakamamagaling na sulatin ng lahat ng dakilang guro sa loob ng
lumipas na sandaan at limampung taon, masusumpungan ninyo na ang
ilan sa kanila ay nagturo na ang pagdating ni Kristo ay mangyayari bago
ang matinding kapighatian at ang iba naman ay nagturo na ito ay
pagkatapos ng kapighatian.
Noong nakaraang siglo, nagbangon ang Panginoon ng ilang
maiingat na mag-aaral ng Salita, kagaya nina G. H. Pember, Robert
Govett, at D. M. Panton. Natuklasan ng mga ito na ang ikalawang
pagdating ni Kristo ay hindi isang simpleng bagay. Nakita nila na, sa
isang panig, si Kristo ay babalik pagkatapos ng kapighatian, ngunit, sa
kabilang panig naman, babalik din Siya bago ang kapighatian. Ang
maiingat na mag-aaral na ito ng Biblia ay nagbigay ng matibay na
katibayan upang patunayan ang kawastuhan ng pananaw na ito. Ang
pagbabalik ni Kristo ay mayroong hindi kukulangin sa dalawang
aspekto—ang isa ay bago ang kapighatian at ang isa pa ay pagkatapos
naman ng kapighatian. Higit pa rito, natutuhan din ng mga mag-aaral na
ito ng Salita na ang raptyur ng mga banal ay magiging higit pa sa
dalawang kategorya. Nangangahulugan ito na ang ilan sa mga banal ay
mararaptyur bago ang kapighatian at ang iba pa ay pagkatapos ng
kapighatian. Huwag kayong tutugon (react) kaagad-agad sa gayong mga
pagpapahayag. Ganyan ang naging pagtugon ko noong bata pa ako,
ngunit sa katapus-tapusan ako ay napasuko at napaniwala. Ang Biblia ay
hindi kasinsimple gaya ng inaakala ng ilang tao.
Sa mensaheng ito, isasaalang-alang natin ang paksa ukol sa muling
pagdating ni Kristo. Pinasasalamatan natin ang Diyos para sa lahat ng
guro ng Salita na nauna sa atin. Nagpapasalamat tayo sa kanila, at
anuman ang ating nakikita, nakikita natin ang mga ito bilang yaong mga
nakatayo sa kanilang mga balikat. Kung nais nating maunawaan ang ukol
sa ikalawang pagdating ni Kristo, kailangang pag-aralan natin ang Biblia
at saka basahin din ang mga aklat na isinulat ng mga dakilang gurong ito.
Sa gayon, magkakaroon tayo ng isang malawak na pananaw ukol sa
bagay na ito. Kung gagawin natin ito, mapapaniwala tayo nang lubusan
na ang pagdating ni Kristo ay may dalawang aspekto: ang lihim,
pribadong aspekto at ang hayag, pampublikong aspekto.
I. ANG LIHIM NA ASPEKTO

A. Pumaparitong gaya ng isang Magnanakaw
Kapwa sa Mateo at Apocalipsis makikita natin ang lihim na aspekto
ng muling pagdating ni Kristo. Ang Apocalipsis 3:3 at 16:15 ay kapwa
nagsasabi sa atin na si Kristo ay paparitong gaya ng isang magnanakaw
at na tayo ay nararapat na maging mapagbantay. Walang magnanakaw
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ang dumarating nang hayagan o inaanunsyo pa ang kanyang pagdating.
Katulad ng natukoy na natin sa isang nauna nang mensahe, kapag ang
Panginoon ay dumating gaya ng isang magnanakaw, darating Siya upang
nakawin ang mahahalagang bagay. Sa Mateo 24:40 at 41, ang Panginoon
ay nagsalita ukol sa Kanyang lihim na pagdating, na nagsasabi, “Sa
panahong yaon may dalawang lalake ang sasabukid; ang isa ay kukunin,
at ang isa ay iiwan. Dalawang babae ang magsisigiling sa gilingan; ang
isa ay kukunin, at ang isa ay iiwan.” Lubhang napakatalino ng
Panginoong Hesus, sa paggamit ng dalawang kapatid na lalake sa bukid
at dalawang kapatid na babaeng gumigiling sa gilingan bilang mga
paglalarawan. Sa wari, ang dalawang kapatid na lalake ay pareho at ang
dalawang kapatid na babae ay pareho. Subalit bigla na lamang na ang isa
sa kapatid na lalake at ang isa sa kapatid na babae ay kinuha. Pagkatapos
ilahad ang pagsasalarawang ito, sinabi ng Panginoon, “Magbantay nga
kayo, sapagka’t hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang
inyong Panginoon. Subali’t ito ay alamin ninyo, na kung nalalaman ng
panginoon ng sambahayan kung anong panahon darating ang
magnanakaw, siya ay nagbantay sana at hindi sana niya pinabayaan ang
kanyang bahay na malooban. Samakatuwid kayo rin ay maging handa,
sapagka’t darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo iniisip” (bb.
42-44). Habang tayo ay gumagawa, na hindi namamalayan na si Kristo
ay darating, ang ilan sa atin ay mararaptyur. Yamang darating Siya na
gaya ng isang magnanakaw, dapat tayong maging mapagbantay.
B. Ang Oras—Hindi Nalalaman
Ang oras ng lihim na pagdating ng Panginoon ay hindi nalalaman
(3:3; Mat. 24:36, 42; 25:13). Kapag muling dumating si Kristo, darating
Siya bilang ang Isinugong Isa. Dahil dito, sa Apocalipsis Siya ay tinawag
na ang Anghel, ang Isang isinugo ng Diyos. Sa Kanyang ikalawang
pagdating, kagaya ng sa Kanyang unang pagdating, si Kristo ay darating
bilang Isa na isinugo ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang Ama
lamang ang nakaaalam ng oras ng lihim na pagdating ni Kristo (Mat.
24:36; Marc. 13:32). Ang Ama ay ang Nagsugo at ang Anak ay ang
Isinugong Isa. Tangi lamang ang Nagsugo, ni hindi nga maging ang
Isinugong Isa, ang nakababatid ng oras.
May ilang tao, na tila ba mas may alam pa kaysa sa Panginoong
Hesus, ang humula sa oras ng pagdating ng Panginoon. Sa nagdaang isa’t
kalahating siglo, nagkaroon ng maraming hula, ukol dito ngunit wala ni
isa sa mga iyon ang nagkatotoo. May ilang humula na ang Panginoong
Hesus daw ay darating sa gayong araw at inatasan ang mga tao na ihanda
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ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paliligo at pagsusuot ng
malinis, at maputing kasuotan. Ang iba naman ay nagsipag-akyat sa
isang tuktok ng bundok upang hintayin ang pagbabalik ng Panginoon.
Pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig, maraming guro ang
naglathala ng mga aklat ukol sa propesiya, lalung-lalo na ang hinggil sa
pagbabalik ng Panginoon. Hinulaan din ng ilan sa mga manunulat na ito
ang oras ng pagdating ng Panginoon. Ang lahat ng hulang ito tungkol sa
oras ng pagdating ng Panginoon ay napatunayang hindi totoo. Mag-ingat
kayo na huwag manghula ng anumang bagay. Ayon sa Biblia, ang oras
ng lihim na pagdating ng Panginoon ay hindi nalalaman.
C. Ang Lugar—Sa Alapaap tungo sa Himpapawid
Ang lugar ng lihim na pagdating ng Panginoon ay magiging sa mga
alapaap tungo sa himpapawid (10:1; 1 Tes. 4:17). Ang alapaap ay may
kaugnayan sa pagbabalik ng Panginoon. Napasa langit si Kristo sa
ibabaw ng alapaap, at babalik Siya sa lupa sa gayon ding paraan (Gawa
1:9, 11; Mat. 26:64; Apoc. 14:14). Sa Mateo 26:64, sinabi ng
Panginoong Hesus sa mataas na saserdote, “Mula ngayon ay makikita
ninyo ang Anak ng Tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at
pumaparitong nasa ibabaw ng mga alapaap ng langit.” Maging ang
pagdating ng Panginoon na nasa alapaap ay may dalawang aspekto.
Unang-una, ang Panginoon ay darating na nasa alapaap. Ito ay
nangangahulugang Siya ay nakukubli ng alapaap. Ikalawa, Siya ay
darating na nasa ibabaw ng alapaap. Kapag Siya ay dumating na nasa
alapaap, hindi Siya pasasa lupa kundi sa himpapawid. Inihahayag ng
Apocalipsis 10:1 na ang Panginoon ay bababa mula sa kalangitan na
nabibihisan ng alapaap, tumutukoy na Siya ay mababalutan ng alapaap.
Huwag ninyong isipin na bigla na lang Siyang mananaog mula sa mga
kalangitan tungo sa lupa. Si Kristo ay nakaluklok ngayon sa tronong nasa
ikatlong langit. Kapag dumating na ang takdang oras, isusugo Siya ng
Ama mula sa tronong nasa mga kalangitan tungo sa alapaap sa
himpapawid. Gaya ng makikita natin sa mga susunod na mensahe, bago
Siya umalis sa trono sa mga kalangitan, mayroon nang ilang mandaraig
na naiakyat na tungo sa trono. Ipinakikita ng Apocalipsis 12 na ang
lalakeng-anak ay iraraptyur, hindi tungo sa himpapawid kundi tungo sa
trono ng Diyos. Ipinahihiwatig nito na may ilan nang mandaraig ang
mararaptyur bago pa man ang panahon ng lihim na pagdating ng
Panginoong Hesus. Sa Apocalipsis 14 makikita natin ang mga unang
bunga sa Bundok Sion sa mga kalangitan. Ang Bundok Sion na nasa mga
kalangitan ay ang lugar kung saan naroroon ang Diyos sa ikatlong langit;
wala ito sa himpapawid. Na ang mga unang bunga ay mapasasa ibabaw
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ng Bundok Sion sa mga kalangitan ay nagpapatunay na ang ilan sa mga
mauunang mandaraig ay maiaakyat tungo sa ikatlong langit bago ang
lihim na pagdating ni Kristo. Matapos na ang mga naunang mandaraig na
ito ay maraptyur, mananaog si Kristo mula sa trono tungo sa himpapawid
sa alapaap nang palihim.
Habang Siya ay nasa himpapawid, gagawa ang Panginoong Hesus
ng maraming bagay. Sa pangunahin, iaakyat Niya ang lahat ng
mananampalataya na hindi pa nararaptyur. Matapos na mapasa
himpapawid si Kristo sa alapaap, marami pa ring banal ang hindi pa
nararaptyur. Kaya, habang Siya ay nasa himpapawid, iaakyat Niya ang
mga Kristiyano na kinailangang dumaan sa matinding kapighatian.
Sinasabi ng 1 Tesalonica 4:17 na silang mga nabubuhay at natitira ay
iaakyat upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At pagkatapos,
sa himpapawid, itatatag ni Kristo ang Kanyang luklukan ng paghahatol.
Ang paghahatol na ito ay hindi para sa mga makasalanan kundi para sa
lahat ng naligtas na tao, at hindi ito ukol sa kaligtasan o kapahamakan
kundi hinggil sa gantimpala o kaparusahan. Matapos na ang paghahatol
na ito ay maipatupad, ang ilan sa mga banal ay mapipili upang
tumanggap ng isang positibong gantimpala.
Ayon sa Biblia, ang Diyos ay may dalawang pagpili hinggil sa
atin. Unang-una, pinili Niya tayo bago itinatag ang sanlibutan sa walanghanggang nakalipas (Efe. 1:4); ikalawa, matapos na ang Panginoon ay
mapasa himpapawid at maraptyur ang lahat ng banal sa himpapawid,
Siya ay gagawa ng ikalawang pagpili. Samantalang ang unang pagpili sa
walang-hanggang nakalipas ay para sa kaligtasan, ang ikalawang pagpili
sa himpapawid sa luklukan ng paghahatol ni Kristo ay magiging para sa
gantimpala. Tayong lahat ay napili para sa kaligtasan, subalit kung
tatanggap ba tayo o hindi ng gantimpala ay nakasalalay sa ikalawang
pagpili sa luklukan ng paghahatol ni Kristo. Yaong mga naligtas na hindi
papasa sa paghahatol na ito ay ilalagay sa isang lugar upang pagdusahan
ang disiplina. Pagkatapos ay dadalhin ni Kristo ang mga positibong isa
kasama Niya sa lupa bilang Kanyang hukbo. Sa panahong yaon, Siya ay
wala na sa loob ng alapaap kundi nasa ibabaw ng alapaap. Kaya,
magkakaroon ng hindi kukulangin sa dalawang hakbang ukol sa
pagdating ng Panginoon. Sa unang hakbang, iiwanan ni Kristo ang trono
sa mga kalangitan, bababa tungo sa himpapawid na nababalot ng
alapaap, at mananatili roon sa loob ng isang panahon. Pagkatapos, mula
sa himpapawid, isasagawa Niya ang ikalawang hakbang ng pagparito sa
lupa na nasa ibabaw ng alapaap. Ito ang magiging ikalawang aspekto ng
Kanyang pagbabalik.
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D. Bilang Isang Gantimpala sa
mga Nagbabantay na Mananampalataya
Ang lihim na pagdating ni Kristo ay magiging isang gantimpala sa
mga nagbabantay na mananampalataya (2:28; Mat. 24:42, 44). Sinasabi
ng Apocalipsis 2:28 na si Kristo ay pakikita bilang tala sa umaga, at
inihahayag ng Malakias 4:2 na Siya ay pakikita bilang araw. May
malaking kaibahan sa pagitan ng pagpapakita ng tala sa umaga at ng
pagpapakita ng araw. Upang makita mo ang tala sa umaga, kailangan
mong bumangon nang napakaaga sa umaga. Kung gabing-gabi ka nang
matulog, hindi mo na iyon makikita. Gayunpaman, kahit pa gabing-gabi
ka na matulog, makikita mo pa rin ang sikat ng araw. Inaasahan mo bang
makita si Kristo bilang ang tala sa umaga o bilang ang araw? Ang
pagpapakita ng tala sa umaga ay lihim, ngunit ang pagpapakita ng araw
ay hayag. Ipinangako sa atin ng Panginoon na kung tayo ay mapagbantay
at maghihintay sa Kanyang pagdating, magpapakita Siya sa atin bilang
ang tala sa umaga. Ito ay isang pangakong gantimpala. Ngunit kung tayo
ay pabaya, tiyak na hindi natin makikita ang tala sa umaga.
Huwag isipin na ang pagbabalik ni Kristo ay isang simpleng bagay
ng Kanyang paglisan sa trono at pagparito nang agaran at tuwiran sa
lupa. Siya ay mapasasa himpapawid sa loob ng ilang panahon. Ang mga
mauunang mandaraig ay iraraptyur bago ang ikaanim na tatak na siyang
magiging isang pambungad, isang babala, ng darating na matinding
kapighatian na tatagal sa loob ng tatlo’t kalahating taon. Walang
sinumang makapagsasabi kung kailan lilisanin ni Kristo ang Kanyang
trono sa mga kalangitan at bababa sa himpapawid. Gayunpaman,
mangyayari ito halos bago sumapit ang matinding kapighatian.
Magkakaroon ng isang panahon na nasa pagitan ng pagbaba ni Kristo sa
himpapawid at ng Kanyang pagbaba sa lupa. Sa loob ng panahong ito na
nasa pagitan, kukumpletuhin Niya ang raptyur sa mga banal at isasagawa
Niya ang Kanyang paghahatol sa lahat ng banal upang piliin ang mga
mandaraig na magiging Kanyang hukbo upang kalabanin ang hukbo ng
Antikristo.
II. ANG HAYAG NA ASPEKTO

A. Makikita ng Lahat ng Lipi sa Lupa
Kagaya ng nakita na natin, sa lihim na aspekto ng Kanyang muling
pagdating, si Kristo ay darating gaya ng isang magnanakaw. Subalit sa
hayag na aspekto, paririto Siyang may kapangyarihan at dakilang
kaluwalhatian na makikita ng lahat ng lipi sa lupa (1:7; Mat. 24:27, 30).
Ang Apocalipsis 1:7 ay nagsasabi, “Tingnan ninyo, Siya ay
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pumaparitong nasasa mga alapaap, at makikita Siya ng bawa’t mata, at
ng nagsiulos sa Kanya, at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay magsisitaghoy
dahil sa Kanya. Oo, amen.” Ang Panginoon ay lilitaw na gaya ng kidlat
na gumuguhit sa langit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Anong
kaibhan nito at ng lihim Niyang pagdating gaya ng isang magnanakaw.
Binabanggit ng Apocalipsis 1:7 “ang lahat ng mga lipi sa lupa.” Ang
salitang Griyego na isinaling lupa sa bersikulong ito ay maaari ring
isaling sangkalupaan. Binagabag nito ang mga tagapagsalin ng
bersikulong ito, sapagkat hindi nila matiyak kung isasalin ito bilang lupa
o sangkalupaan. May ilang mga salin ang nagsasabing sangkalupaan at
ang iba naman ay nagsasabing lupa. Pagkatapos ng maraming pag-aaral,
napagpasyahan ko na sa bersikulong ito ang salitang Griyego ay dapat na
isaling lupa. Sa ibang bersikulo, maisasalin itong sangkalupaan, ngunit
dito ay dapat itong isaling lupa, tumutukoy sa Banal na Lupain. Makikita
Siya ng lahat na lipi ng Banal na Lupain. Ang batayan sa pagsasabi nito
ay ang Zacarias 12:10-14, na nagsasabi na kanilang makikita Siya na
kanilang inulos at ang lupa ay tatangis dahil sa Kanya. Ang mga liping
binanggit sa 1:7 ay ang mga lipi ng mga yaong nagsiulos sa Kanya. Ang
Apocalipsis 1:7 ay tiyak na tumutukoy sa Zacarias 12. Ayon sa ibig
ipakahulugan ng nilalaman ng Zacarias 12, ang mga lipi ay hindi ang
lahat ng bansa ng sangkalupaan kundi sa labindalawang lipi sa Banal na
Lupain. Batay rito, masasabi natin na ang mga lipi sa 1:7 ay ang
labindalawang lipi sa Banal na Lupain. Kapag ang Panginoon ay lumitaw
na gaya ng kidlat, dumarating na may kapangyarihan at kaluwalhatian
upang makita ng lahat na nasa Banal na Lupain, makikita Siya ng
labindalawang lipi at magsisitaghoy.
B. Ang Panahon—sa Wakas ng Matinding Kapighatian
Samantalang ang araw at oras ng pagdating ni Kristo sa lihim na
aspekto nito ay hindi nalalaman (Mat. 24:36), ang panahon naman ng
Kanyang pagdating sa ikalawang aspekto ay malinaw na inihayag. Ito ay
mangyayari sa huling trumpeta (ang ikapitong trumpeta), at sa wakas ng
matinding kapighatian (18:1; Mat. 24:15, 21, 27; 1 Tes. 4:16; 1 Cor.
15:52; 2 Tes. 2:1-4, 8). Sinasabi sa Mateo 24:15 na, “Kaya kapag nakita
ninyo ang kasuklam-suklam na paninira, na sinalita sa pamamagitan ng
propeta Daniel, na nakatayo sa banal na dako.” Ang “kasuklam-suklam
na paninira” ay isang diyus-diyosan, ang larawan ng Antikristo. Ayon sa
Daniel 9:27, ang Antikristo ay makikipagkasunduan sa bayan ng Israel sa
loob ng pitong taon. Sa gitna ng pitong taong ito, sisirain niya ang
kasunduang ito at sisimulang usigin ang mga Hudyo. Ang Antikristo ay
lubusang magiging laban sa Diyos at itatalaga niya ang kanyang sarili
bilang Diyos, maglalagay ng larawan niya sa loob ng templo at pipilitin
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ang mga taong sambahin ito. Sa mga mata ng Diyos, ito ay magiging ang
kasuklam-suklam na magiging sanhi ng matinding pagkawasak. Ito ay
magaganap sa kalagitnaan ng huling bahagi ng pitumpung linggong
nabanggit sa Daniel 9. Sa Daniel 9, ang isang linggo ay
nangangahulugan ng pitong taon. Sa Mateo 24:15 ipinahihiwatig ng
Panginoong Hesus na makikita ito ng mga mananampalatayang Hudyo.
Kagaya ng inihahayag ng Mateo 24:21, ito ang magiging tanda ng
pasimula ng matinding kapighatian: “Sapagka’t sa panahong yaon ay
magkakaroon ng matinding kapighatian, na ang gayon ay hindi pa
nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, ni
hinding-hindi na mangyayari pa.” Kaya, ang matinding kapighatian ay
mag-uumpisa sa panahon na itatayo ng Antikristo ang kanyang larawan
sa loob ng templo at pipilitin ang mga taong sambahin ito. Sa
pamamagitan ng mga bersikulong ito makikita natin na ang hayagang
pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa matinding kapighatian. Ito
ay tiyak na magaganap sa mga panahong pagkatapos ng pasimula ng
matinding kapighatian. Ayon sa mga bersikulo sa Apocalipsis, ito ay
magiging lubhang malapit na sa wakas ng matinding kapighatian. Ayon
sa Bagong Tipan, lilisanin ng Panginoong Hesus ang Kanyang trono sa
mga kalangitan at mananaog sa himpapawid bago mangyari ang
matinding kapighatian. Mula roon, malapit sa wakas ng matinding
kapighatian, bababa Siya nang hayagan patungo sa lupa.
Kapag si Kristo ay hayagang dumating mula sa himpapawid tungo
sa lupa, ito ay sa panahong sisikapin ng Antikristong puksain ang buong
bansa ng Israel. Para sa layuning ito, titipunin ng Antikristo ang kanyang
hukbo sa isang lugar na tinatawag na Armagedon (16:16). Ito ay
magiging ayon sa layunin ng Diyos, sapagkat ang plano ng Diyos ay ang
tipunin nang sama-sama ang lahat ng makalupang hukbo sa Armagedon
at doon ay puksain sila at alisin sila mula sa lupa. Ang intensyon ng
Antikristo ay ang gamitin ang kanyang hukbo upang lipulin ang bansang
Israel. Ang Israel ay mapalilibutan ng kanyang hukbo at walang paraan
upang makatakas. Sa puntong yaon, kapag ang pagtakas ay imposible na,
magpapakita ang Panginoon gaya ng pagguhit ng kidlat at itutuntong ang
Kanyang mga paa sa Bundok ng mga Olivo (Zac. 14:4). Bago dumating
ang panahong ito, ang bayan ng Israel ay hindi mananampalataya sa
Panginoong Hesus, ngunit ang banta ng hukbo ng Antikristo ang pipilit
sa kanilang magsisi. Kapag itinuntong ng Panginoong Hesus ang
Kanyang mga paa sa ibabaw ng Bundok ng Olivo, ito ay mahahati sa
dalawa. Magbibigay ito ng daan para sa mga inuusig na Hudyo na
makatakas na sa panahong yaon ay magsisisi, mananaghoy at
magpapahayag sa kanilang mga ginawa sa pagpako sa Panginoon sa
krus.
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Kung ating pagsama-samahin ang lahat ng bersikulong ito,
makikita natin na ang hayag na pagdating ng Panginoon ay maaaring
malapit sa wakas ng matinding kapighatian. Habang ang templo sa
Herusalem ay hindi pa naitatayong muli, imposible para sa Panginoong
Hesus na makabalik nang hayagan. Bagaman mayroon tayong ilang
kaalaman tungkol sa oras ng hayagang pagdating Niya, hindi natin
nalalaman ang oras ng Kanyang lihim na pagdating. Sinasabi ng Biblia
na walang sinuman ang nakaaalam nito. Gayunpaman, malinaw na
inihahayag ng Bagong Tipan na ang hayag na pagdating ni Kristo ay
hindi mauuna sa matinding kapighatian, yaon ay, hindi ito mauuna sa
panahong pipilitin ng Antikristo ang mga tao na sambahin ang kanyang
larawan. Subalit hindi natin hinihintay ang hayag na pagdating ng
Panginoon; tayo ay naghihintay para sa Kanyang lihim na pagdating.
Ang Panginoon ay napakatalino hinggil sa bagay na ito, nalalaman Niya
na ito ay magsasanhi sa atin na maging mapagbantay.
C. Ang Lugar—sa Ibabaw ng Alapaap tungo sa Lupa
Ang lugar ng hayag na aspekto ng pagbabalik ng Panginoon ay
malinaw na inihayag—sa ibabaw ng alapaap tungo sa lupa (1:7; 14:14;
Mat. 24:30; Zac. 14:4; Gawa 1:11-12). Ayon sa Gawa 1:11 at 12, ang
Panginoon ay darating sa paraang katulad ng Kanyang pag-akyat sa
langit. Yamang umakyat Siya mula sa Bundok ng mga Olivo,
nangangahulugan ito na babalik Siya sa Bundok ng mga Olivo. Sinasabi
sa Zacarias 14:4 na, “At ang Kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw
na yaon sa Bundok ng mga Olivo, na nasa tapat ng Herusalem sa dakong
silanganan; at ang Bundok ng mga Olivo ay mahahati sa gitna niya, sa
dakong silanganan at sa dakong kanluran.” Kagaya ng ginagawang
malinaw ng bersikulong ito, ang Bundok ng mga Olivo ay nasa labas ng
pader ng Herusalem, hindi kalayuan sa lunsod. Ang Panginoon ay
bababa sa mismong lugar kung saan Siya umakyat patungo sa langit.
Gayunpaman, hindi tayo naghihintay na makita Siya sa Bundok ng mga
Olivo. Nais natin Siyang makatagpo sa trono sa ikatlong kalangitan at
pagkatapos ay bumalik kasama Niya tungo sa Bundok ng mga Olivo.
Umakyat na Siya sa mga kalangitan, at naghihintay tayong maiakyat
tungo sa mga kalangitan. Hindi tayo naghihintay na mamatay at pumunta
sa langit. Ito ay makarelihiyon. Hinihintay natin na ang ating buong
katauhan ay maiakyat tungo sa ikatlong kalangitan, sa trono ng Diyos,
upang makabalik tayo kasama ni Kristo, unang-una tungo sa himpapawid
at pagkatapos ay tungo sa lupa. Ito ang paraan ng ating pagbisita sa
Herusalem. Pupunta tayo roon sa pamamagitan ng tronong nasa ikatlong
kalangitan. Subalit kung kayo ay talunan, hindi tayo makasasama sa
pagbisita na ito sa Herusalem.
Mga Nilalaman

D. Kasama ng mga Mandaraig na Banal
upang Kalabanin ang Antikristo
at ang Kanyang Hukbo sa Armagedon
Kapag dumating nang hayagan ang Panginoong Hesus, darating
Siyang kasama ang mga mandaraig na banal upang makipaglaban kay
Antikristo at sa kanyang hukbo sa Armagedon (19:11-21; 17:13-14;
16:12-16; Zac. 14:3, 5; 2 Tes. 2:8). Ito ay ang tapakan ang pisaan ng ubas
ng alak ng matinding galit ng kapootan ng Diyos (19:15; 14:18-20). Sa
Armagedon, ang lahat ng makamundong hukbo ay titipunin nang samasama, na ang ilan ay manggagaling sa Malayong Silangan, ang iba
naman ay magmumula sa Hilaga, at ang iba pa ay magmumula sa
Europa. Ang pagtitipong ito nang sama-sama ng lahat ng makalupang
puwersa ay ayon sa karunungan ng Diyos. Sa katapus-tapusan, ang mga
kayamanan ng mundo ay maiipon sa Gitnang Silangan, at ang lahat ng
bansa ay magiging gahaman upang samsamin ang mga ito. Habang ang
mga hukbo ng sandaigdigan ay magtitipun-tipon sa Armagedon, ang
Panginoon ay uupo sa himpapawid na magmamasid sa kanila, na
nagsasabi, “Handa na ba kayo?” Kapag dumating na tayo sa kapitulo
labing-apat, makikita natin na ang pagtitipun-tipon ng mga hukbo ay
magiging ang pagtitipun-tipon ng mga ubas tungo sa loob ng malaking
pisaan ng ubas. Sa mga mata ng Diyos, ang mga makalupang hukbo ay
inihalintulad sa mga ubas, at ang Armagedon ay magiging ang malaking
pisaan ng ubas. Habang tinitipon ng mga hari, ng mga heneral, at ng mga
pinuno ang lahat ng hukbo sa Armagedon, magiging gaya sila ng mga
ubas na tinipon tungo sa loob ng isang malaking pisaan ng ubas.
Pagkatapos ang Panginoon ay bababa upang yurakan ang pisaang ito ng
Diyos, at isang malaking ilog ng dugo ang aagos mula rito. Gaano
kalaking bilang ng makasalanang tao ang mamamatay roon sa oras na
yaon! Ito ay magaganap sa oras ng hayag na pagdating ng Panginoon sa
lupa. Ang layunin ng hayag na pagdating ng Panginoon ay ang puksain
ang lahat ng makamundong puwersa. Pagkatapos nito, ang digmaan ay
mahihinto na sa lupa.
III. ISANG BABALA AT
ISANG MAPAGMAHAL NA TUGON

Sa 22:12 at 20 ay binibigyan tayo ng Panginoong Hesus ng isang
babala, na nagsasabi, “Narito, Ako ay madaling pumaparito.” Ang ating
umiibig na tugon ay nararapat na, “Amen. Pumarito Ka, Panginoong
Hesus” (22:20; 2 Tim. 4:8). Ang nais nating bigyang-pansin sa mga
mensaheng ito ay hindi lamang basta ukol sa pagtuturo at doktrina
hinggil sa tinatawag na ikalawang pagdating. Pinag-aaralan natin ang
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naisin ng puso ng Panginoon, yaon ay ang makatamo ng isang grupo ng
mga mandaraig na nagbabantay at naghihintay sa Kanyang pagbabalik.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE ANIM

KASAMANG KABAHAGI SA KAPIGHATIAN, KAHARIAN,
AT PAGTITIIS NA
NASA LOOB NI HESUS
Sa mensaheng ito kailangan nating isaalang-alang ang 1:9, na
nagsasabi, “Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong kasamang
kabahagi sa kapighatian at kaharian at pagtitiis na nasa loob ni Hesus, ay
nasasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo
ni Hesus.” Ang aklat ng Apocalipsis ay kinatha sa isang kahangahangang paraan. Lubhang napakamakahulugan na ang bersikulong ito ay
sumunod kaagad pagkatapos ng pagkabanggit sa pagdating ng Panginoon
sa 1:7. Ipinahihiwatig nito na kung tayo ay magiging yaong mga
mapagbantay na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, kinakailangan
nating maging yaong mga kasamang kabahagi, hindi sa panlabas na
pagpapala, kundi sa kapighatian, kaharian, at pagtitiis na nasa loob ni
Hesus.
I. KASAMANG KABAHAGI SA KAPIGHATIAN
NA NASA LOOB NI HESUS

Pinamamahalaan ng pariralang “na nasa loob ni Hesus” ang mga
salitang kapighatian, kaharian, at pagtitiis, at dapat tayong magbigay ng
masusing pansin dito. Ang pariralang ito ay lubhang madalang na makita
sa Bagong Tipan. Ang pariralang sa loob ni Kristo o sa loob ni Kristo
Hesus, sa kabaligtaran, ay ginamit nang maraming beses. Sa Bagong
Tipan, ang katotohanan ay pangunahing nasa loob ni Kristo, subalit dito
ang pariralang nasa loob ni Hesus ay ginamit. Sinasabi nito sa atin na
kung tayo ay magiging yaong mga naghihintay sa pagbabalik ng
Panginoon, dapat tayong maging mga yaong kasamang kabahagi sa
kapighatian, kaharian, at pagtitiis “na nasa loob ni Hesus.” Kapag pinaguusapan natin ang ukol sa kaligtasan, biyaya, katamasahan, at ang lahat
ng iba pang mabubuting bagay, sinasabi natin na tayo ay “nasa loob ni
Kristo,” sapagkat ang pariralang ito ay tumutukoy sa lahat ng bagay na
nasa positibong panig ng pagliligtas ng Diyos. Subalit ang sabihing tayo
ay kabahagi sa kapighatian, kaharian, at pagtitiis na nasa loob ni Hesus
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ay nangangahulugan na tayo ay nagdurusa. Nang si Hesus ay namuhay sa
lupa bilang isang tao, Siya ay laging nagdurusa. Ayon sa mga
katotohanan ukol sa Kanyang buhay, ang Kanyang pangalan, Hesus, ay
nangangahulugang isang nagdurusang tao, isang tao ng kapanglawan
(Isa. 53:3). Kaya, kapag sinasabi nating tayo ay nasa loob ni Kristo, ito
ay nangangahulugang tayo ay ligtas na, nagtatamasa sa biyaya ng Diyos,
may kapayapaan sa Diyos, at nasa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Subalit
kapag sinasabi nating tayo ay mga kasamang kabahagi sa kapighatian,
kaharian, at pagtitiis “sa loob ni Hesus,” ito ay nangangahulugang tayo
ay nagdurusa at pinag-uusig habang tayo ay sumusunod kay Hesus, ang
Nazareno. Sa aklat ng Apocalipsis, ang sa loob ni Kristo ay hindi
ginamit. Sa Efeso, sa kasalungat, ang katagang sa loob ni Kristo o sa
loob Niya ay ginamit nang paulit-ulit, na matatagpuan sa bawat kapitulo
ng liham na yaon. Ang aklat ng Apocalipsis ay para sa mga yaong
nagdurusa ng kapighatian “sa loob ni Hesus.” Ito ay nangangahulugan na
yaong mga naghihintay sa pagdating ng Panginoong Hesus ay dapat na
maging mga taong nagdurusa ng kapighatian sa loob ni Hesus. Sa ibang
salita, yaong mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon ay ang mga
nagdurusa. Sa mga mata ng Diyos, tayo ang mga tagasunod ni Kristo,
subalit sa mga mata ng tao, lalo na ng relihiyon, tayo ang mga tagasunod
ni Hesus.
A. Si Hesus na Nagdurusa ng Pag-uusig
Habang Siya ay nasa Lupa
Habang si Hesus ay nasa lupa, inusig Siya ng relihiyon ng mga
Hudyo (Juan 5:16; 15:20). Hindi Siya inusig ng isang walang-Diyos,
paganong relihiyon, kundi ng katutubong relihiyon na binuo ayon sa mga
orakulo ng Diyos. Ang relihiyon ay lubhang ginamit ng kaaway ng
Diyos. Ang relihiyon ay laban kay Kristo, at si Kristo ay laban sa
relihiyon. Ipinakikita ng Juan 5:16 na inusig ng mga Hudyo si Hesus
dahil nilabag Niya ang kanilang Sabbath. Hindi mapahihintulutan ng
mga relihiyosong tao ang paglabag sa kanilang mga regulasyon. Ang
anumang pagsuway sa kanilang mga panrelihiyong regulasyon ay
pupukaw ng pag-uusig laban sa mga sumusuway. Ang relihiyon ng mga
Hudyo ay itinatag sa tatlong haligi, na ang isa rito ay ang Sabbath; at ang
dalawa pang iba ay ang pagtutuli at mga regulasyon ukol sa pagkain.
Nang labagin ni Hesus ang Sabbath, giniba Niya ang isa sa tatlong haligi
ng relihiyon ng mga Hudyo. Kaya, Siya ay inusig nila at hinanap pa
upang patayin. Sa kalaunan, nagtagumpay ang relihiyon at sa katunayan
ay pinatay ang Panginoong Hesus, hinatulan Siya ng kamatayan ayon sa
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kanilang mga Kasulatan. Gayunpaman, sa ilalim ng kataas-taasang
kapangyarihan ng Diyos, ang mga Hudyo ng panahong yaon ay walang
karapatang pumatay ng sinuman. Kaya, ibinigay nila si Hesus sa
pamahalaang Romano at ang pamahalaang Romano, gamit ang
pamamaraan nila sa pagpaparusa sa mga kriminal, ay ipinako sa krus ang
Panginoong Hesus.
Katulad ng pag-uusig ng relihiyon kay Hesus, uusigin din nito ang
mga tagasunod ni Hesus. Nalalaman natin mula sa aklat ng Mga Gawa
na ang mga Hudyo sa mga sinagoga sa bawat lunsod ang pumukaw ng
pagsalungat laban sa mga apostol, at lubhang nagdusa si Pablo sa
ganitong uri ng pag-uusig. Si Juan, na siyang ang manunulat ng aklat ng
Apocalipsis, ay dumaan din sa ganitong uri ng pag-uusig. Nang
matanggap ni Juan ang pahayag ng aklat na ito, nasa pulo siya ng
Patmos, ipinatapon doon para sa “salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesus.”
Sa pagsusulat ng aklat, hinihikayat niya ang mga banal na maghintay sa
pagbabalik ng Panginoon, sinasabi sa kanila na siya ay kanilang kapatid
at kasamang kabahagi, hindi sa biyaya, buhay, kapayapaan, at liwanag,
kundi sa pagdurusa, sa pasakit, sa loob ni Hesus.
Katulad ng nakita natin, nang si Hesus ay nasa lupa, nagdusa Siya
sa mga kamay ng relihiyon. Hindi Siya gaanong binigyang-pansin ng
Imperyo Romano. Ang relihiyon ng mga Hudyo ang humiling sa
pamahalaang Romano na ipatupad ang kahatulan sa Kanya. Kaya, ang
pag-uusig laban sa Kanya ay hindi nagmula sa sekular na sanlibutan
kundi sa makarelihiyong sanlibutan. Sa aklat ng Mga Gawa, nakikita
natin na ganito rin ang nangyari sa mga apostol. Ang pagsalungat ay
hindi pangunahing nagmula sa mga Hentil kundi sa relihiyon ng mga
Hudyo. Sinundan ng mga Hudyo si Pablo saan man siya magpunta,
marahil ay dinudumog pa siya. Sa gayunding paraan, isang napakalaking
bilang ng mga martir ang nagdusa ng pag-uusig sa tinatawag na Iglesya
Katolika Romana. Gaya ng tinukoy ni Foxe sa kanyang kasaysayan ng
mga martir, mas marami pang pinatay na mga banal ang Iglesya Katolika
Romana kaysa sa Imperyo Romano. Sino ang nagkulong kay Madam
Guyon? Ang Iglesya Katolika Romana. Sino ang nagkulong kay John
Bunyan? Ang Iglesya ng Inglatera. Palaging inuusig ng relihiyon ang
tunay na mga tagasunod ni Hesus.
Ngayon ito na ang ating pagkakataon upang maranasan ang paguusig na ito. Nang mga taong ako ay kasama ni kapatid Nee sa Tsina,
nakita ko kung gaano siya inusig ng relihiyon. Ang mga sabi-sabi,
pagsalungat, at paghahatol ay dumating, hindi mula sa mga Hentil, kundi
mula sa Kristiyanidad, maging mula sa ilang misyonero. Ang Diyablo ay
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tuso. Ang sekular na sanlibutan ay hindi sumasalungat sa atin nang
kasintindi ng ginagawa sa atin ng mga tinatawag na relihiyosong tao.
Maraming Kristiyano ang nag-aakala na ang relihiyon ay isang mabuting
bagay, subalit sa katunayan ito ay isang bagay na ginagamit ng Diyablo.
Kung inyong babasahin ang aklat ng Galacia, makikita ninyo kung gaano
katinding pinag-usig ni Pablo ang ekklesia nang siya ay nasa relihiyon pa
ng mga Hudyo. Ipinakikita sa Galacia 1 na ang relihiyon ay laban kay
Kristo at si Kristo ay laban sa relihiyon. Kung tayo ay
makikipagtulungan sa relihiyon, magkakaroon ng isang uri ng
nakikipagkompromisong kapayapaan. Subalit paano tayo makikisama sa
relihiyon? Lubha itong tuso at huwad; ito ay isang panghuhuwad ng
ekonomiya ng Diyos. Ang sinumang nakakikita na ang relihiyon ay isang
panghuhuwad sa ekonomiya ng Diyos ay kokondenahin ito.
B. Si Hesus ay Nagdurusa Ngayon ng Pag-uusig
Kasama ang Kanyang mga Tagasunod
Dahil hindi tayo nakikipagtulungan sa relihiyon, inuusig tayo nito.
Ang pag-uusig na ating pinagdurusahan ngayon ay ang pag-uusig sa loob
ni Hesus. Nagdurusa Siya ngayon ng pag-uusig kasama ang Kanyang
mga tagasunod (Gawa 9:4-5). Habang tayo ay nagdurusa ngayon, Siya ay
nagdurusa sa loob natin at kasama natin. Nang si Saulo ng Tarso ay
naglalakbay patungong Damasco na may layuning hulihin ang lahat ng
tumatawag sa pangalan ni Hesus, pinabagsak siya ng Panginoong Hesus
sa lupa, na nagsasabing, “Saulo, Saulo, bakit mo Ako pinag-uusig?” (b.
4). Nang sinabi ni Saulo na, “Sino Ka ba, Panginoon?” Si Hesus ay
tumugon, “Ako ay si Hesus na iyong pinag-uusig” (b. 5). Hindi
kailanman naisip ni Saulo na pinag-uusig niya si Hesus. Inakala niyang si
Hesus ay nasa libingan at yaong ang kanyang pinag-uusig ay si Esteban
at ang iba pang tagasunod ni Hesus. Subalit ayon sa Panginoong Hesus,
inuusig Siya ni Saulo, sapagkat, sa panahong yaon, Siya ay nasa loob
nina Esteban, Pedro, Juan, at ng lahat ng iba pa Niyang sangkap at Siya
ay kaisa nila. Gayundin naman ngayon. Kapag inuusig tayo ng mga
relihiyosong tao, sa katunayan ang inuusig nila ay si Hesus dahil si
Hesus ay nasa loob natin at kaisa natin. Maaari tayong maaliw sa
pagkatanto na ang pagdurusa na ating nararanasan ay ang pagdurusa sa
loob ni Hesus. Tayo ay mga kabahagi sa kapighatiang nasa loob ni
Hesus.
C. Ang Kanyang mga Tagasunod ay Inuusig Din
sa Kapanahunang Ito,
Dinadala ang Kanyang Pagkadusta
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Ang mga tagasunod ni Hesus ay pinag-uusig din sa kapanahunang
ito, dinadala ang Kanyang pagkadusta (2:10; Juan 16:2, 33; Gawa 14:22;
Heb. 13:13). Sinasabi ng Hebreo 13:13 na, “Atin ngang labasin Siya sa
labas ng kampamento na dinadala ang Kanyang pagkadusta.” Nang ang
Panginoong Hesus ay nasa lupa, nagdusa Siya ng pagdusta ng relihiyon.
Ngayon, bilang Kanyang mga tagasunod, kailangan nating dalhin ang
Kanyang pagkadusta, nagdurusa ng pagkadusta mula sa relihiyon. Ito ay
ang maging kasamang kabahagi sa kapighatiang nasa loob ni Hesus.
Ang ilang pagdurusa, gayunpaman, ay maaaring hindi sinanhi ng
ating pagsunod kay Hesus, kundi ng ating kamangmangan. Ang
pagdurusang ito ay hindi wastong tawaging pagdurusa sa loob ni Hesus.
Wala sa atin ang dapat magsanhi ng kaguluhan sa pamamagitan ng
pagkilos nang may kamangmangan. Subalit dapat tayong maging tunay
at tapat sa patotoo ng Panginoon. Kung ang ating katapatan (honesty and
faithfulness) ay nagdadala sa atin ng pagdurusa at pag-uusig, yaon ay ang
pag-uusig sa loob ni Hesus, at yaon ay ang pagdurusa ni Hesus kasama
natin.
Imposibleng maiwasan ang pag-uusig ng relihiyon. Hindi natin ito
matatakasan sapagkat ginagamit ng kaaway ang relihiyon nang higit pa
kaysa noon. Wala nang iba pang bagay ang higit na nakabibigo sa
ekonomiya ng Diyos kaysa sa relihiyon. Wala nang iba pang bagay ang
bumubulag, nagtatakip, at nagtatabing sa mga tao sa pagkakita sa
ekonomiya ng Diyos na katulad ng ginagawa ng relihiyon. Milyunmilyon na ang binulag nito. Sa buong mundo, binubulag at tinatabingan
ng relihiyon ang mga mata ng mga tao mula sa pagkakita sa ekonomiya
ng Diyos. Dahil dito, isang pagdirigmaan ang nagaganap. Sa
pagdirigmaang ito, dapat nating patunugin ang ating trumpeta, na
nagsasabing, “Lumabas kayo sa relihiyon, hapakin ang mga
makarelihiyong tabing mula sa inyong mga mata, at iwaksi ang inyong
mga maka-relihiyong konsepto.” Sa tuwing ito ay ginagawa natin,
napupukaw ang pagsalungat. Ilang mabubuting kaibigan ang lumapit sa
akin na nagpapayong makisama raw ako nang kaunti. Subalit hindi tayo
kailanman makikipagkompromiso. Yaong mga naghihintay sa pagdating
ng Panginoong Hesus ay nararapat na makibahagi sa Kanyang
pagdurusa. Huwag basta lamang magsabing, “Panginoong Hesus, iniibig
Kita. Pumarito Ka nang madali.” Kung sasabihin mo ito, tutugon ang
Panginoon ng, “Nais Kong magdusa ka para sa Akin at kasama Ko.”
Huwag mong sikaping iwasan ang pag-uusig. Kung gagamitin natin ang
ating katalinuhan upang iwasan ang pag-uusig, sa gayon, hindi tayo
mabuting mga tagapaghintay sa pagdating ng Panginoon. Kung ikaw ay
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seryoso sa paghihintay sa Kanyang pagbabalik, ang pag-uusig ng
relihiyon ay mapupukaw laban sa inyo. Subalit hindi natin dapat
pukawin ang pag-uusig sa pamamagitan ng pagkilos nang may
kamangmangan. Sa bagay na ito, kinakailangang maging matalino tayo
tulad ng mga ahas at maging mga walang-malay tulad ng mga kalapati
(Mat. 10:16).
II. KASAMANG KABAHAGI SA KAHARIAN NI HESUS

Kung tayo ay mga kasamang kabahagi sa kapighatian sa loob ni
Hesus, sa gayon tayo ay mga kasamang kabahagi sa kaharian. Ang
makibahagi sa pag-uusig sa loob ni Hesus ay ang makibahagi sa
kaharian. Kung hindi mo nalalaman kung ano ang pag-uusig, sa gayon,
hindi mo nalalaman kung ano ang kaharian.
A. Ang Kaharian ay sumasakay Hesus
Nang Siya ay Nasa Lupa
Maraming Kristiyano ang mayroong maling konsepto ukol sa
kaharian. Sinasabi ng ilan na ang kaharian ay dumating na, subalit ito ay
tinanggihan at ibinimbin. Ang mga tumatangan sa ganitong kaisipan ay
nagsasabing ang kaharian ay dumating na, na ito ay tinanggihan at
ibininbin, at ito ay bababa sa hinaharap. Ayon sa pagtuturong ito, kapag
dumating ang Panginoong Hesus, dadalhin Niya ang nabinbin na
kahariang ito kasama Niya. Ito ay isa lamang walang-kabuluhang
doktrina. Ang kaharian ay na kay Hesus nang Siya ay nasa lupa. Sinabi
ng Panginoong Hesus sa mga Fariseo, “Ang kaharian ng Diyos ay hindi
paririto na mapagkikita: Ni sasabihin man nila, Tingnan, naririto! O,
Naririyan! Sapagka’t tingnan, ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan
ninyo” (Luc. 17:20-21). Sa bahaging ito ng Salita, nakikita natin na ang
kaharian ay naroon kung saan naroroon si Hesus. Sa Mateo 12:28, sinabi
ng Panginoon, “Subali’t kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay
nagpapalayas Ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang
kaharian ng Diyos.” Ito ay nangangahulugan na ang kaharian ay nasa
Panginoon nang Siya ay nasa lupa.
B. Ang Kanyang mga Mananampalataya Isinisilang tungo sa loob ng
Kaharian
Ang mananampalataya ni Hesus ay naisilang tungo sa loob ng
kaharian. Pinatutunayan ito ng Juan 3:5. Sa bersikulong ito, sinabi ni
Hesus kay Nicodemo, “Katotohanan, katotohanang sinasabi Ko sa iyo,
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Maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya
makapapasok sa kaharian ng Diyos.” Tayo ay isinilang-na-muli tungo sa
loob ng kaharian. Papaano tayo makapapasok tungo sa loob ng kaharian
sa pamamagitan ng pagkasilang na muli kung ang kaharian ay nabinbin?
Tungo saan, kung gayon, tayo isinilang na muli? Gaya ng malinaw na
isinasaad ng Juan 3, tayo ay isinilang na muli tungo sa loob ng kaharian.
C. Ang Buhay-Ekklesia Ngayon ay ang Kaharian
Sa Mateo 16:18 at 19, sinabi ng Panginoon kay Pedro, “Sa ibabaw
ng batong ito ay itatayo Ko ang Aking ekklesia, at ang mga pintuan ng
Hades ay hindi makapananaig laban dito, at ibibigay Ko sa iyo ang mga
susi ng kaharian ng mga kalangitan.” Ipinakikita nito na, sa isang
wastong pakahulugan, ang ekklesia ay ang kaharian. Ipinahihiwatig din
sa Roma 14:17 na tayong nasa ekklesia ay nasa kaharian. Ang wastong
buhay-ekklesia ay ang buhay-kaharian.
Ano ang kaharian? Ito ay ang makalangit na pamumuno sa
dibinong kalikasan. Tayong lahat ay naisilang na muli sa dibinong
buhay. Sa buhay na ito ay naroon ang dibinong kalikasan, at sa dibinong
kalikasang ito ay naroon ang isang pamumuno, isang paghahari, isang
pamamahala. Ang pamamahalang ito ay kapwa dibino at makalangit.
Tayo, ang mga naisilang na muli, ay nasa ilalim ng paghaharing ito
ngayon; tayo ay nasa ilalim ng pamamahala at kontrol na ito. Kailangan
nating isagawa ang pamumunong ito sa ating mga sarili. Kung
kinakailangan mo pa ng ibang mamumuno sa iyo, nangangahulugan ito
na ikaw ay natisod. Dapat tayong mapasa ilalim sa makalangit na
pamumuno sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Sa isang naunang
mensahe, sinalita natin ang tungkol sa pagiging nakikipagbakang hukbo
ni Kristo. Subalit kung wala ka sa ilalim ng pamumuno ng dibinong
buhay, hindi ka kailanman mapipili na mapasa Kanyang hukbo. Ang
mapili upang mapasa hukbong ito ay nakasalalay sa pagsunod sa
makalangit na pamumuno sa loob ng dibinong kalikasan. Dinadala tayo
ng dibinong buhay tungo sa loob ng dibinong kaharian. Ang kaharian na
kung saan tayo ay isinilang na muli sa Juan 3:5 ay ang mismong kaharian
na binanggit ni Juan sa Apocalipsis 1:9. Papaano tayo kailanman
magiging mga kasamang kabahagi sa kaharian kung tayo ay hindi
naisilang na muli tungo sa loob nito? Pagkatapos na tayo ay maisilang na
muli tungo sa loob ng kaharian, dapat tayong manatili rito. Kung
nakikipagtalo ka pa rin sa iyong asawang babae o asawang lalake,
nangangahulugan ito na ikaw ay isang takas mula sa kaharian. Kung
mananatili ka sa kaharian at mamumuhay sa loob nito, hindi ka
kailanman makikipag-away sa iyong asawang lalake, asawang babae, o
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kanino pa man. Bagama’t maaaring tuksuhin ka ng kaaway na lumaban,
pipigilan ka ng pamumuno ng makalangit na kaharian.
D. Nagdurusa ang Kanyang mga Mananampalataya
ng Pag-uusig para sa Kaharian
Ang mapasakaharian sa loob ni Hesus ngayon ay hindi isang
kaluwalhatian. Kapag ang kaharian sa loob ni Hesus ay naging ang
kaharian sa loob ni Kristo, yaon ang magiging panahon para sa
kaluwalhatian. Ngayon, ang kaharian sa loob ni Hesus ay isang kaharian
ng pagdurusa. Sa Mateo 5:10-12, sinabi ng Panginoon na ang Kanyang
mga mananampalataya ay nagdurusa ng pag-uusig alang-alang sa
kaharian. Kung tayo ay nagdurusa alang-alang sa katuwiran, sa gayon
tayo ay nasa kaharian. May ilang bagay na hindi natin maaaring gawin
dahil ang mga ito ay hindi matuwid. Ang buong sangkatauhan sa ngayon
ay hindi matuwid. Kung sasang-ayon tayo sa ganitong kalikuan, malugod
tayong tatanggapin ng mga tao. Subalit kung maninindigan tayo para sa
katuwiran, sasalungatin at uusigin tayo ng mga tao. Ang pagdurusa ng
pag-uusig para sa kaharian ay nagpapatunay na tayo ay nasa kaharian ng
Diyos ngayon. Huwag ninyong isipin na isang kaluwalhatian ang mapasa
kaharian sa ngayon. Hindi, ang mapasa kaharian ngayon ay ang magtiis
ng kahihiyan at magdusa ng pag-uusig. Lalo tayong nasa kaharian, lalo
tayong magdurusa at pag-uusigin. Subalit purihin ang Panginoon, ang
pagdurusang ito ay isang matinding tanda na tayo ay nasa kaharian.
Ang mapasa kaharian sa ngayon ay isang bagay ng pagiging nasa
pagdurusa sa loob ni Hesus. Bagama’t tayo ay mga kasamang kabahagi
sa kaharian sa loob ni Hesus, hindi pa tayo mga kasamang-hari ni Kristo.
Kapag Siya ay bumalik, tayo ay magiging Kanyang mga kasamang-hari
sa kaharian sa loob ni Kristo. Sa panahong yaon, hindi na tayo
magdurusa. Huwag ninyong sabihin sa iba, “Kailangang igalang mo ako.
Ako ay isang kasama (partner) sa makalangit na kaharian, at isang araw
ako ay magiging kasamang-hari ni Kristo sa kaharian.” Lalo mo itong
sinasabi, lalo kang uusigin. Ngayon ay hindi araw ng paghahari kundi
araw ng pagdurusa. Ngayon ay wala tayo sa naghaharing kaharian kundi
nasa nagdurusang kaharian. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na
kailangan nating pumasok tungo sa loob ng kaharian ng Diyos sa
pamamagitan ng maraming kapighatian (Gawa 14:22). Ang paraan
upang makapasok tungo sa loob ng namumunong kaharian ay sa
pamamagitan ng pagdurusa. Ang pagdurusang tinukoy ni Pablo sa Mga
Gawa 14:22 ay pangunahing tumutukoy sa pag-uusig sa mga kamay ng
relihiyon ng mga Hudyo. Ang lahat ng mananampalataya sa loob ni
Kristo ay dumaraan sa ganitong uri ng pag-uusig. Waring sinasabi ni
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Pablo, “Kayong mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ni Hesus, ay
kinakailangang magdusa ng pag-uusig mula sa relihiyon ng mga Hudyo.”
Sa prinsipyo, ganito rin ang kalagayan ngayon. Kung walang relihiyon sa
sanlibutan ngayon, hindi tayo magdurusa ng gayong kalubhang paguusig. Gaya ng natukoy na natin, ang karamihan sa mga kaguluhan, mga
pag-uusig, mga sabi-sabi, at mga pagsalungat ay matatalunton (trace)
mula sa isang pinagmulan—relihiyon. Habang nagdurusa tayo ngayon,
tayo ay nasa kaharian kung saan ini-ensayo, sinasanay, inihahanda, at
pinapaging-dapat tayong maging hukbo ni Kristo at maghari sa Kanyang
kaharian bilang Kanyang mga kasamang-hari.
III. KASAMANG KABAHAGI SA PAGTITIIS
NA NASA LOOB NI HESUS

Sa 1:9, sinabi rin ni Juan na siya ay kasamang kabahagi sa pagtitiis
na nasa loob ni Hesus. Para sa kapighatian at sa kaharian kinakailangan
natin ng pagtitiis. Maraming banal, maging yaong mga nasa kalagitnaan
natin sa pagbabawi ng Panginoon, ang kulang sa pagtitiis. Ang ilan ay
nagdusa ng pag-uusig mula sa kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan,
at mga kapitbahay, subalit sa kalaunan ay naubos ang kanilang tustos ng
pagtitiis. Samantalang napagtiisan nila ang pag-uusig sa loob ng ilang
panahon, nagkulang sila sa pagtitiis upang batahin ito sa mas mahabang
panahon. Nang ang Panginoong Hesus ay nasa lupa, tiniis Niya ang paguusig (Heb. 12:2-3), at tinitiis pa rin Niya ang pag-uusig at pagdusta ng
mga tao ngayon. Isaalang-alang ninyo kung gaano, maging sa ngayon,
inuusig at kinukutya ng mga tao ang Panginoong Hesus. Sa isang panig,
nakaupo Siya sa mga kalangitan; sa kabilang panig, kinukutya,
sinasalungat at inuusig pa rin Siya. Marami sa atin ang maaaring umaasa
na sasabihin ng Panginoong Hesus sa Kanyang mga mangungutya,
“Magsisi kayo, kung hindi, magpapalindol Ako nang malakas upang
puksain kayo.” Kinukutya na ang Panginoong Hesus sa loob ng halos
dalawampung siglo, subalit hindi Siya gumaganti. Sa halip, patuloy
Siyang nagdurusa ng lahat ng pagtutuligsang ito. Maaaring magsabi ang
ilan na, “Hesus, kinamumuhian Kita,” subalit walang anumang pagtugon
mula sa Kanya. Ito ay ang pagtitiis ni Hesus.
Hindi marami sa atin ang nakarinig na ng ukol sa pagtitiis ni Hesus.
Narinig na natin ang ukol sa kapangyarihan ni Hesus, sa pag-ibig ni
Hesus, sa kabanalan ni Hesus, sa katuwiran ni Hesus, subalit hindi ang
ukol sa pagtitiis ni Hesus. Gayunpaman, habang namumuhay tayo kay
Kristo, hindi lamang tayo nakikibahagi sa Kanyang buhay at kabanalan,
bagkus gayundin sa Kanyang pagtitiis. Kapag nananatili tayo kay Kristo,
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nakikibahagi tayo sa Kanyang pagtitiis at may pagtitiis na batahin ang
pagdurusa at pagsalungat. Ang salita ng Panginoon ay tinawag pa ngang
salita ng pagtitiis (3:10). Sa ngayon, sinasalungat at tinatanggihan Siya
ng buong sanlibutan, subalit hindi Siya lumalaban. Tinitiis na lamang
Niya ang lahat ng ito. Ngayon habang nakikipagsalamuha tayo sa Kanya
at nananahan sa Kanya, nakikibahagi tayo sa Kanyang pagtitiis. Bilang
Kanyang mga tagasunod, kailangang sumunod tayo sa Kanya sa
parehong landas nang may pagtitiis (Heb. 12:1). Sa ganitong paraan
mapagtitiisan din natin ang pag-uusig, mga sabi-sabi, pagtanggi, at
pagsalungat. Ito ay isang malakas na katibayang tayo ay yaong mga
naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Habang naghihintay tayo sa
Kanyang pagdating sa pamamagitan ng pagiging kasamang kabahagi sa
Kanyang kapighatian, kaharian, at pagtitiis, tayo ay dinidisiplina,
sinasanay, inihahanda, at pinapaging-dapat na maging Kanyang
nakikipagbakang hukbo. Hinihintay mo ba ang pagbabalik ng
Panginoong Hesus? Kung hinihintay mo, sa gayon, kinakailangang
maging isa ka ring kasamang kabahagi o karamay sa Kanyang
kapighatian, kaharian, at pagtitiis.
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