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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  ANIMNAPU’T  DALAWA 
 

ANG  BAGONG  HERUSALEM 
 

(4) 

 
Ang mensaheng ito ay ang pagpapatuloy ng naunang mensahe. 

 

C. Pagkakaisa sa Anyo sa Lahat ng Apat na Panig 
 

Gaya ng natukoy na natin, ang jaspe ay ang anyo ng Diyos. Ang 

katunayang ang materyal sa pagtatayo ng buong pader ay jaspe ay 

nagpapahiwatig na ang Bagong Herusalem, bilang ang sama-samang 

kahayagan ng Diyos sa kawalang-hanggan, ay nagtataglay ng anyo ng 

Diyos. Ang lunsod na ito ay may kaisahan sa anyo sa lahat ng apat na 

panig. Nagpapahiwatig itong nawala na ang lahat ng pagkakaiba-iba at 

yaong ang lunsod ay ang namumukod-tanging kahayagan ng Tres-unong 

Diyos. Lubha itong naiiba sa konsepto ng maraming Kristiyano, na nag-

aakalang tayong lahat ay dapat maging magkakaiba at maghayag kay 

Kristo sa iba’t ibang paraan. Ayon sa konseptong ito, inihahayag mo si 

Kristo sa iyong paraan at inihahayag ko naman si Kristo sa aking paraan. 

Dati’y itinuro sa akin na kapwa ang mga indibidwal na mananampalataya 

at ang mga ekklesia ay dapat magkakaiba at na dapat walang ekklesiang 

kapareho ng iba. Hindi lamang ako tinuruan nang ganito, bagkus 

ipinahayag ko rin ito mismo. Sinabi kong hindi natin dapat gayahin o 

kopyahin ang iba. Gamit ang ating mga mukha bilang paglalarawan, 

sinabi kong ang bawat mukha ay bukod-tangi. Subalit sa pamamagitan 

ng muling pag-aral sa aklat ng Apocalipsis, nakita kong ang pitong 

patungan ng ilawan ay ganap na magkakatulad. Kung ang lahat ng pitong 

ito ay inilagay sa ibabaw ng mesa sa harapan mo, hindi mo masasabi 

kung alin ang alin. Maiwawala ng bawat patungan ng ilawan ang 

pagkakakilanlan nito. Nang makita ko iyon, ang pananaw ko ay lubusang 

nabago, at sinabi ko sa aking sarili, “Anong maling konsepto ang 

natanggap ko mula sa yaong mga may kamangmangang nagsabi na ang 

pitong ekklesia ay magkakaiba! Oo, sila ay magkakaiba sa mga 

negatibong aspekto. Tiyak na ang ekklesia sa Filadelfia ay hindi 

nagtataglay ng mga diyus-diyosang matatagpuan sa Tiyatira. Ngunit sa 

positibong panig, silang lahat ay magkakatulad. Sila ay may iisang Diyos 

at iisang Kristo.” Tunay nga akong naliwanagan. 
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Mula sa araw na yaon, paulit-ulit na ipinapakita sa akin ng 

Panginoon ang bagay na ito, kalauna’y ipinapakita sa akin ang apat na 

panig ng pader ng Bagong Herusalem. Ang bawat panig ay magkatulad 

sa anyo. Bagama’t marahil ay milyun-milyong batong jaspe ang 

magkakasamang pinagtugma-tugma upang mabuo ang pader, ang bawat 

panig ng pader ay may parehong kahayagan. Ang bawat panig ay 

magkakatulad sa materyal, sa substansiya, sa kulay, at sa anyo. Kaya, 

tayong lahat ay dapat magkakatulad. Dapat akong maging tulad mo, at 

dapat kang maging tulad ko. Sa katapusan, magiging lubha tayong 

kawangis ng isa’t isa na maiwawala na natin ang ating pagkakakilanlan. 

Sa pagkakita nito ay mauunawaan natin ang salita ni Pablo sa 1 Corinto 

1:10: “Ngayon ay ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa 

pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesu-Kristo, na kayong 

lahat ay magsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng 

mga pagkakabaha-bahagi, kundi kayo ay magkatugma sa isa lamang 

kaisipan at isa lamang kuru-kuro.” Dapat nating salitain ang iisang bagay 

at magkatugma sa iisang kuru-kuro. Hindi ito nangangahulugang 

kinokontrol tayo ng sinuman. Walang anuman sa mga batong jaspe na 

naitayo sa pader ng Bagong Herusalem ang kinokontrol. Sila ay 

magkakatulad sa substansiya, sa kulay, sa anyo, sa kaningningan, at sa 

kaluwalhatian sapagkat sila ay natransporma ng parehong buhay. Kaya, 

dapat nating tularan ang isa’t isa at gayahin ang isa’t isa. Dapat tularan 

ng mga kapatid na babae ang mga kapatid na lalake, at dapat gayahin ng 

mga kapatid na lalake ang mga kapatid na babae. Hindi ito 

nangangahulugang gayahin ang mga natural na katangian ng iba. Ito ay 

nangangahulugang gayahin ang jaspe, gayahin ang substansiya, ang 

kulay, at ang anyo. 

Ang jaspe ay hindi isang substansiyang nilikha lamang ng Diyos. 

Una, nilikha ito, at pagkatapos, ito ay tinransporma. Ang lahat ng 

mahalagang naaaninag na bato, lalung-lalo na ang mga diyamante, ay 

mga natranspormang substansiya. Ang diyamante ay karbon na 

natransporma sa pamamagitan ng init at presyur tungo sa isang dalisay 

na kristal. Wala sa atin ang nilikhang jaspe. Sa halip, tayo ay nilikhang 

luwad (Gen. 2:7). Purihin ang Panginoon na tayo ay naisilang na muli at 

tayo ay tinatransporma! Marami sa atin ang dumaraan sa proseso ng 

transpormasyon araw-araw. Sa kalaunan, tayo ay magiging 

mahahalagang bato. Tayo ay magiging mga jaspe na nagtataglay ng 

buhay ng Diyos at nagtataglay ng anyo ng Diyos. Tataglayin natin ang 

mismong elemento ng Diyos at ang Kanyang anyo. Ang Diyos ay 

mukhang jaspe, at tayo rin ay magiging mukhang jaspe. Kapag tiningnan 

natin ang isa’t isa, ang makikita natin sa isa’t isa ay ang anyo ng Diyos. 

Maging ang pinakamaliit sa atin ay magiging kamukha ng Diyos.  
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Sa palagay ba ninyo na, pagkatapos nating lahat mataglay ang 

substansiya, kulay, at anyo ng jaspe, magtatalu-talo pa rin tayo o 

tatangan sa magkakaibang opinyon? Tiyak na hindi! Ang Bagong 

Herusalem ay matatawag na isang jaspeng lunsod; hindi ito isang lunsod 

na kahoy. Isang araw, lilitaw ang lunsod na ito taglay ang isang 

matingkad na berdeng kulay upang ihayag ang Diyos. Sa Bagong 

Herusalem ay hindi natin ihahayag ang katangiang Aleman, katangiang 

Briton, katangiang Tsino, katangiang Amerikano o anupamang ibang 

pantaong katangian. Sa halip, ihahayag natin ang namumukod-tanging 

katangian, ang dibinong katangian, na siyang ang Diyos Mismo sa 

Kanyang anyo. Ang ekklesia ngayon ay dapat maging ganito rin. Sa 

gayong ekklesia nahahayag nating lahat ang Diyos. 

Nakita nating ang lunsod ng Bagong Herusalem ay solido at ginto 

sa pansubstansiya. Ito ay nagpapahiwatig na ang buong ekklesia ay dapat 

maging solido at mabuuan ng dibinong kalikasan. Ito ang nilalaman ng 

ekklesia. Hindi dapat magkaroon ng anumang bagay ang ekklesia 

maliban sa Diyos Mismo sa Kanyang kalikasan bilang ang substansiya at 

nilalaman nito. Ngayon, nakita rin natin na ang pader ng lunsod ay 

nagtataglay ng anyo ng Diyos. Sa lahat ng tao at sa buong sansinukob, 

dapat ihayag ng ekklesia ang Diyos Mismo. 

Ang pagtatayo ng ekklesia ay nakasalalay sa tunay na nilalaman ng 

buhay-ekklesia. Kung ang nilalaman ay hindi ang Diyos Mismo, 

magiging imposibleng magkaroon ng tunay at wastong pagtatayo. 

Subalit kung ang ating nilalaman ay ang dibinong kalikasan, ang 

nilalamang ito ang magtatransporma sa atin at magwawangis pa sa atin 

tungo sa Kanyang larawan. Sa pamamagitan ng transpormasyong ito, 

lahat ng ating iba’t ibang konsepto, pananaw, at opinyon ay malululon 

na. Ito ang kahulugan ng matransporma sa pamamagitan ng pagpapabago 

ng ating kaisipan, gaya ng binanggit sa Roma 12:2. Ang kaisipan ay 

napapabago sa pamamagitan ng nilalaman ng ekklesia, ang dibinong 

kalikasan. Kapag inookupahan ng dibinong kalikasan ang panloob na 

bahagi ng ekklesia at nagiging ang nilalaman nito, babaguhin nito ang 

ating kaisipan at lululunin ang ating mga magkakaibang pagkaunawa, 

konsepto, pananaw, at iba’t ibang opinyon. Lalo tayong pinupunuan ng 

dibinong kalikasan mula sa loob, lalong kusang-kusang naisasaisantabi 

ang ating mga konsepto at mga opinyon. Bilang resulta, wala na tayong 

natural na pagkaunawa sa mga bagay-bagay. Sa halip, ang ating konsepto 

ay ayon sa dibinong kalikasan. Kaya, kusang-kusa tayong magkakaroon 

ng iisang kaisipan at opinyon, magsasalita tayo ng parehong bagay, at 

matataglay natin ang namumukod-tanging kahayagan, ang anyo ng 

Diyos, at naitatayo tayo sa ganitong kahayagan.  
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Ipagpalagay mong tumatangan ka sa iyong natural na konsepto, at 

tumatangan ako sa aking natural na pananaw. Kapwa ang konsepto mo at 

ang pananaw ko ay maaaring napakabuti, ganap na di-makasalanan. 

Ngunit dahil magkaiba ang ating mga konsepto, ang mga ito ay hindi 

maaaring mapabilang sa parehong jaspe. Gayon pa man, kapag pareho 

tayong napuspusan ng dibinong kalikasan at nalulon nito, mapapabago 

ang ating mga konsepto, at tayong lahat ay mapapabilang sa parehong 

jaspe. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng iisang kaisipan, iisang 

konsepto, at iisang opinyon. Ito ang paraan upang maitayo tungo sa 

ekklesia. Dapat nating bitawan ang lahat ng ating iba’t ibang kahayagan 

upang maitayo tayo tungo sa iisang pader at lahat ay magtaglay ng 

namumukod-tanging kahayagan ng Diyos. 

Ang ekklesia ay hindi maitatayo sa pamamagitan ng ating mga 

pagsisikap na maging mabuti at matiisin sa isa’t isa. Ang pagtatayo ay 

hindi isang bagay ng pagbibigay ko ng kaunting puwang sa iyo at ng 

pagbibigay mo ng puwang sa akin. Yaon ay isang etikal na pag-uugali, 

isang bagay na gaya ng pagtuturo ni Confucius; hindi ito ang pagtuturo 

ng Biblia. Ang tunay na pagtatayo ay ang malulon ng dibinong kalikasan 

at maokupahan, mapunuan, mababaran, at matigmakan ng dibinong 

kalikasan. Upang mangyari ito, dapat nating ibigin ang Panginoon at 

ialay natin ang ating mga sarili sa Kanya nang walang inirereserba, 

sinasabi sa Kanya, “Panginoon, hindi ko nais magtira ng anumang bagay 

para sa aking sarili. Nais kong ibigay ang buong katauhan ko sa Iyo at 

hayaan Kang ariin ako nang ganap at okupahan ako nang lubusan. 

Panginoon, puspusin Mo ako ng Iyong Sarili.” Ito ang tamang paraan. 

Ang maitayo sa ekklesia ay hindi isang bagay ng pagsisikap na ibigin 

ang iba’t ibang uri ng tao, o ang sikaping mapalawak ang ating puso 

upang masaklaw yaong may ibang disposisyon. Isa itong natural na 

konsepto. Ang kinakailangan ay ang hayaan ang ating disposisyon, ito 

man ay Amerikano, Tsino, Briton, o Aleman, na malulon at mapalitan ng 

dibinong ginto. Kung puspos ka ng dibinong ginto, magiging mas 

malawak ang iyong puso kaysa kay Solomon (1 Hari 4:29), sapagkat ito 

ay magiging sinlaki ng puso ng Diyos. Kapag tayo ay napuspusan at 

natigmakan ng dibinong kalikasan, may iisang kahayagan at anyo tayong 

lahat, sapagkat tayong lahat ay may iisang opinyon at isinasalita ang 

iisang bagay. Kapag tayong lahat ay may iisang kahayagan na, taglay na 

natin ang anyo ng Diyos, na isinasagisag ng jaspe sa aklat ng 

Apocalipsis. Ito ang kahayagan ng buhay-ekklesia. 
 

D. Para sa Paghihiwalay at Proteksiyon 
 

Bagama’t ang pader ay pangunahing para sa kahayagan, kusang-

kusa nagiging isang paghiwalay at isang proteksiyon din ito. 
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Inihihiwalay tayo nito mula sa lahat ng bagay na pangkaraniwan (21:27), 

pinoprotektahan tayo at iniingatan tayo sa loob ng kinasasaklawan ng 

anyo ng Diyos. Ang anumang bagay na naihiwalay ay napepreserba at 

napoprotektahan din. Sa buhay-ekklesia, dapat may kahayagan tayo ng 

Diyos. Ang dibinong kahayagang ito ay ang ating paghiwalay, at ang 

paghiwalay na ito ay ating proteksiyon at preserbasyon. Kung inihahayag 

nating lahat ang Diyos, maihihiwalay tayo sa anumang bagay na 

makasanlibutan. Hindi lamang ito isang doktrina. Kung mamumuhay ka 

sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng ganap na karanasan sa sinasabi 

ko. Kung ihahayag ko ang Diyos sa anyo ng jaspe, lubusan akong 

maihihiwalay sa sanlibutan. Sa gayon, mapoprotektahan, mapepreserba, 

at maiingatan ako sa loob ng kahayagan ng Diyos. Ang ilan ay nabihag 

ng mga mapanggambalang bagay ng sanlibutan sapagkat hindi nila 

inihahayag ang Diyos sa anyo ng jaspe. Sa halip, ibang bagay ang 

inihahayag nila. Kapag naiwawala natin ang dibinong kahayagan at 

nakapaghayag tayo ng mula sa ating sarili sa halip nito, mawawala ang 

ating pagkahiwalay, at hindi na tayo protektado. Bilang resulta, wala 

tayong pader. Kung gayon ay walang kahayagan, walang pagkahiwalay 

at walang proteksiyon. Purihin ang Panginoon na sa buhay-ekklesia 

ngayon ang proteksiyon natin ay ang kahayagan ng Diyos bilang ating 

paghiwalay! 
 

XI.  ANG  MGA  PUNDASYON  NITO 
 

A. Isang Lunsod ng mga Pundasyon 
 

Ngayon ay darako tayo sa mga pundasyon ng lunsod. Napakahalaga 

nito. Sa Hebreo 11:10, sa pahayag ukol kay Abraham, ay nabanggit, 

“Sapagkat hinintay niya ang lunsod na may mga pundasyon, na ang 

Arkitekto at Tagagawa ay ang Diyos.” Ang lunsod ng mga pundasyon, 

ang Bagong Herusalem, ay dinisenyo at ginawa ng Diyos. 

Ang pagbabawi ng Panginoon ay may solidong pundasyon. Simula 

nang panahong ang pagbabawi ng Panginoon ay naitatag sa kalagitnaan 

natin mahigit limampung taon na ang nakalilipas, ang patotoong ito ay 

higit pang nagkaroon ng solidong pundasyon. Sa buong buhay ko nakita 

ko ang maraming grupo ng Kristiyano na dumating at umalis. Ang mga 

ito ay naitatag at nabuo, at pagkatapos ang mga ito ay nawala. Marami sa 

mga malayang grupong nagsimula sa bansang ito, may ilang taon na ang 

nakalilipas ay hindi na umiiral sapagkat hindi sila nagkaroon ng isang 

solidong pundasyon. Ang ekklesia, isang lunsod ng mga pundasyon, ay 

hindi dinisenyo ng tao. Ito ay kapwa dinisenyo ng Diyos at itinayo Niya. 

Lahat ng ekklesia sa pagbabawi ng Panginoon ay dinisenyo at itinayo ng 
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Diyos, hindi ng tao. Dahil mayroon tayong gayong katatag na 

pundasyon, lalo tayong sinasalungat at tinutuligsa, lalo tayong solidong 

naitatatag. 

B. Ng mga Apostol, Hindi na ng mga Propeta 
 

Sinasabi ng bersikulo 14, “At ang pader ng lunsod ay may 

labindalawang pundasyon, at sa mga ito ay ang labindalawang pangalan 

ng labindalawang apostol ng Kordero.” Ang mga pundasyong ito ay 

hindi ang pundasyon, na si Kristo, ayon sa 1 Corinto 3:10-11. Ang mga 

ito ay ang labindalawang apostol ng Kordero. Ngayon ang ekklesia ay 

naitayo sa ibabaw ng pundasyon ng mga apostol at mga propeta (Efe. 

2:20). Yamang sa kawalang-hanggan ay hindi na kakailanganin pa ang 

mga propeta, ang mga pundasyon ng banal na lunsod ay bubuuin lamang 

ng mga apostol. Kapag nakapasok na tayo sa bagong langit at bagong 

lupa, ang apat na kapanahunan ay pawang nakumpleto na at wala nang 

pangangailangan pa para sa propesiya. Ang lahat ng bagay ay matatapos 

at maisasakatuparan na. 

Ang labindalawang apostol dito ay kumakatawan sa biyaya ng 

Bagong Tipan, sumasagisag na ang Bagong Herusalem ay itinayo sa 

ibabaw ng biyaya ng Diyos. Ang pasukan patungo sa banal na lunsod ay 

ayon sa kautusan ng Diyos, at ang lunsod ay itinayo sa biyaya ng Diyos. 
 

C. Itinayo sa pamamagitan ng  

Labindalawang Mahahalagang Bato 
 

Sinasabi ng bersikulo 19, “Ang mga pundasyon ng pader ng lunsod 

ay napapalamutian ng bawat uri ng mahahalagang bato.” Inililista ng 

bersikulong ito at ng kasunod ang mga pangalan ng labindalawang 

mahahalagang bato, na siyang ang labindalawang apostol ng Kordero, na 

ang bawat isa ay isinasagisag ng isang mahalagang bato. Nang si Pedro, 

ang una sa labindalawang apostol, ay dinala sa Panginoon, pinalitan ng 

Panginoon ang kanyang pangalan ng Cefas, na nangangahulugang “isang 

bato” (Juan 1:42). Kalaunan, tinawag siya ng Panginoon sa pangalang ito 

nang magsalita Siya ukol sa pagtatayo ng Kanyang ekklesia (Mat. 

16:18). Ang mahahalagang bato ay hindi nilikha, kundi natransporma 

mula sa isang bagay na nilikha. Ang lahat ng apostol ay nilikha bilang 

luwad, ngunit sila ay naisilang na muli at natransporma tungo sa 

mahahalagang bato para sa walang-hanggang pagtatayo ng Diyos. Ang 

pagsilang na muli at transpormasyong ito ay kinakailangan sa bawat 

mananampalatayang magiging bahagi ng Bagong Herusalem.  
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Ang mga pundasyon ng pader ng lunsod ay may labindalawang 

suson. Muli, ipinapakita ng bilang na labindalawa ang kakumpletuhan sa 

walang-hanggang administrasyon ng Diyos. Ang unang suson ay jaspe, 

tumutukoy na ang wangis ng Diyos ay ang nangingibabaw na anyo. Ang 

unang suson ng pundasyon ng pader, maging ang buong pader ng 

Bagong Herusalem, ay itinayo sa jaspe. Ipinapakita nito na ang 

pangunahing materyal sa pagtatayo ng banal na lunsod ay jaspe. Yamang 

ang jaspe ay sumasagisag sa Diyos na naihayag sa Kanyang nailalaling 

kaluwalhatian, ang pangunahing pangsyon ng banal na lunsod ay ang 

ihayag ang Diyos sa pagtataglay ng Kanyang kaluwalhatian (b. 11). 

Ngayon ay isaalang-alang natin ang isang napakahalagang bagay 

ukol sa labindalawang pundasyon. Bagama’t ang buong pader ay jaspe, 

ang labindalawang pundasyon ay magkakaibang bato na may iba’t ibang 

kulay. Ang bawat suson ay naiiba sa iba. Ang dahilan nito ay yaong ang 

mga apostol ay may iba-ibang ministeryo. Ang ministeryo ni Pablo ay 

naiiba kay Pedro, at ang kay Pedro naman ay naiiba kay Juan. Gayon pa 

man, ang labindalawang pundasyong ito ay hindi inilatag nang tabi-tabi; 

sa halip, ang mga ito ay inilatag nang susun-suson. Ang pinakaibabaw na 

suson, ang suson na nakadikit sa ilalim ng pader, ay jaspe, kapareho ng 

kulay ng pader. Kaya, ang lahat ng gawain ng mga apostol ay nagresulta 

sa iisang anyo, yaon ay, jaspe. Lahat ng labindalawang suson ay 

humahantong at nagpapatibay sa namumukod-tanging patotoo sa loob ng 

namumukod-tanging kahayagan. 

Ang gawain ng maraming tinatawag na manggagawang Kristiyano 

ay humahantong sa isang makaindibidwal na anyo. Ngunit ang gawain 

ng mga apostol ay humantong sa isang anyo. Ang mga manggagawang 

Kristiyano ngayon ay hindi lamang may iba-ibang kulay; sa halip na sila 

ay susun-suson, sila ay tabi-tabi. Kaya, sila ay may makaindibidwal na 

kahayagan, at minsa’y may kompetisyon at pagtutunggalian pa sa isa’t 

isa. Ang gawain ng mga apostol, sa kabaligtaran, ay susun-suson at 

humantong sa namumukod-tanging anyo ng jaspe, ang anyo ng Diyos sa 

loob ni Kristo. 

Kung susuriin mo ang mga ministeryo ng mga apostol sa Bagong 

Tipan, makikita mong ang bawat ministeryo ay kasuson ng isa pa, hindi 

tabi-tabi. Sa kanyang aklat, What Shall This Man Do?, inilalarawan ni 

Kapatid Nee ang iba’t ibang ministeryo ng mga apostol. Si Pedro, isang 

mangingisda, ang nagdala ng isda, ng materyales. Si Pablo, isang 

tagagawa ng tolda, ang nagtayo ng tolda gamit ang mga materyales na 

dinala ni Pedro. Kalaunan, pagkatapos mapunit ng tolda, pumasok si 

apostol Juan upang hayumahin (mend) ito. Kaya, ang ministeryo ni 
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Pedro ay ministeryo ng pangingisda, ang kay Pablo naman ay ministeryo 

ng pagtatayo, at ang kay Juan ay ministeryo ng paghahayuma. Ang 

tatlong apostol na ito ay gumawa nang susun-suson. Ang gawain ni 

Pablo ay nasa ibabaw ng kay Pedro, at ang gawain ni Juan ay nasa 

ibabaw ng kay Pablo. Bilang resulta, nakapagtayo sila ng iisang gusali, 

hindi tatlong magkakaibang bahay. Hindi gaya nina Pedro, Pablo, at 

Juan, ang mga tinatawag na manggagawang Kristiyano ngayon ay 

pawang nagtatayo ng kanilang sari-sariling bahay, ang bawat isa ay may 

sarili nitong disenyo, hugis, kulay, at kahayagan. Samakatuwid, sa 

Kristiyanidad ay may libu-libong magkakaibang bahay. Ngunit sa buong 

sansinukob ay magkakaroon lamang ng namumukod-tanging Bagong 

Herusalem, na itinatag sa ibabaw ng pundasyon ng maraming ministeryo 

na inilatag nang susun-suson. Nawa ang bagay na ito ay maging 

kasinlinaw ng kristal sa atin. 

Sa kahabagan ng Panginoon, maipapatotoo kong gumawa akong 

kasama ni Kapatid Nee sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ako 

nagtataglay ng isang anyong iba sa kanya. May katiyakan at may 

katapangan ng loob akong sabihin na ang aking ministeryo ay katulad ng 

anyo ng ministeryo ni Kapatid Nee. Gaano mang gamitin ng kaaway ang 

mga sumasalungat upang sikaping ihiwalay ako sa kanya, ako ngayon ay 

nakatayo sa ibabaw ng mga balikat niya. Sa kadahilanang ito, sa aming 

mga ministeryo ay walang paghahati-hati o pagkakaiba ng opinyon. 

Ngunit hindi ito nangangahulugang ang aking ministeryo ay ganap na 

katulad ng ministeryo ni Kapatid Nee. Kung aantalahin ng Panginoon 

ang Kanyang pagbabalik, umaasa akong ang ilan sa mga nakababatang 

kapatid na lalake sa kalagitnaan natin ay magiging ang pagpapatuloy ng 

pagbabawi ng Panginoon. Gayon pa man, dapat nating matantong 

maling-mali ang magkaroon ng iba pang tabi-tabing gawain. Ang gawain 

mo ay dapat maging isang susong naipatong sa ibabaw ng 

pangkasalukuyang suson, at dapat itong magbunga ng parehong anyo. 

Sa malao’t madali, marami sa mga naghahanap sa Panginoon na 

nasa Kanyang gawain sa loob ng maraming taon, kasama na ang ilang 

kilalang-kilala, ay babaling sa daan ng pagbabawi ng Panginoon. Ngunit 

hindi tayo naniniwalang magbabangon ang Panginoon ng anumang tabi-

tabing gawain. Bagama’t magkakaroon ng iba’t ibang ministeryo, ang 

mga ito ay magiging susun-suson, at ang mga ito ay hahantong sa iisang 

anyo ng Diyos sa loob ni Kristo. Gaano man karaming ministeryo 

mayroon tayo sa loob ng pagbabawi, dapat tayong magkaroon ng 

parehong kaisipan, ng parehong konsepto, at ng parehong opinyon, at 

maisasalita nating lahat ang parehong bagay. Gayon pa man, hindi ito 
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nangangahulugang ang lahat ng ministeryo ay dapat maging 

magkakapareho. Kailangan natin ang iba’t ibang ministeryo, subalit ang 

mga ito ay dapat susun-suson. Ang lahat ng ministeryo ay dapat 

humantong sa iisang anyo—ang anyo ng ekklesia ngayon at ng darating 

na Bagong Herusalem. 

Kamakailan ko lamang nakita ang bagay na ito ukol sa 

labindalawang suson ng pundasyon, na pinagpatung-patong at nagbunga 

ng isang gusaling may isang anyo. Ang lahat ng ministeryong ito ay 

sumusuporta at nagtataglay ng parehong namumukod-tanging patotoo. 

Gayon pa man, ang sitwasyon ng Kristiyanidad ngayon ay yaong may 

maraming magkakaibang patotoo. Ang patotoo ng isang grupo, 

halimbawa, ay maaaring ang paghuhugas ng paa at ang patotoo naman 

ng isa pang grupo, ang pagsasalita sa mga wika. Ngunit hindi tayo 

naririto para sa mga bagay na ito. Tayo ay para sa namumukod-tanging 

kahayagan ng Tres-unong Diyos, hindi para sa anumang mga partikular 

na pagsasagawa o mga partikular na doktrina. Bagama’t ang ating mga 

ministeryo ay magkakaiba, ang ating kahayagan, ang ating patotoo, ay 

iisa lamang. Hindi tayo nagtatayo nang tabi-tabi; nagtatayo tayo sa 

ibabaw ng isa’t isa upang ibunga ang namumukod-tanging patotoo ng 

Diyos sa sansinukob. 

D. Ang Anyo sa Kulay gaya ng isang Bahaghari 
 

Ang mga kulay ng labindalawang mahahalagang bato ng 

pundasyon, na sumasagisag sa labindalawang apostol, ay ang mga 

sumusunod: ang una ay berde, ang ikalawa at ikatlo ay asul, ang ikaapat 

ay berde, ang ikalima at ikaanim ay pula, ang ikapito ay dilaw, ang 

ikawalo ay bughawing berde, ang ikasiyam ay dilaw, ang kulay ng 

ikasampu ay tulad ng kulay berdeng mansanas, ang ikalabing-isa at 

ikalabindalawa ay lila. Ang labindalawang suson ng pundasyon na 

nagtataglay ng mga kulay sa itaas ay nagbibigay ng anyo ng isang 

bahaghari, sumasagisag na ang lunsod ay naitayo sa ibabaw at 

napagtibay ng katapatan ng Diyos sa pagtupad sa Kanyang tipan (Gen. 

9:8-17). Dahil ang pundasyon ay naitayo sa ibabaw ng mismong 

katapatang ipinantutupad ng Diyos sa Kanyang kasunduan, ito ay 

mapagkakatiwalaan at maaasahan. 
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P AG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  ANIMNAPU’T  TATLO 
 

ANG  BAGONG  HERUSALEM 
 

(5) 

 
Sa mensaheng ito tatalakayin natin ang dalawang lubhang 

mahalagang aspekto ng Bagong Herusalem—ang mga pintuan nito at 

ang lansangan nito. Walang alinlangan, ang lunsod mismo, ang pader, at 

ang mga pundasyon ay lubhang mahahalaga. Gayon pa man, kung ang 

Bagong Herusalem ay walang mga pintuan, walang paraang makapasok 

sa loob nito. Kung gayon, ang lunsod na ito ay lubhang hindi magiging 

praktikal; magiging mabuti lamang ito para sa pagtatanghal. Subalit dahil 

ang Bagong Herusalem ay may labindalawang pintuan, ito ay 

napakapraktikal. 

Ang ilang ministeryo ay mabuti. Gayon pa man, dahil ang mga 

ministeryong ito ay walang mga pintuan at walang mga lansangan, 

walang paraan na makapasok nang aktuwal sa kanilang inihahain. Ang 

namumukod na katangian ng ministeryo ni kapatid Nee ay yaong sa 

tuwing naghahain siya ng isang partikular na bagay, palagi ka niyang 

bibigyan ng isang malinaw na pananaw ukol sa paraan upang makapasok 

sa loob nito. Marami ang nagtatalakay ng Roma kapitulo lima, anim, 

pito, at walo. Subalit gaano man nila talakayin ang mga kapitulong ito, 

hindi ka nila bibigyan ng paraang makapasok sa mga ito. Ang aklat ni 

Kapatid Nee, na The Normal Christian Life, sa kabaligtaran, ay 

nagpapakita sa atin ng mga pintuan at isang malinaw na paraan upang 

isagawa ang inilalarawan ng aklat na ito. Lalo mong binabasa ang aklat 

na ito, lalo mong makikita ang mga pintuang inilalaan nito para sa iyo. 

Bagama’t pinahalagahan ko ang ilang iba pang ministeryo noon, 

natuklasan ko kalaunan na walang paraang makapasok sa kung ano ang 

inilalahad. Ang mga taong may mga ganoong ministeryo ay maaaring 

makapagpakita sa akin ng isang magandang gusali sa hangin na maaari 

kong hangaan, subalit hindi sila nagbigay ng praktikal na paraan upang 

makapasok ako tungo rito. Ipinagpapatuloy ng ministeryo sa pagbabawi 

ng Panginoon ngayon ang prinsipyo ng ministeryo ni Kapatid Nee. Ang 

lahat ng ating inihahain ay inilalahad sa isang praktikal na paraan. Kaya, 

may paraan kang makapasok sa kung ano ang ibinibigay ng ministeryo 

sa iyo. Gayundin, ang Bagong Herusalem ay praktikal. Ang praktikalidad 
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nito ay makikita sa mga pintuan at mga lansangan nito. Saanmang 

direksiyon mo lapitan ang lunsod na ito, may paraan kang makapasok sa 

loob nito. 

Ang bagay ng praktikalidad na ito ang nagsanhi sa aking maiwala 

ang ilang mabubuti at matatalik na kaibigan sa Panginoon. Minsa’y 

inanyayahan ako sa Inglatera na manatili kasama ng isang kapatid na 

lalakeng may tanyag na ministeryo. Habang naroon ako, ang kapatid na 

lalakeng ito at ako ay nagkaroon ng maraming mahahabang pag-uusap na 

tumatagal ng dalawa hanggang tatlong oras bawat pag-uusap. Ang lahat 

ng aming pag-uusap ay hinggil sa praktikalidad ng Katawan ni Kristo. 

Kapwa namin nakita ang Katawan, ang pangkasalukuyang patotoo ng 

Diyos, at ang prinsipyo ng pagkabuhay na muling buhay. Maaari kong 

salitaing muli kung ano ang nakita ng kapatid na lalakeng ito, at maaari 

niyang salitaing muli kung ano ang aking nakita, lalo na ang ukol sa 

Katawan ng Panginoon. Gayon pa man, may pagkakaiba sa aming 

dalawa. Sa pamamagitan ng tulong ni Kapatid Nee, nakita ko ang 

praktikalidad ng Katawan at nagkaroon ng kabigatang pangalagaan ito. 

Subalit yaong mga may kaugnayan sa ministeryong ito sa Inglatera ay 

hindi nagpapahalaga sa praktikal na aspekto. Sa kalaunan, sa 

pamamagitan ng aming mahabang pag-uusap, nalaman kong ang kapatid 

na lalakeng ito ay may pananaw lamang ukol sa Katawan, ngunit walang 

praktikal na paraan upang maranasan ito. Hindi niya nakita ang 

praktikalidad na ito ni laang makita ito. Nilinaw ko ito sa kanya na ang 

naisin namin ay hindi lamang ang pangitain hinggil sa Katawan, bagkus 

ang praktikalidad din ng Katawan. Sa pagmamalasakit ko sa 

praktikalidad ng ekklesia, inilathala ko ang aklat na pinamagatang, The 

Practical Expression of the Church. Bagama’t naiwala ko ang ilang 

minamahal na kaibigan dahil sa bagay ng praktikalidad ng ekklesia, ang 

paraan ay ang paraan pa rin. Sa loob ng mahigit na labingwalong taon 

mula nang pagdalaw ko sa kapatid na lalakeng ito sa Inglatera, 

binigyang-katwiran ng Panginoon ang praktikalidad ng ekklesia. 

 

XII.  ANG  MGA  PINTUAN  NITO 
 

Iukol na natin ngayon ang ating pansin sa mga pintuan ng Bagong 

Herusalem. Ang kahalagahan ng mga pintuan ay hindi mababaw kaysa 

sa yaong mga pundasyon. Mahalaga na maunawaan ang kahalagahan ng 

labindalawang pintuang ito. 
 

A. Tatlo sa Kada Isa sa Apat na Panig 
 

Inihahayag ng Apocalipsis 21:13 na sa Bagong Herusalem ay may 

tatlong pintuan sa silangan, tatlo sa hilaga, tatlo sa timog, at tatlo sa 
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kanluran. Kaya, ang pagkatayo sa lunsod ay parisukat (b. 16), na may 

tatlong pintuan sa kada isa sa apat na panig nito. Ang silangang panig sa 

harapan, paharap sa ningning ng pagsikat ng araw, ay nauuna; ang 

hilagang panig sa itaas ay ikalawa; ang timugang panig sa ilalim ay 

ikatlo; at ang kanlurang panig sa likuran ay ikaapat. Ang mga pintuan sa 

apat na panig ay paharap sa apat na direksiyon ng lupa, isinasagisag ang 

pagiging laan ng pasukan ng banal na lunsod sa lahat ng tao sa lupa. 

(Ihambing sa apat na sanga ng ilog sa Genesis 2:10-14). 
 

1. Ang Pagiging Laan ng Tres-unong Diyos sa Lahat ng Tao 
 

Isinasagisag ng tatlong pintuan sa bawat panig na ang Tres-unong 

Diyos—Ama, Anak, at Espiritu—ay sama-samang gumagawa upang 

dalhin ang mga tao tungo sa banal na lunsod. Ito ay tinukoy sa tatlong 

talinghaga sa Lucas 15 at ipinahiwatig sa salita ng Panginoon sa Mateo 

28:19. Ang tatlong talinghaga sa Lucas 15 ay ukol sa pastol at sa 

nawalang tupa, sa babae at sa nawalang salaping pilak, at sa ama at sa 

nagbalik na alibughang anak. Ang pastol ay tumutukoy sa Anak; ang 

ama, mangyari pa, ay sa Ama; at ang babae ay sumasagisag sa Espiritu. 

Upang ang isang makasalanan ay maibalik sa bahay ng Ama, may 

pangangailangan para sa Anak, ang pastol, na ibalik ang nawalang tupa; 

may pangangailangan para sa Espiritu na liwanagan ang puso ng tao 

upang sila ay magsisi; at may pangangailangan para sa Ama na 

tanggapin ang nagbalik at nagsisising alibughang anak. Kaya, ang Tres-

unong Diyos ay ang pasukan tungo sa Bagong Herusalem.  

Ang katunayang ang Tres-unong Diyos ay gumagawa upang dalhin 

ang mga tao tungo sa banal na lunsod ay ipinahihiwatig din sa salita ng 

Panginoon sa Mateo 28:19. Ang mabautismuhan tungo sa loob ng Ama, 

ng Anak, at ng Espiritu ay ang pagpasok tungo sa banal na lunsod. Kaya, 

ang Ama, Anak, at Espiritu ang tatlong pintuan sa bawat panig ng 

lunsod. Ang tatlong pintuan ay wala sa tatlong panig ayon sa 

pagkakasunud-sunod; sa halip, may tatlong pintuan sa bawat panig nang 

paulit-ulit. Ang mga pintuan sa alinmang panig ay ganap na katulad ng 

mga pintuan sa tatlong iba pang panig. Ipinapahiwatig nito na ang Tres-

unong Diyos ay laan sa mga tao sa lahat ng apat na sulok ng lupa. 

Ipinapahiwatig ng tatlong pintuan na ang Tres-unong Diyos ay 

dumating upang abutin tayo at upang dalhin tayo tungo sa Kanyang 

walang-hanggang ekonomiya. Ang tatlo sa pagka-Diyos, ang Ama, ang 

Anak, at ang Espiritu, ay lumabas sa ekonomiya ng Diyos upang abutin 

tayo at upang ibalik tayo sa Kanyang ekonomiya. Maraming bersikulo sa 
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Bagong Tipan ang nagpapahayag ukol sa Tres-unong Diyos. Halimbawa, 

sa Efeso 3:14 hanggang 17 ay sinabi ni Pablo, “Iniluluhod ko ang aking 

mga tuhod sa Ama… upang sa inyo ay ipagkaloob Niya, ayon sa mga 

kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo ay palakasin ng 

kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu tungo sa panloob na 

tao; [nang] si Kristo ay makagawa ng Kanyang tahanan sa inyong mga 

puso sa pamamagitan ng pananampalataya.” Sa mga bersikulong ito ay 

makikita natin ang Ama, ang Espiritu, at si Kristo, ang Anak. Inihahayag 

din ng 2 Corinto 13:14 ang Tres-unong Diyos: “Ang biyaya ng 

Panginoong Hesu-Kristo, at ang pag-ibig ng Diyos, at ang 

pakikipagsalamuha ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.” Sa 

bersikulong ito, ang tatlo sa pagka-Diyos ay para sa Kanyang 

pamamahagi, para sa Kanyang paglabas at pagpasok, yaon ay, para sa 

Kanyang paglaganap at sa ating pagpasok. 

Ang unang pagbanggit sa tao sa buong Biblia ay nagsasaad ukol sa 

kanya kaugnay sa Tres-unong Diyos. Sinasabi ng Genesis 1:26, “At 

sinabi ng Diyos, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating 

wangis.” Ang “natin” sa bersikulong ito ay tumutukoy sa Tres-unong 

Diyos. Kaya, sa bersikulo kung saan ang tao ay unang binanggit, 

ipinahiwatig ang Diyos bilang tres-uno. Kung ang Diyos ay hindi tres-

uno, hindi Niya maipapamahagi ang Kanyang Sarili tungo sa atin, 

maisasagawa ang Kanyang Sarili tungo sa atin, at maihahalo ang 

Kanyang Sarili sa atin. Ngunit dahil ang Diyos ay tres-uno, Siya ay 

makakapasok sa loob ng mga tao. Ang Ama ang pinagmulan, ang Anak 

ang daluyan, at ang Espiritu ang pagdaloy. Sa ganitong paraan, 

dumarating ang Tres-unong Diyos sa atin. 
 

2. Ang Paghalo ng Tres-unong Diyos 

 sa Kanyang Nilalang, ang Tao 
 

Ang tatlong pintuan sa kada isa sa apat na panig, na bumubuo sa 

bilang na labindalawa, ay nagpapahiwatig din sa paghalo ng Tres-unong 

Diyos sa tao, ang nilalang ng Diyos. Ang bilang na apat ay sumasagisag 

sa nilalang (4:6), at ang bilang na tatlo, mangyari pa, ay sumasagisag sa 

Tres-unong Diyos. Ang bilang na labindalawa ay hindi nagsasaad ng 

pagdaragdag kundi ng pagpaparami. Ang tatlong pinarami nang apat na 

beses ay nagpapahiwatig na inihahalo ng Tres-unong Diyos ang Kanyang 

Sarili sa Kanyang nilikha, ang tao, upang magbunga ng isang kabuuan, 

isang timplada. 
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B. Bawat Pintuan ay isang Perlas 
 

Sinasabi ng bersikulo 21, “At ang labindalawang pintuan ay 

labindalawang perlas; bawat pinto ay isang perlas.” Nakita na nating 

sumasagisag ang ginto sa dibinong kalikasan at na sumasagisag ang 

mahahalagang bato sa naibubunga ng nagtatranspormang gawain ng 

Espiritu. Ang kahalagahan ng perlas ay makikita sa paraan kung paano 

ito naibunga. Ang mga perlas ay ibinunga ng mga kabibeng nasa mga 

tubig ng kamatayan. Kapag ang kabibe ay nasugatan ng isang maliit na 

butil ng buhangin, binabalutan nito ng katas ng buhay ang buhangin at 

ginagawa itong isang mahalagang perlas. Inilalarawan nito si Kristo 

bilang ang buháy na Isang nagtungo sa mga tubig ng kamatayan, na 

sinugatan natin, at pinalalabas ang Kanyang katas ng buhay upang 

balutan tayo upang gawin tayong mahahalagang perlas para sa pagtatayo 

ng walang-hanggang kahayagan ng Diyos. 

Dapat nating hangaan ang karunungan ng Diyos. Halos lahat ng 

bagay sa Kanyang paglikha ay isang paglalarawan ng isang aspekto ng 

Kanyang ekonomiya. Nang ang Panginoong Hesus ay nasa lupa, ginamit 

Niya ang maraming bagay na matatagpuan sa kalikasan bilang mga 

talinghaga. Ang liwanag, trigo, pagkain, at maging ang mga kabibeng 

nagbubunga ng perlas ay mga talinghaga. Si Kristo, ang buháy na Isa, ay 

pumasok sa ating patay na sitwasyon at namuhay sa loob nito. Sa 

pamamagitan ng pamumuhay sa mga tubig ng kamatayan, Siya ay 

nasugatan natin. Matapos Siyang sugatan, tayo ay nananatiling malapit 

sa Kanyang sugat. Nangangahulugan itong tayo ay nagsisi, 

nanampalataya sa Kanya, at tinanggap Siya. Gaano nating 

pinahahalagahan ang mga sugat na Kanyang pinagdusahan sa Kanyang 

pagkapako sa krus! Habang nananatili tayong malapit sa Kanyang mga 

sugat, inilalabas Niya ang katas ng buhay ng Kanyang pagkabuhay na 

muling buhay, at binabalutan tayo ng katas ng buhay na ito at kalaunan 

ay tinatransporma tayo tungo sa pagiging perlas. Sa pamamagitan ng 

pananatili sa sugat ni Kristo, natanggap natin ang Kanyang buhay at 

naisilang na muli. Sa pamamagitan ng pananatili roon pagkatapos ng 

ating pagkasilang na muli, tayo rin ay natatransporma at nagiging mga 

perlas. 

Ang pagiging labindalawang perlas ng labindalawang pintuan ng 

banal na lunsod ay nangangahulugang ang pagkasilang na muli sa 

pamamagitan ng nananaig sa kamatayan at nagdadaloy ng buhay na 

Kristo ay ang pasukan tungo sa loob ng lunsod. Natutugunan ng 

pasukang ito ang kahilingan ng kautusan na ikinatawan ng Israel at 

sinusunod ng mga nagbabantay na anghel (b. 12). Kaya, ang perlas ang 

pasukan sa loob ng lunsod. Paano ka nakapasok sa Bagong Herusalem? 
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Umakyat ka ba sa pader? Imposible ito sapagkat napakataas ng pader. 

Ang tanging paraan upang makapasok tungo sa Bagong Herusalem ay sa 

pamamagitan ng mga pintuang perlas, sa pamamagitan ng mga pintuang 

nabuuan ng dumaraig sa kamatayan at namamahagi ng buhay na 

pagkabuhay na muli ni Kristo. Purihin ang Panginoon, tayong lahat ay 

nakapasok na sa Bagong Herusalem sa ganitong paraan! Nagpahayag 

tayo, nagsisi tayo, pinahalagahan natin ang Kanyang kamatayan, at 

natamasa natin ang pananatili sa Kanyang mga sugat. Kaagad-agad, 

natanggap natin ang paglabas ng buhay na nagsilang na muli sa atin at na 

ngayon ay nagtatransporma sa atin. Sa pamamagitan ng ating karanasan 

sa kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo, tayo ay dumaan sa mga 

pintuang perlas at ngayon ay nasa loob na ng lunsod. Aleluya! 

Ang katunayang ang bawat pinto, ayon sa pagkakasunud-sunod, ay 

isang perlas ay nagpapahiwatig na ang pasukan tungo sa loob ng lunsod 

ay namumukod-tangi at minsanan; yaon ay, sa pamamagitan lamang ng 

minsanang pagsisilang na muli ng dumaraig sa kamatayan at 

namamahagi ng buhay na pagkabuhay na muli ni Kristo. 
 

C. Pagtataglay ng mga Pangalan ng   

Labindalawang Lipi ni Israel 
 

Ang mga pangalan ng labindalawang lipi ng mga anak ni Israel ay 

nakasulat sa labindalawang pintuan ng lunsod (b. 12). Ang Israel dito ay 

kumakatawan sa kautusan ng Lumang Tipan, nagpapahiwatig na ang 

kautusan ay ikinatawan sa mga pintuan ng Bagong Herusalem. Ang 

kautusan ay nagbabantay at nagmamasid upang tiyakin na ang lahat ng 

komunikasyon, ang mga pagpasok at paglabas, sa banal na lunsod ay 

nakakatugon sa mga kahilingan nito. Kaya, ang lahat ng komunikasyon 

ng lunsod na ito ay ayon sa kautusan ng Diyos. 

Ikinakatawan ng mga apostol ang biyaya, samantalang 

ikinakatawan ng labindalawang lipi ni Israel ang kautusan. Ang 

labindalawang pintuan ay naibunga ayon sa kautusan. Namatay si Kristo 

para sa ating kasalanan ayon sa kautusan at, sa isang napakapositibong 

pakahulugan, Siya rin ay nabuhay na muli mula sa mga patay para sa 

kaganapan ng kautusan. Maging ang ating pagsisisi ay ayon sa kautusan, 

sapagkat nagsisi tayo dahil nilabag natin ang kautusan, at ipinahayag 

natin ang ating mga kasalanan ayon sa kautusan. Kaya, ang kautusan ang 

batayang salik sa kamatayan ni Kristo at sa ating pagsisisi at 

pagpapahayag. Nangangahulugan ito na ang labindalawang pintuang 

perlas ay ganap na ayon sa kautusan at natupad na ang kahilingan ng 

kautusan. Hindi nilabag ng pagpasok natin sa banal na lunsod ang 

kautusan; sa halip, ito ay ayon sa kautusan at katuparan pa nga ng 

kautusan. Anuman ang hiniling ng kautusan ay naisakatuparan sa ating 
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pagpasok sa lunsod. Sa madaling salita, pumasok tayo sa Bagong 

Herusalem ayon sa kautusan. Ang ating pagpasok ay pawang legal at 

naaayon sa kautusan sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at 

pagkabuhay na muli ay ganap na naisakatuparan ni Kristo ang mga 

kahilingan ng kautusan. Ang bagay na ito ay lubhang malalim. 

Dahil ang ating pagpasok tungo sa Bagong Herusalem sa 

pamamagitan ng mga pintuang perlas ay dapat maging ayon sa kautusan, 

kailangan nating lahat magsisi, magpahayag ng ating mga kasalanan, at 

magsabi ng, “O Panginoong Hesus, hindi Ka lamang namatay para sa 

aking mga kasalanan; namatay Ka rin para sa akin. Panginoon, inaamin 

kong isa akong makasalanan, na nakagawa ako ng maraming malaking 

kasalanan, at na nararapat lamang akong mamatay. Panginoon, 

pinasasalamatan Kita nang lubos dahil namatay Ka para sa akin.” Ang 

ganitong uri ng pagsisisi at pagpapahayag ay nagsasakatuparan sa 

kahilingan ng kautusan at ginagawang naaayon sa kautusan ang ating 

pagpasok sa lunsod. 
 

D. Pagkakaroon ng Labindalawang Anghel   

sa Labindalawang Pintuan 
 

Sinasabi ng gitnang bahagi ng bersikulo 12, “Na may 

labindalawang pintuan, at sa mga pintuan ay labindalawang anghel.” 

Ang labindalawang pintuan ng lunsod ay para sa komunikasyon, para sa 

pagpasok at paglabas. Ang labindalawa ay ang bilang ng ganap na 

kasakdalan at walang-hanggang kakumpletuhan sa administrasyon ng 

Diyos. Kaya, ang labindalawang pintuan ay nagpapahiwatig na ang 

komunikasyon sa Bagong Herusalem ay ganap na sakdal at walang-

hanggang kumpleto para sa administrasyon ng Diyos. 

Sinasabi sa atin ng bersikulo 12 na sa mga pintuan ng lunsod ay 

may labindalawang anghel. Sa walang-hanggang ekonomiya ng Diyos, 

ang mga anghel ay mga espiritung tagapaghain sa mga nagmamana ng 

kaligtasan at nakikibahagi sa walang-hanggang pagpapala ng Bagong 

Herusalem, ang sentro ng bagong langit at bagong lupa. Ang mga anghel 

ang magiging mga tagapagbantay ng pinto ng ating mga ari-arian, 

samantalang tayo ang mga magtatamasa sa mayamang pamana sa 

walang-hanggang ekonomiya ng Diyos. Ang lahat ng ito ay pawang nasa 

kahulugan ng bilang na labindalawa. 

Pinagmamasdan ng mga anghel na nasa labindalawang pintuan ang 

pagtatamasa ng yaong mga pumasok. Sinabi ng Panginoon sa Lucas 

15:10, “Gayundin, sinasabi ko sa inyo, na may kagalakan sa harapan ng 

mga anghel ng Diyos, dahil sa isang makasalanang nagsisisi.” Sa tuwing 

nagsisisi ang isang makasalanan, ang mga anghel sa langit ay nagagalak. 

Nang ikaw ay nagsisi at tinanggap ang Panginoon, ipinaalam mo ba sa 
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mga anghel ang katunayang ito? Mangyari pa ay hindi. Mahabang 

panahon bago ka pa man maligtas, pinagmamasdan ka sa lahat ng oras 

ng mga anghel, napagtatantong ikaw ay pinili at naitalaga na noong una 

pa, namarkahan na ng Diyos noon pa man. Dahil sa katigasan ng iyong 

ulo, maaaring inabot ka ng mahigit sa labinlima o dalawampung taon 

bago nagsisi. Ngunit sa araw na ikaw ay nagsisi at tumawag sa pangalan 

ng Panginoong Hesus, ang mga anghel na nagbabantay sa iyo ay 

nagalak. Maaaring nasabi ng iyong anghel, “Ang isang pinagmamasdan 

ko sa loob ng mahigit dalawampu’t limang taon ay nagsisi na rin sa 

wakas. Aleluya!” 

Tayo ay pinagmamasdan ng mga anghel ayon sa kautusan upang 

makita kung tayo ba ay tunay na nagsisi at nagpahayag ng ating mga 

kasalanan sa Diyos at kung tayo ba ay nakapasok na sa loob ng banal na 

lunsod ayon sa kautusan ng Israel. Ikinakatawan ng mga anak ni Israel 

ang kautusan, at ang mga anghel, “mga naglilingkod na espiritu, na mga 

isinugo upang [maglingkod] sa kapakinabangan ng mga magmamana ng 

kaligtasan” (Heb. 1:14), ay mga tagapagbantay ng pintuan. Una, ang mga 

anghel ay nagbabantay sa mga pintuan upang makita kung paano tayo 

magsisi. Sa gayon, matapos na tayo ay magsisi at pumasok sa Bagong 

Herusalem, ang mga anghel ay naging ating mga tagapaglingkod. Tayo 

ang mga tagapagmana, ang mga may-ari ng sansinukob, at ang mga 

anghel ang ating mga tagapaglingkod. Ayon sa sinaunang kaugalian sa 

mga Hudyo sa Palestina, ang mga tagapaglingkod ay nagmamalasakit na 

matanggap ng mga tagapagmana ang kanilang bahagi at mana. 

Gayundin, ang mga anghel, ang mga tagapaglingkod ng pamilya ng ating 

Ama, ay lubhang nagmamalasakit ukol sa ating mana, at ukol sa 

katunayang ang mga tagapagmana ay nawala at natisod. Kaya, ang mga 

anghel na tagapagbantay ng pinto ay naghihintay na tayo ay bumalik. 

Kapag nakita nila tayong pabalik na, nagagalak sila at kaagad-agad ay 

nagsisimulang maglingkod sa atin, malugod na tumutulong sa mga 

nagsisising tagapagmana na tamasahin ang kanilang legal na mana. Sa 

pamamagitan ng ganitong maikling pagsasaalang-alang ukol sa mga 

anghel, makikita nating muli na upang maunawaan ang alinmang punto 

sa aklat ng Apocalipsis, kinakailangan nating taluntunin ang pag-unlad 

ng bagay na ito sa buong Kasulatan. 

Sinasabi ng Awit 34:7, “Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay 

sa palibot ng mga natatakot sa Kanya, at inililigtas sila.” Ayon sa 

bersikulong ito, ang mga anghel ay nagkakampo pa nga sa buong palibot 

natin upang protektahan tayo. Maraming gabi akong nagsabi, 

“Panginoon, gamitin Mo ang Iyong awtoridad na magpadala ng isang 

kampo ng anghel upang protektahan ang aking bahay.” Nananalangin 

ako, lalung-lalo na sa ganitong paraan kapag ako ay naglalakbay at 
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nagpapalipas ng gabi sa isang silid sa itaas ng isang hotel. Nag-aalala sa 

posibilidad ng sunog, hiniling ko sa Panginoon na magpadala ng mga 

anghel upang magkampo sa palibot ko. Ang mga anghel ay tunay na mga 

tagapaglingkod ng mga legal at tunay na tagapagmana ng mga yaman ng 

Diyos. 
 

E. Pagiging Bukas sa Lahat ng Oras 
 

Sinasabi ng bersikulo 25, “At ang mga pintuan niyaon sa anumang 

paraan ay hindi isasara sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng 

gabi.” Ihihiwalay ito ng pader ng lunsod mula sa mga bansa, subalit 

pananatilihin itong bukas ng mga pintuan para sa kanila nang palagian. 
 

XIII.  ANG  LANSANGAN  NITO 
 

Sinasabi ng bersikulo 21, “At ang lansangan ng lunsod ay dalisay 

na ginto, na gaya ng naaaninag na salamin.” Ang mga pintuan ay para sa 

pagpasok tungo sa loob ng lunsod, samantalang ang lansangan ay para sa 

pang-araw-araw na paglakad, ang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang 

pagpasok sa lunsod ay sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na 

muli ni Kristo, samantalang ang pang-araw-araw na paglakad, ang pang-

araw-araw na pamumuhay sa lunsod, ay ayon sa dibinong kalikasan, na 

isinasagisag ng lansangan na dalisay na ginto. Kasunod ng pasukan ng 

pagsisilang na muli, ang pang-araw-araw na buhay at paglakad ng mga 

banal ay dapat maging nasa daan ng dibinong kalikasan. Ang dibinong 

kalikasan ang kanilang daan. 

Ang Biblia ay kaiba sa natural na pantaong konsepto. Ayon sa 

pantaong konsepto, lalakad muna tayo sa lansangan at pagkatapos ay 

papasok sa pintuan. Ngunit sa Biblia papasok muna tayo sa pintuan at 

pagkatapos ay lalakad sa lansangan. Sa Katolisismo, sinasabihan ang 

mga tao na kailangan muna nilang gumawa at pagkatapos ay tatanggap 

ng kaligtasan. Ang kaisipang ito ay makadiyablo. Sa ekonomiya ng 

Diyos, natatanggap muna natin ang kaligtasan, at saka tayo gumagawa. 

Unang-una, papasok tayo sa loob ng biyaya; pagkatapos ay lalakad tayo 

sa biyaya. Huwag mong kailanmang isipin na sa pamamagitan ng 

paglakad o paggawa ay magiging kuwalipikado kang makatanggap ng 

biyaya sa kalaunan. Hindi, walang bayad ang biyaya. Matapos mong 

makapasok sa mga pintuan sa pamamagitan ng biyaya, magsisimula kang 

lumakad, at kakailanganin mong lumakad nang mahaba-haba. 

Isang napakahabang lakarin nito mula sa mga pintuan hanggang sa 

tuktok ng gintong bundok kung saan naroroon ang trono ng Diyos. 

Muling alalahanin na ang Bagong Herusalem, isang gintong bundok, ay 
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labindalawang libong estadio ang taas (mahigit sa labintatlong daan at 

animnapung milya). Higit pa rito, ang gintong lansangan ay paikid 

(spiral), at ginagawa nitong higit na mahaba ang daan. Gayon pa man, 

wala na tayong mapagpipilian maliban sa lumakad sa daang ito. Mahigit 

sa limampu’t isang taon na akong naglalakad sa lansangang ito, at ako ay 

nasa daan pa rin. Bagama’t ninanais kong lumakad nang mas mabilis, 

minsan pinapabagal ako ng mga kapatid, at napipilitan akong maghintay 

para sa kanila. 
 

A. Namumukod-tanging Isa 
 

Ang lansangan sa Bagong Herusalem ay namumukod-tanging isa. 

Walang pagliku-liko, walang pagkaligaw, at walang pagkawala. Ang 

lansangang ito ay bukod-tangi. Kahit na sa alinmang pintuan ka pumasok 

patungo sa lunsod, matatagpuan mo ang iyong sarili sa parehong 

lansangan. Sa Bagong Herusalem ay wala nang gayong bagay tulad ng 

Baptist street, Presbyterian street, Methodist street, o Lutheran street. Ni 

ang lansangan sa Bagong Herusalem ay kaugnay sa alinmang “ismo.” 

Ang lansangan ay ang dibinong kalikasan ng Diyos. Sa dibinong 

kalikasang ito ay iisa tayo. 
 

B. Pagiging Dalisay na Ginto 
 

Sinasabi ng bersikulo 21 na ang lansangan ng lunsod ay dalisay na 

ginto. Nakita na nating ang ginto ay sumasagisag sa dibinong kalikasan. 

Pagkatapos nating maligtas at makapasok sa Bagong Herusalem, dapat 

tayong lumakad sa dibinong kalikasan bilang ating daan. Ang dibinong 

kalikasan ang ating daan at ang ating kalakasan. Ipagpalagay na, sinabi 

sa akin ng isang kapatid na babae, “Kapatid Lee, iniibig ko ang 

Panginoon at ninanais kong mamuhay sa Bagong Herusalem. Masasabi 

mo ba sa akin kung anong estilo ng damit ang dapat kong isuot at kung 

paano ko dapat ayusin ang aking buhok?” Sasabihin ko sa kapatid na 

babaeng ito na dapat niyang piliin ang kanyang mga damit at ayusin ang 

kanyang buhok ayon sa dibinong kalikasang nasa loob niya. Ang estilo, 

kulay, materyal, at disenyo ng kanyang pananamit ay nararapat na 

naaayon sa dibinong gintong nasa loob. Ang dibinong kalikasan, ay ang 

ating lansangan, ang ating daan, at tayong lahat ay dapat lumakad nang 

naaayon dito. Ngayon, ang ating daan ay hindi sa mga regulasyon; ito ay 

ang dibinong kalikasan. Hindi ba’t may kalikasang ginto ka sa loob mo? 

Sa gayon ay lumakad ka nang naaayon dito. Yamang ikaw ay may 

dibinong buhay na may dibinong kalikasan, bakit hindi ka lumakad dito? 

Ang iyo bang pagsasalita ay naaayon sa dibinong kalikasan o naaayon sa 
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iyong maputik na pantaong kalikasan? Nawa makita nating lahat na 

ngayon ang kalikasan ng Diyos ang ating lansangan. 

Tayong nasa pagbabawi ng Panginoon ay lumalakad sa dibinong 

kalikasan. Gaya ng maipatototoo ng marami sa mga nangungunang 

kapatid, hindi ko sinasabihan ang iba kung ano ang gagawin. Sa halip, 

hinihikayat ko silang lumakad ayon sa dibinong kalikasan na nasa loob 

nila. Ang dibinong kalikasan ang ating gintong lansangan, hindi na natin 

kailangan pa ang mga regulasyon sa buhay ekklesia. Ang lansangan 

mismo ang ating regulasyon, sapagkat wala nang iba pang higit na 

nakapagreregula sa mga tao kaysa sa isang lansangan. Bawat 

nagmamaneho ng sasakyan ay kusang-kusang nareregulahan ng 

lansangan kung saan siya nagmamaneho. Sa Bagong Herusalem, ang 

bawat isa ay nareregulahan ng namumukod-tanging lansangan, ng 

gintong kalikasan ng Diyos na nasa loob natin. 
 

C. Gaya ng Malinaw na Salamin 
 

Ang dalisay na ginto, na sumasagisag kapwa sa lansangan at 

pinakalunsod ng Bagong Herusalem, ay gaya ng isang malinaw na 

salamin (b. 18), sumasagisag na ang buong lunsod ay naaaninag. Ang 

gintong lansangan ay kasinlinaw ng kristal, nang walang anumang 

kalabuan. Bagama’t ang mga perlas ay malabo, ang bawat isa sa mga ito 

ay isang malaking bukas na pintuan, na hindi isasara sa araw man o sa 

gabi. 
 

D. Paikid, Pababa Mula sa Trono ng Diyos 
 

Ang lansangan ng Bagong Herusalem ay isang paikid, na bumababa 

mula sa trono ng Diyos upang maabot ang lahat ng pinili ng Diyos. 

Kaya, ang lansangang ito ay umaabot sa bawat pintuan. Hinahatid din 

tayo nito mula sa mga pintuan tungo sa trono ng Diyos. 
 

E. Iisang Lansangang Nagsisilbi sa   

Labindalawang Pintuan sa Apat na Direksiyon 
 

Pinagsisilbihan ng iisang lansangan ang lahat ng labindalawang 

pintuan sa apat na direksiyon. Sa lansangang ito, lahat ng tinubos ng 

Diyos ay lumalakad sa ganap na kaisahan habang hinahatid sila ng 

lansangan tungo sa trono ng Diyos. Kaya, sa Bagong Herusalem ay may 

iisang lansangan patungo sa iisang gol. 
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F. May Panustos-Buhay 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 22:1, “At ipinakita Niya sa akin ang isang 

ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng kristal, na lumalabas 

mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, sa gitna ng lansangan nito.” 

Inihahayag ng bersikulong ito na ang ilog ng tubig ng buhay ay 

dumadaloy sa gitna ng lansangan. Kaya, nasa lansangang ito ang 

panustos-buhay. Higit pa rito, gaya ng sinasabi ng 22:2, “At sa dako rito 

ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang puno ng buhay, na namumunga ng 

labindalawang uri ng bunga, na namumunga sa bawat buwan.” Dito ay 

makikita nating ang puno ng buhay, na nasa ilog, ay lumalago sa 

dalawang dako ng ilog sa tabi ng lansangan. Samakatuwid, lahat ng 

panustos-buhay ay may kaugnayan sa lansangan. Lalo tayong lumalakad, 

kumikilos, at inaayon ang ating katauhan sa dibinong kalikasan, lalo 

nating matatanggap ang panustos-buhay. Gayon pa man, kung hindi mo 

pinahahalagahan ang dibinong kalikasan sa loob mo, kundi ginagawa ang 

mga bagay ayon sa iyong panlasa, kaagad-agad mong maiwawala ang 

panustos ng buhay. Ngunit kung iingatan mo ang dibinong kalikasan sa 

loob mo sa praktikal na paraan sa iyong pang-araw-araw na buhay, 

matatamasa mo ang mayamang panustos-buhay na matatagpuan sa tabi 

ng gintong lansangan. 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  ANIMNAPU’T  APAT 
 

ANG  BAGONG  HERUSALEM 
 

(6) 

 

XIV.  ANG  TEMPLO  NITO 
 

Sa mga nagdaang mensahe isinaalang-alang natin ang mismong 

lunsod, ang mga pundasyon, ang pader, ang mga pintuan, at ang 

lansangan. Ngayon ay darako tayo sa templo, isang 

napakamakahulugang paksa sa Biblia. 
 

A. Ang Panginoong Diyos na   

Makapangyarihan sa lahat at ang Kordero 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 21:22, “At wala akong nakitang templo sa 

loob nito, sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat 

at ang Kordero ang siyang templo nito.” Malinaw na isinasaad ng 

bersikulong ito na sa Bagong Herusalem ay wala nang templo. Ang 

Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ay ang 

templo nito. Sa Lumang Tipan, ang tabernakulo ng Diyos ay ang 

panimula, o ang pauna, ng templo ng Diyos. Ang Bagong Herusalem 

bilang ang tabernakulo ng Diyos (b. 3) ang magiging templo ng Diyos. 

Ipinapahiwatig nito na sa bagong langit at bagong lupa ay mapapalaki 

ang templo ng Diyos tungo sa isang lunsod. Ang tatlong magkakatumbas 

na sukat ng lunsod (b. 16) ay nagpapakita na ang buong lunsod ang 

magiging Dakong Kabanal-banalan, ang panloob na templo. Kaya, wala 

nang templo sa loob nito. 

Ang salitang Griyego para sa templo sa bersikulo 22, na naos, ay 

hindi tumutukoy sa buong templo sa isang karaniwang paraan na kasama 

ang Dakong Kabanal-banalan at ang Dakong banal. Sa halip, tumutukoy 

ito sa panloob na templo, ang Dakong Kabanal-banalan. Ang panloob na 

templong ito ay ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at 

ang Kordero, nangangahulugan na ang Diyos at ang Kordero ang 

magiging lugar kung saan natin paglilingkuran ang Diyos. Ang banal na 

lunsod bilang ang tabernakulo ng Diyos ay para panahanan ng Diyos, at 

ang Diyos at ang Kordero bilang ang templo ay para panahanan natin. Sa 
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bagong langit at bagong lupa, ang Bagong Herusalem ay magiging 

kapwa pinananahanang lugar para sa Diyos at sa tao magpasawalang-

hanggan. 

Ang buong lunsod ng Bagong Herusalem ay ang Dakong Kabanal-

banalan, at ang Diyos at ang Kordero ang templo sa lunsod na ito. Kung 

pagsasamahin natin ang dalawang puntong ito, matatanto nating ang 

lunsod na ito ay ang Diyos at ang Kordero. Dahil ang buong lunsod ay 

ang Dakong Kabanal-banalan at dahil ang panloob na templo ay ang 

Diyos at ang Kordero, ang lunsod ay ang Diyos at ang Kordero. 

Higit pa rito, ang buong lunsod ay tinatawag na tabernakulo (b. 3). 

Kung paanong ang isang bata ang panimula ng isang matanda gayundin 

naman ang tabernakulo ang panimula ng templo. Bago nakita ang 

templo, naroon ang tabernakulo. Subalit kapag ang tabernakulo ay 

umabot sa kapuspusan nito, ito ang magiging templo. Kaya, kailangan 

nating panatilihin ang tatlong punto sa ating harapan: na ang buong 

lunsod ang Dakong Kabanal-banalan; na ang templo ay ang Diyos 

Mismo at ang Kordero; at na ang buong lunsod ang tabernakulo. Kapag 

pinagsama-sama natin ang lahat ng puntong ito, makikita nating ang 

Diyos Mismo ang buong lunsod ng Bagong Herusalem. 

Gayon pa man, gaya ng natukoy na natin sa ibang dako, ang buong 

lunsod ng Bagong Herusalem ay isa ring buháy na kabuuan ng lahat ng 

tinubos ng Diyos. Sa isang banda, ang Diyos ay ang buong lunsod; sa 

kabilang banda, ang lunsod ay isang buháy na kabuuan ng mga tinubos. 

Kung nahihirapan kang intindihin ito ng iyong natural na kaisipan, 

hayaan mo akong tanungin kita nito: Hindi ba’t sinasabi nating ang 

ekklesia ngayon ay si Kristo, at hindi ba’t sinasabi rin nating ito ay isang 

kabuuan ng lahat ng mananampalataya? Sa isang banda, ang ekklesia ay 

isang kabuuan ng lahat ng mananampalataya; sa kabilang banda, si 

Kristo ay kapwa ang Ulo at ang Katawan. Kaya, mayroon tayong 

katawagang, ang Katawan-Kristo. Isinasaad ng 1 Corinto 12:12 na si 

Kristo ay hindi lamang ang Ulo, bagkus ang Katawan din: “Sapagkat 

kung paanong ang katawan ay iisa at may maraming sangkap, ang lahat 

ng sangkap ng katawan bagama’t marami ay, iisang katawan: gayundin 

naman si Kristo.” Ang prinsipyo kapwa sa ekklesia at sa Bagong 

Herusalem ay pareho. 

Ang ekklesia ang pagpapalaki ni Kristo. Si Kristo Mismo ay ang 

indibidwal na Kristo, ngunit ang ekklesia ay ang sama-samang Kristo, si 

Kristong napalaki at napalawak. Samakatuwid, ang ekklesia ang 

pagpapalawak ni Kristo, ang pagpapalaki ni Kristo. Sa gayunding paraan, 

ang Bagong Herusalem ang pagpapalaki at pagpapalawak ng Tres-unong 

Diyos.  
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Maraming relihiyosong tao ang hindi sasang-ayon sa gayong 

pahayag dahil kulang sila sa karanasan. Ang ilan nga ay maninirang-puri 

pa sa atin, sinasabing tayo ay nagtuturo ng ebolusyon tungo sa pagiging 

Diyos. Bagama’t itinatanggi natin ang mapanirang-puring paratang na 

ito, tunay namang sinasabi nating tayo ang pagpapalawak ng Diyos at 

ang pagpapalaki ng Diyos. Matapos na mapasakdal yaong mga 

sumasalungat at pumupula sa atin ngayon, maaaring sabihin nila, 

“Kapatid Lee, tama ka. Humihingi kami ng paumanhin sa pagsalungat sa 

iyo. Noong kami ay nasa kapanahunan ng biyaya, wala kaming 

karanasan. Sa kadahilanang ito, napakamangmang naming salungatin ka. 

Ngunit tinuos kami noong kapanahunan ng kaharian, at napasakdal na 

kami. Ngayong tayo ay magkakasama na magpasawalang-hanggan, nais 

naming makipagkasundo sa iyo at hilinging patawarin mo kami.” Kung 

sasabihin ito ng sinuman, sasabihin ko sa kanilang napatawad ko na sila 

noon pang kapanahunan ng biyaya. Sa malao’t madali, sa kapanahunang 

ito, sa susunod na kapanahunan, o sa kawalang-hanggan, yaong mga 

sumasalungat sa atin ay mapapaaming inilalarawan ng sukdulang 

pahayag ng Biblia ang Bagong Herusalem bilang ang pagpapalaki ng 

Diyos. 

Ang Bagong Herusalem ay kapwa ang templo at ang tabernakulo. 

Nangangahulugan itong ang Bagong Herusalem ay hindi lamang 

magiging ang pagpapalawak ng Diyos, ang templo, bagkus ang 

tabernakulo rin, ang Diyos at ang Korderong nilililiman ang Kanyang 

mga tinubos sa pamamagitan ng Kanyang Sarili bilang ang tabernakulo. 

Sinasabi ng Apocalipsis 7:15, na tumutukoy sa lubhang karamihang 

naglilingkod sa Diyos sa makalangit na templo, “Kaya sila ay nasa 

harapan ng trono ng Diyos, at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa loob 

ng Kanyang templo; at Siyang nakaupo sa trono, ay lulukuban sila ng 

Kanyang tabernakulo.” Lililiman ng Diyos ang Kanyang mga tinubos sa 

pamamagitan ng pagtakip Niya Mismo sa kanila. Sa Awit 90:1 sinabi ni 

Moises, “Panginoon, Ikaw ay naging aming [pinananahanang lugar] sa 

lahat ng [salinlahi.]” Alam ni Moises na ang Diyos Mismo ang ating 

walang-hanggang pinananahanang lugar, ang ating walang-hanggang 

tirahan. Ang Awit 90 ay isang propesiya nito. Hindi ko nais tumira sa 

isang makalangit na mansyon. Mas pipiliin kong manahan sa Diyos, 

maging sa pagpapalaki ng Diyos. Hindi maiisip kailanman ng ating 

natural na kaisipan na makapananahan tayo sa Diyos. Gayon pa man, ang 

buong lunsod ng Bagong Herusalem ay magiging ang Diyos Mismo 

bilang ating tirahan. Ang pagpapalawak at ang pagpapalaki ng Diyos ang 

magiging ating walang-hanggang lunsod kung saan tayo maninirahan 

magpasawalang-hanggan. Ang lahat ng tinubos ng Diyos ay 

maglilingkod at mananahan sa Diyos at sa Kordero bilang ang templo.  
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Kapwa sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, ang tabernakulo ang 

panimula ng templo. Nang ang Panginoong Hesus ay nagkatawang-tao, 

Siya ay nagtabernakulo sa gitna natin (Juan 1:14) at Siya rin ang templo 

(Juan 2:19-21). Ngayon, ang ekklesia ang templo (1 Cor. 3:16). Ang 

dalawang katawagang ito, ang tabernakulo at templo, ay ginamit nang 

paulit-ulit sa Biblia. Kaya, kung ating aalamin ang Bagong Herusalem, 

dapat nating pag-aralan ang lahat ng bahagi sa Lumang Tipan at Bagong 

Tipan hinggil sa tabernakulo at sa templo. Sa katunayan, ang tabernakulo 

ay hindi pawang para panahanan ng mga tao; ito ay para maging tirahan 

ng Diyos. Sa kalaunan, ang Bagong Herusalem ang magiging tirahan 

kapwa ng Diyos at tao. Nangangahulugan ito na magiging tirahan ito sa 

isa’t isa. Ang Diyos ang magiging pinananahanang lugar natin, at tayo 

ang magiging pinananahanang lugar Niya. 

Mayroon tayong isang maliit na modelo nitong paninirahan sa isa’t 

isa sa salita ng Panginoon, “Kayo ay [manahan] sa Akin at Ako ay sa 

inyo” (Juan 15:4). Ang manahan sa Panginoon ay nangangahulugang 

kunin Siya bilang ating tahanan, bilang ating tirahan. Kapag kinukuha 

natin ang Panginoon bilang ating tahanan, nananahan Siya sa atin. Ang 

pananahanang ito ay sa isa’t isa, sapagkat nananahan tayo sa Panginoon, 

at nananahan Siya sa loob natin. Hindi na kailangan pang maghintay 

hanggang sa darating na Bagong Herusalem upang manahan sa 

Panginoon at manahan Siya sa loob natin. Matibay kong 

mapapatotohanan na sa maraming pagkakataon alam kong tunay na nasa 

loob ako ng Panginoon at na sa katunayan ay nananahan Siya sa loob ko. 

Maging ngayong umaga, nanahan ako sa Kanya at nanahan Siya sa akin. 

Bagama’t mahirap itong ipaliwanag, isa itong katunayan gayon pa man 

sa ating karanasan. Maipapatotoo nating lahat na sa tuwing nananahan 

tayo sa Kanya, kaagad nating nadaramang nananahan Siya sa atin. Kung 

sasabihin mong, “Panginoong Hesus, gaano Kitang pinasasalamatan na 

ngayon ako ay nananahan sa Iyo,” madarama mo kaagad sa kaloob-

looban mo na Siya ay nananahan sa iyo. Nasaan ka man, sa bahay, sa 

trabaho, o sa paaralan, maaari mong sabihing, “O Panginoong Hesus, ako 

ay nananahan sa Iyo sa oras na ito,” at may isang bagay sa loob mo ang 

magsasabi, “At Ako ay nananahan sa iyo.” Ito ay isang maliit na modelo 

ng darating na Bagong Herusalem, na magiging walang iba kundi ang 

kapwa pinananahanang lugar para sa atin at para sa Diyos at sa Kordero. 

Sa isang banda, tayo ang magiging Bagong Herusalem, sa kabilang 

banda, ang Diyos at ang Kordero. Ganito rin sa prinsipyo sa ekklesia 

ngayon. Sa isang banda, tayo ang ekklesia, at sa kabilang banda, ang 

ekklesia ay si Kristo. Itong bagay ng kapwa pinananahanang lugar ay 

isang malalim at mahirap maunawaang bagay. Ang bagong lunsod ang 

magiging pinananahanang lugar natin, at ito rin ay magiging ang 
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pinananahanang lugar ng Diyos. Katulad ito ng templo, na unang naging 

pinananahanang lugar ng Diyos at pagkatapos ay ang lugar kung saan 

pinaglingkuran ng mga saserdote ang Diyos. Ang bagong lunsod na ito 

ay magiging ang Diyos Mismo. Mananahan tayo sa Diyos upang 

mapaglingkuran ang Diyos. Ang mismong Diyos na pinaglilingkuran 

natin ang magiging templo kung saan natin Siya paglilingkuran. Gaano 

kahanga-hanga! Nawa’y maranasan nating lahat Siya sa gayong kalalim 

na paraan. 

XV.  ANG  LIWANAG  NITO 
 

Sinasabi ng bersikulo 23, “At ang lunsod ay hindi nangangailangan 

ng araw, ni ng buwan man upang lumiwanag dito, sapagkat 

nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilawan nito ay ang 

Kordero.” Sa sanlibong taon, ang liwanag ng araw at ng buwan ay 

mapatitindi (Isa. 30:26). Ngunit sa Bagong Herusalem sa bagong langit 

at bagong lupa ay hindi na kailangan pa ng araw ni ng buwan. Ang araw 

at ang buwan ay nasa bagong langit at bagong lupa pa rin, ngunit hindi 

na kakailanganin pa ang mga ito sa Bagong Herusalem; sapagkat doon 

ang Diyos, ang dibinong liwanag, ay magliliwanag nang higit pa. 

Ang templo ng lunsod ay ang Diyos Mismo, at ang liwanag ay ang 

Diyos din Mismo. Maliban sa Diyos at sa Kordero, wala nang anuman sa 

lunsod na ito. Sa Bagong Herusalem, ang Diyos ang lahat-lahat. 

Ang Kordero bilang ang ilawan ay sumisinag taglay ang Diyos 

bilang ang liwanag upang tanglawan ang lunsod ng kaluwalhatian ng 

Diyos, ang kahayagan ng dibinong liwanag. Yamang ang gayong 

dibinong liwanag ang tatanglaw sa banal na lunsod, hindi na nito 

kakailanganin ang ibang liwanag, maging ito man ay nilikha ng Diyos o 

ginawa ng tao (22:5). Hindi na kailangan pa ng natural na liwanag. 

Bagama’t mayroon pa ring araw at buwan sa bagong langit at bagong 

lupa, hindi na natin kakailanganin ang mga ito sapagkat ang ating 

pinananahanang lugar ay magiging higit na maliwanag pa kaysa alinman 

sa dalawang ito. Hindi na rin kakailanganin pa ang liwanag na gawa ng 

tao. Ang Diyos Mismo ang magiging liwanag sa banal na lunsod. 

Yamang si Kristo ang liwanag sa ekklesia, ganito rin naman ngayon sa 

buhay-ekklesia. 

Sinasabi ng bersikulo 23 na ang Kordero, si Kristo, ay ang ilawan. 

Ang Diyos ang liwanag, at si Kristo ang ilawan. Kailangan ng liwanag 

ang tagapagdala ng liwanag. Hindi natin dapat kailanman ihiwalay si 

Kristo sa Diyos o ang Diyos kay Kristo. Sa katunayan, ang Diyos at si 

Kristo ay iisang liwanag. Ang Diyos ang nilalaman, at si Kristo ang 

tagapagdala ng liwanag, ang kahayagan. Binibigyan tayo nito ng 
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pagkaunawa sa Trinidad na naiiba mula sa tradisyonal na pagtuturo. 

Inilalarawan ng bersikulong ito ang Diyos bilang ang liwanag at si 

Kristo, ang Anak, bilang ang ilawan. Kung paanong ang liwanag ay nasa 

loob ng ilawan upang maging nilalaman nito at upang maihayag sa 

pamamagitan ng ilawan, gayundin ang Diyos Ama ay nasa loob ng Anak 

upang maihayag sa pamamagitan ng Anak. 

Sa Bagong Herusalem ay wala nang gabi, sapagkat “hindi na 

magkakaroon pa ng gabi” (22:5). Sa bagong langit at bagong lupa 

magkakaroon pa rin ng pagkakakilanlan sa pagitan ng araw at gabi, 

subalit sa Bagong Herusalem hindi na magkakaroon ng gayong 

pagkakakilanlan. Sa labas ng lunsod ay may gabi, ngunit sa loob ng 

lunsod ay walang gabi sapagkat magkakaroon tayo ng walang-hanggang 

dibinong liwanag, ang Diyos Mismo. 

Sinasabi ng bersikulo 24, “At ang mga bansa ay lalakad sa 

pamamagitan ng liwanag nito.” Sa sanlibong taon ang liwanag ng buwan 

ay magiging gaya ng liwanag ng araw, at ang liwanag ng araw ay 

mapapatindi ng pitong ulit (Isa. 30:26). Naniniwala akong sa bagong 

langit at sa bagong lupa, ang liwanag ng araw ay magiging mas 

maliwanag pa kaysa rito. Gayon pa man, sinasabi ng bersikulo 24 na ang 

mga bansa ay lalakad sa liwanag ng lunsod. Pinatutunayan nitong ang 

liwanag sa lunsod ay magiging mas matindi kaysa sa natural na liwanag. 

Sisinag ang Diyos palagos sa buong lunsod, at ang pagsinag na ito ay 

magiging mas maliwanag kaysa sa buwan o sa araw. Sa katunayan, hindi 

na kailangan pang lumakad ng mga bansa sa liwanag ng araw o sa 

liwanag ng buwan, sapagkat sila ay lalakad sa pagliliwanag ng Bagong 

Herusalem. 

Ang ekklesia ay dapat maging gayong sumisinag na liwanag 

ngayon, at ang lahat ng ating kapitbahay ay dapat lumakad sa liwanag ng 

ating pagsinag. Ngayon ang ekklesia ang tagapagdala ng liwanag, taglay 

si Kristo bilang ang liwanag na sumisinag sa henerasyong ito. Kailangan 

nating maging gayong nagliliwanag na ekklesia. Ikinalulungkot kong 

sabihin na napakakaunti ng pagliliwanag na mayroon sa Kristiyanidad. 

Dahil sa kakulangan ng pagliliwanag na ito, mahirap mapagkakilanlan 

ang mga Kristiyano mula sa mga di-Kristiyano. Sa mga taong nasa 

ekklesia, dapat mayroong kaibahan, kaibahan hindi ng ilang pagtatalaga 

ng tao, kundi isang kaibahang dulot ng ating pagliliwanag. Dapat tayong 

magliwanag upang makalakad ang mga bansa sa ating liwanag. 

 

XVI.  ANG  KALUWALHATIAN  NITO 
 

Sa bersikulo 11 mayroon tayong isang paglalarawan ng 

kaluwalhatian ng Bagong Herusalem, “Na may kaluwalhatian ng Diyos. 
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Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang [napakahalagang] bato, na gaya 

ng batong jaspe, na malinaw na gaya ng kristal.” Ang kaluwalhatian ng 

Diyos ay ang kahayagan ng Diyos, ang Diyos na nahayag. Kapag ang 

Diyos ay naipakita, yaon ay kaluwalhatian. Itinalaga na tayo para sa 

kaluwalhatiang ito at tinawag tungo sa kaluwalhatiang ito (1 Cor. 2:7; 1 

Ped. 5:10; 1 Tes. 2:12). Tinatransporma tayo tungo sa kaluwalhatiang ito 

(2 Cor. 3:18), at tayo ay dadalhin tungo rito (Heb. 2:10). Sa kalaunan, 

tayo ay maluluwalhati kasama ni Kristo (Roma 8:17, 30) upang taglayin 

ang kaluwalhatian ng Diyos para sa kahayagan ng Diyos sa Bagong 

Herusalem. 

Ang salitang Griyego na isinaling ilaw sa bersikulo 11 ay 

nangangahulugang “luminaryo” o “tagapagdala ng liwanag.” Ngayon 

ang mga mananampalataya bilang mga anak ng liwanag (Efe. 5:8) ay ang 

ilaw ng sanlibutan (Mat. 5:14), na nagliliwanag sa gitna ng isang liko at 

masamang henerasyon (Fil. 2:15). Sa kalaunan, ang Bagong Herusalem 

bilang kabuuan ng lahat ng banal ay magiging ang tagapagdala ng 

liwanag, isinisinag ang Diyos bilang liwanag sa mga bansang 

nakapaligid sa kanya. 

Ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Bagong Herusalem ay gaya 

ng isang napakahalagang bato. Ang mahalagang batong ito ay hindi ang 

liwanag, kundi ang tagapagdala ng liwanag. Wala itong liwanag sa sarili 

nito, ngunit ang liwanag, na siyang ang Diyos, ay naisagawa tungo sa 

loob nito at sumisinag palagos dito. Ipinapakita nito na bilang isang 

bahagi ng darating na Bagong Herusalem, dapat tayong matransporma 

tungo sa mga mahahalagang bato taglay ang Diyos na naisagawa sa ating 

katauhan bilang ang sumisinag na liwanag upang tayo ay maging mga 

tagapagdala ng liwanag upang suminag bilang kahayagan ng Diyos. 
 

XVII.  ANG  ANYO  NITO 
 

Ang anyo ng lunsod ay “gaya ng batong jaspe, na malinaw na gaya 

ng kristal” (b. 11). Ang jaspe ay ang anyo ng Diyos (4:3). Ang liwanag 

ng Bagong Herusalem ay gaya ng batong jaspe, taglay ang anyo ng 

Diyos upang ihayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsinag. 

Ang buong lunsod ng Bagong Herusalem ay ang Diyos lamang. 

Ang liwanag ay Diyos, ang kaluwalhatian nito ay ang kahayagan ng 

Diyos, at ang anyo nito ay ang Diyos Mismong naihayag sa mga bansa. 

Ito ay kamangha-mangha. Ang lahat ng ito ay nararapat na matagpuan sa 

buhay-ekklesia ngayon. Ang ekklesia ang templo ng Diyos. Ang Diyos 

Mismo sa loob ng ekklesia ang ating pinananahanang lugar, at Siya rin 

ang liwanag na sumisinag palagos sa atin tungo sa lahat ng ating 
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kapitbahay at na siya ring ang kaluwalhatian at anyo ng ekklesia. Ito ang 

buhay-ekklesia. 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  ANIMNAPU’T  LIMA 
 

ANG  BAGONG  HERUSALEM 
 

(7) 
 

 

XVIII.  ANG  SENTRO  NITO 
 

Bawat bansa ay may sentro. Ang sentro ng isang bansa ay ang 

kabisera nito, ang lugar kung saan matatagpuan ang sentrong 

pamahalaan. Ang Bagong Herusalem din ay may sentro, na siyang ang 

trono ng ating nagtutubos na Diyos, ang trono ng Diyos at ng Kordero 

(22:1).  

Natukoy na natin na sa unang bahagi ng aklat na ito (1:1—11:19) 

ang trono ng Diyos ang sentro at na sa ikalawang bahagi (12:1—22: 21) 

ang templo ng Diyos ang sentro. Isinaalang-alang din natin ang 

pariralang “lumabas sa templo… mula sa trono” (16:17, tingnan ang mga 

mensahe apatnapu’t siyam at limampu, pp. 619-621, 623-625, 627-629). 

Sa katapusan ng aklat ng Apocalipsis, ang trono ng Diyos ay nasa 

templo. Kaya, ang trono at ang templo ay naging isa.  

Ang Diyos natin ay hindi lamang ang Diyos na nasa trono para sa 

Kanyang administrasyon, ni hindi ang Diyos lamang sa templo para sa 

Kanyang kahayagan. Siya ang mismong Diyos na nasa trono sa loob ng 

templo para sa Kanyang kahayagan sa pamamagitan ng Kanyang 

administrasyon. Ang trono ng Diyos ay para sa Kanyang administrasyon, 

at ang templo ng Diyos ay para sa Kanyang kahayagan. Ang katunayang 

ang trono ay nasa templo ay nangangahulugang ang administrasyon ng 

Diyos ay para sa Kanyang kahayagan. Ang lahat ng pinamamahalaan ng 

Diyos ay upang maihayag Siya. Sa walang-hanggang hinaharap ang 

trono ng Diyos ay magiging nasa sentro ng Bagong Herusalem, at ang 

Kanyang kahayagan ay aabot hanggang sa paligid. Sa gayon, ang ating 

Diyos ay kapwa ang Diyos ng administrasyon at ang Diyos ng 

kahayagan.  

A. Ang Trono ng Diyos at ng Kordero 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 22:1, “At ipinakita niya sa akin ang isang 

ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng kristal, na lumalabas 

mula sa trono ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng lansangan nito.” Ang 
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trono ng Diyos at ng Kordero, isang trono kapwa para sa Diyos at sa 

Kordero, ay sumasagisag na ang Diyos at ang Kordero ay iisa—ang 

Kordero-Diyos, ang nagtutubos na Diyos, ang Diyos na Manunubos. Sa 

kawalang-hanggan, ang mismong Diyos na uupo sa trono ay ang ating 

nagtutubos na Diyos, na mula kung saang trono ay lumalabas ang ilog ng 

tubig ng buhay para sa ating panustos at kasiyahan. Inilalarawan nito 

kung paano ipinamamahagi ng Tres-unong Diyos—ang Diyos, ang 

Kordero, at ang Espiritu, na isinasagisag ng tubig ng buhay—ang 

Kanyang Sarili tungo sa loob ng Kanyang mga tinubos sa ilalim ng 

Kanyang pagkaulo (ipinahihiwatig sa awtoridad ng trono) 

magpasawalang-hanggan.  

Pansining hindi dalawa ang trono, isa para sa Diyos at isa pa para sa 

Kordero. Ayon sa tradisyonal na mga katawagang ginagamit sa 

Kristiyanidad, ang pagtukoy sa Diyos at sa Kordero ay nangangahulugan 

na dalawang magkaibang Persona, ang Diyos at ang Kordero, ay nasa 

iisang trono. Paano makauupo ang Diyos at ang Kordero sa iisang trono? 

Magkatabi ba silang nakaupo? Sa 21:23, matatagpuan natin ang isang 

pahiwatig sa tamang kasagutan sa mga katanungang ito. Sa bersikulong 

ito, ang Diyos ay inihalintulad sa liwanag at ang Kordero ay inihalintulad 

sa isang ilawan. Ang liwanag at ang ilawan ay hindi maaaring 

paghiwalayin; ni hindi maaaring magkatabi ang mga ito. Manapa’y ang 

liwanag ay sumisinag mula sa loob ng ilawan. Kaya, ang Diyos bilang 

ang liwanag ay nasa loob ng Kordero bilang ang ilawan. Ang Diyos at 

ang Kordero ay hindi nakaupong magkatabi; sa halip, ang mismong 

Diyos ay nasa loob ng Kordero bilang ang ilawan at sumisinag palabas sa 

pamamagitan Niya.  

Nais kong makita kung paano ipapaliwanag ng yaong mga 

gumagamit ng mga tradisyonal na pagtuturo ng Trinidad upang 

kalabanin tayo na ang Diyos at ang Kordero ay nasa iisang trono. Mas 

mabuting hindi gamitin ang katawagang persona; dahil sa paggamit nito 

nasasalabid tayo at hindi nauunawaan ang Biblia nang lubusan ayon sa 

dalisay na Salita. Inihahayag ng Biblia na ang Diyos ang liwanag at na 

ang Kordero ang ilawan. Sa katapus-tapusan, dahil ang liwanag ay nasa 

loob ng ilawan, ang mga ito ay hindi dalawang entidad; ang mga ito ay 

iisang entidad sa dalawang aspekto. Napakahirap ipaliwanag ng Trinidad 

sa pantaong wika sapagkat wala tayong talasalitaan o terminolohiya 

upang ipahayag ito nang sapat. Bagaman wala tayong mga wastong 

salita, mayroon tayong isang larawan ng Diyos, bilang liwanag at ni 

Kristo, ang Kordero, bilang ang ilawan. Ang katunayang ang dalawa ay 

nakaupo sa iisang trono ay nagpapakitang hindi Sila dalawa, kundi iisa.  

Ang Isa na nasa trono ay kapwa ang Diyos na lumikha at ang 

Korderong nagtubos. Kaya, maaari natin Siyang tawaging Kordero-
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Diyos. Ito ay nangangahulugang Siya ang nagtutubos na Diyos. Ang 

nagtutubos na Diyos na ito ay nasa trono ng Kanyang administrasyon 

upang maipamahagi Niya ang Kanyang Sarili tungo sa loob ng lahat ng 

Kanyang tinubos. 
 

B. Sa Tuktok ng Gintong Bundok 
 

Ang trono sa Bagong Herusalem ay nasa tuktok ng gintong bundok. 

Ang nag-iisang lansangan sa loob ng lunsod na ito sa katapus-tapusan ay 

humahantong sa trono. Ang Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa mula 

sa Kanyang trono upang madala Niya ang Diyos tungo sa loob ng tao. Ito 

ang Tres-unong Diyos na lumabas sa Kanyang Sarili upang abutin ang 

sangkatauhan. Nang matanggap natin Siya tungo sa loob natin, tayo ay 

nabautismuhan tungo sa loob Niya. Ang bautismo ay ang tunay na 

pagpasok tungo sa loob ng Tres-unong Diyos (Mat. 28:19), at ang 

pagpasok tungo sa loob ng Tres-unong Diyos ay ang unang pagpasok 

tungo sa Bagong Herusalem. Agad-agad matapos nating dumaan sa mga 

perlas na pintuan, matatagpuan natin ang ating mga sarili sa gintong 

lansangan na naghahatid sa atin paakyat sa trono ng Diyos.  
 

C. Bilang ang Namumukod-tanging Pinagmumulan  

ng Panustos-Buhay 
 

Ang trono ng Diyos sa sentro ng Bagong Herusalem ang 

namumukod-tanging pinagmumulan ng panustos-buhay. Sa 

pamamagitan ng Kanyang administrasyon naipapamahagi ng Diyos ang 

Kanyang Sarili tungo sa loob natin bilang buhay, bilang ang panustos-

buhay, at bilang ang walang-hanggan, ganap, at nagpapaloob ng lahat na 

biyaya. Ang pamamahagi Niya ng Kanyang Sarili tungo sa loob natin ay 

nakasalalay sa Kanyang administrasyon. Sa kadahilanang ito, sa buhay-

ekklesia ngayon ay may dibinong awtoridad at pamamahala sa ekklesia. 

May isang dibinong pamamahala sa buhay-ekklesia ngayon, at ang 

pamamahalang ito ay nagmumula sa trono ng Diyos. Ang dibinong 

awtoridad sa ekklesia ay upang maipamahagi ng Diyos ang Kanyang 

Sarili tungo sa loob natin bilang buhay, bilang ang panustos-buhay, at 

bilang ang sumasapat sa lahat na biyaya. Sa pamamagitan lamang ng 

pagpapasailalim natin sa awtoridad ng Diyos, sa pamahalaan ng Diyos, 

na makababahagi tayo sa Kanyang sumasapat sa lahat na biyaya.  
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D. Kasama ang Dibinong Awtoridad ng Pagkaulo 
 

Ang trono ng Diyos at ng Kordero sa sentro ng Bagong Herusalem 

ay sumasagisag sa dibinong awtoridad ng pagkaulo ng Diyos sa loob ni 

Kristo. Ang panustos-buhay ay dumadaloy palabas sa awtoridad na ito, at 

ang pagtatamasa sa panustos-buhay ay nagdadala sa atin sa ilalim ng 

awtoridad na ito. Ang pagdaloy ng tubig ng buhay ay hindi lamang 

nagbibigay sa atin ng panustos-buhay, bagkus dinadala rin sa atin ang 

dibinong awtoridad. Sa daloy ng tubig ng buhay ay naroon ang panustos-

buhay at ang dibinong awtoridad na may pagsasalamuha sa buhay. 

Kapag nakikibahagi tayo sa panustos-buhay, nadadala tayo sa ilalim ng 

awtoridad ng Diyos sa loob ng salamuha ng buhay.  

Ikinalulungkot ko na ginagamit ng ilang Kristiyano ang aklat ni 

Kapatid Nee, ang Spiritual Authority, upang gawing awtoridad ang 

kanilang mga sarili sa iba. Ang ganitong uri ng awtoridad ay isa lamang 

pansariling pagtatalaga. Ang tunay na awtoridad ay nagmumula sa trono 

ng administrasyon ng Diyos sa sentro ng Bagong Herusalem, sa 

pamamagitan ng pagtatamasa sa panustos-buhay sa loob ng salamuha ng 

buhay kasama ang Diyos.  
 

XIX.  ANG  PANUSTOS-BUHAY  NITO 
 

A. Ang Ilog ng Tubig ng Buhay 
 

Ngayon dapat nating isaalang-alang kung paanong ang nagtutubos 

na Diyos na nakaupo sa trono ay namamahagi ng Kanyang Sarili tungo 

sa loob ng lahat ng Kanyang tinubos. Ipinamamahagi ng Diyos ang 

Kanyang Sarili tungo sa loob natin sa pamamagitan ng ilog na lumalabas 

mula sa trono. Ayon sa bersikulo 1, ang ilog na ito ay tinatawag na 

“isang ilog ng tubig ng buhay.” Ang ilog, gaya ng isinasagisag ng mga 

ilog sa Genesis 2:10-14, Awit 46:4, at Ezekiel 47:5-9, ay sumasagisag sa 

kasaganaan ng buhay sa pagdaloy nito. Ito ay iisang ilog, na dumadaloy 

sa apat na direksiyon ng banal na lunsod gaya ng apat na sanga ng iisang 

ilog sa Genesis 2:10-14. Ang isang ilog na ito kalakip ang mga yaman 

nito ay nagiging maraming ilog sa ating karanasan, gaya ng ipinahiwatig 

sa Juan 7:38.  

Ang tubig ng buhay ay isang sagisag ng Diyos sa loob ni Kristo 

bilang ang Espiritung nagpapadaloy ng Kanyang Sarili tungo sa loob ng 

Kanyang mga tinubos na tao upang maging kanilang buhay at panustos-

buhay. Isinasagisag ito ng tubig na lumabas mula sa nabiyak na bato 

(Exo. 17:6; Blg. 20:11) at isinasagisag ng tubig na umagos mula sa 
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inulos na tagiliran ng Panginoong Hesus (Juan 19:34). Dito, itong tubig 

ng buhay ay naging isang ilog, lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng 

Kordero upang tustusan at babaran ang buong Bagong Herusalem. Sa 

gayon, ito ay puspos ng dibinong buhay upang ihayag ang Diyos sa 

Kanyang kaluwalhatian ng buhay.  

Kailangan nating makita ang ilog na ito nang mas detalyado. 

Sinasabi ng Genesis 2:10, “[At] may isang ilog na lumabas mula sa Eden 

upang diligin ang halamanan at mula roo’y nahati at naging apat na 

ilog.” Ayon sa bersikulong ito, ang iisang ilog kalaunan ay naging apat 

na ilog na umaabot sa apat na direksiyon ng lupa. Marami pang ibang 

reperensiya ukol sa ilog na ito sa Lumang Tipan. Sinasabi ng Awit 46:4, 

“May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa lunsod ng Diyos.” 

Sa Ezekiel 47, ang tubig na lumalabas mula sa ilalim ng pasukan ng 

bahay ay naging “[mga tubig] upang languyan, ilog na hindi 

[mararaanan]” (b. 5). Ang bersikulo 9 ng parehong kapitulo ay 

nagsasabing “lahat ay mabubuhay saanman dumating ang ilog.”  

Ang ilog na ito ay binanggit din sa Bagong Tipan. Sa pagtalakay 

ukol sa mga anak ni Israel at sa kanilang paglalakbay sa ilang, sinasabi 

ng 1 Corinto 10:4, “At lahat ay [uminom] ng iisang [espiritwal] na 

inumin; sapagkat sila ay [uminom] sa isang [espiritwal] na bato na 

sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo.” Nang magbulung-

bulong ang mga anak ni Israel dahil sa kanilang pagkauhaw, sinabi ng 

Diyos kay Moises na hampasin ang bato at na lalabas doon ang tubig 

upang mainom ng mga tao (Exo. 17:1-6). Ginawa iyon ni Moises at ang 

Panginoon ay “nagpabukal naman mula sa bato, at nagpaagos ng tubig na 

parang mga ilog” (Awit 78:16). Ang tubig na lumabas mula sa hinampas 

na bato ay isang sagisag ng Espiritung nagbibigay-buhay. Binanggit ng 

Panginoong Hesus ang tungkol sa Espiritung ito sa Ebanghelyo ni Juan. 

Sa Juan 4:10, tinukoy ng Panginoon sa babaeng Samaritana na Siya ang 

tagapagbigay ng buháy na tubig, at sa bersikulo 14 ay sinabi Niya, “Ang 

sinumang umiinom ng tubig na sa kanya ay Aking ibibigay ay hindi 

mauuhaw magpakailanman; ngunit ang tubig na sa kanya ay Aking 

ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal tungo sa buhay na 

walang-hanggan.” Higit pa rito, sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 

7:37 at 38, “Kung ang sinumang tao ay nauuhaw, pumarito siya sa Akin 

at uminom. Ang sumampalataya sa Akin, gaya ng sinasabi ng Kasulatan, 

mula sa kaibuturan ng kanyang katauhan ay aagos ang mga ilog ng 

buháy na tubig.” Makikita natin dito na ang isang ilog ay naging 

maraming ilog. Ang mga ilog ng buháy na tubig ay ang maraming daloy 

ng iba’t ibang aspekto ng buhay ng namumukod-tanging ilog ng tubig ng 
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buhay, na siyang ang Espiritu ng buhay ng Diyos (tingnan ang Roma 

15:30; 1 Tes. 1:6; 2 Tes. 2:13; Gal. 5:22-23; Roma 8:2). Kaya, kung 

uunawain natin ang kahulugan ng ilog ng tubig ng buhay na binanggit sa 

22:1, dapat nating taluntunin ang pinagmulan at pag-unlad nitong bagay 

ng ilog sa buong Kasulatan.  
 

1. Lumalabas Mula sa Trono ng Kordero-Diyos 
 

Nakita na nating ang ilog ng tubig ng buhay ay lumalabas mula sa 

trono ng Kordero-Diyos. Ang ilog na ito ay walang iba kundi ang 

dumadaloy na Espiritu ng Diyos bilang ang Espiritung nagbibigay-

buhay. Sa 22:1 ay makikita natin ang Tres-unong Diyos—ang Diyos, ang 

Kordero, at ang ilog. Ang Diyos Ama ang pinagmumulan; ang Kordero, 

ang Anak, ang Manunubos; at ang ilog ang Espiritu. Kung gayon, taglay 

natin ang Ama bilang ang pinagmumulan, ang Anak bilang ang daluyan, 

at ang Espiritu bilang ang daloy. Kaya, sa 22:1 makikita natin ang 

pagdaloy ng Tres-unong Diyos. Ito ay isang larawan ng Tres-unong 

Diyos na namamahagi ng Kanyang Sarili tungo sa loob natin. 

Ipinadadaloy Niya ang Kanyang Sarili mula sa Kanyang Sarili tungo sa 

Kanyang mga tinubos. Ang pamamahaging ito ng Tres-unong Diyos 

tungo sa atin ay lumalabas mula sa namamahalang trono ng Diyos. 

Nangangahulugan itong ang pamamahagi ng Diyos ay nakadepende sa 

Kanyang pamamahala. Ito ay totoo sa buhay-ekklesia ngayon. Ang 

pamamahagi ng panustos-buhay at ng sumasapat sa lahat na biyaya ng 

Diyos ay nagmumula sa trono ng pamamahala ng Diyos. Sa katapus-

tapusan, sa Bagong Herusalem ang pamamahaging ito ay aabot sa lahat 

ng bahagi ng lunsod, at ang buong lunsod ay mapupuspos, mabababaran, 

at matitigmakan ng Tres-unong Diyos. Sa ganitong paraan, ihahayag ng 

lunsod ang Diyos.  

Noong bata pa ako, hindi ko maunawaan ang Apocalipsis 22:1. 

Nabasa ko ang tungkol sa isang trono at isang ilog, ngunit wala akong 

ideya kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Sa panahong yaon ni 

hindi ko natantong ang ilog ay paikid. Dahil wala akong anumang nakita, 

wala akong anumang maunawaan. Unti-unti, sa pamamagitan ng mga 

karanasan sa loob ng mahigit na apatnapung taon, naunawaan ko ang 

kahulugan ng ilog ng tubig ng buhay na lumalabas mula sa trono ng 

nagtutubos na Diyos. Sa pamamagitan ng aking karanasan, nakita kong 

sa tuwing nagpapasailalim ako sa aking nagtutubos na Diyos, nagnanais 

na kunin Siya bilang aking ulo, kaagad kong nadaramang may buháy na 

dumadaloy sa loob ko. Hindi ito isang pagtuturo o isang interpretasyon; 

ito ay lubos na isang karanasan. Isang araw ay nasabi ko, “Ngayon ay 

nauunawaan ko na ang Apocalipsis 22:1. Mayroon akong trono sa loob 
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ko. Dahil ipinapasailalim ko ang aking sarili sa awtoridad at pagkaulo ng 

tronong ito, may dumadaloy sa loob ko.” Ang larawang ito ng ilog ng 

tubig ng buhay na dumadaloy mula sa trono ng nagtutubos na Diyos ay 

nagpapakita sa ating dapat nating kunin ang ating nagtutubos na Diyos 

bilang ating ulo at bilang ating awtoridad at magpasailalim sa Kanyang 

pagkaulo. Kung gagawin natin ito, ang Kanyang trono ay naitatatag sa 

ating espiritu at maging sa ating buong katauhan. Mula sa naitatag na 

tronong ito, ang Espiritung nagbibigay-buhay ay dumadaloy sa loob 

natin. Ang luklukang ito ang sentro ng administrasyon ng Diyos na may 

pagkaulo Niya para sa pamamahagi ng Kanyang Sarili tungo sa lahat ng 

Kanyang tinubos upang tayo ay mababaran at matigmakan ng Kanyang 

Sarili upang maging Kanya mismong kahayagan.  
 

2. Dumadaloy sa Gitna ng Lansangan Nito 
 

Ang ilog ng tubig ng buhay na ito ay dumadaloy sa gitna ng 

lansangan ng Bagong Herusalem. Ang lansangan ng banal na lunsod ay 

ginto (21:21), na sumasagisag sa dibinong kalikasan. Ang ilog ng tubig 

ng buhay na umaagos sa gitna ng lansangan ay nangangahulugan na ang 

dibinong buhay ay dumadaloy sa dibinong kalikasan bilang ang 

namumukod-tanging daan para sa pang-araw-araw na buhay ng tinubos 

na bayan ng Diyos. Kung saan dumadaloy ang dibinong buhay, naroroon 

ang dibinong kalikasan bilang ang banal na daan kung saan sa 

pamamagitan nito ang Kanyang bayan ay lumalakad; at kung nasaan ang 

banal na daan ng dibinong kalikasan, doon dumadaloy ang dibinong 

buhay. Ang dibinong buhay at ang dibinong kalikasan bilang ang banal 

na daan ay palaging magkasama. Kaya, ang ilog ng tubig ng buhay ay 

matatamo sa dibinong daang ito, at matatamasa natin ito sa pamamagitan 

ng paglakad sa dibinong daan.  
 

3. Maningning na Gaya ng Kristal 
 

Sinasabi rin ng bersikulo 1 na ang ilog ng tubig ng buhay ay 

maningning na gaya ng kristal. Ang katunayan na ang tubig ng buhay ay 

maningning na gaya ng kristal ay nangangahulugang wala itong 

kadiliman o kalabuan. Kapag dumadaloy itong tubig ng buhay sa loob 

natin, pinadadalisay tayo nito at ginagawa tayong malinaw. Wala nang 

mas lilinaw pa kaysa sa daloy ng buhay sa loob natin. Halimbawa’y 

namimili ka sa isang department store. Sa tuwing magsasabi ka ng 

“Amen” sa panloob na regulasyon ng dibinong buhay, hindi ka lamang 

mapalalakas, madidiligan, at mapananariwa; magiging malinaw ka ring 

Mga Nilalaman 



 
 

gaya ng kristal. Magiging malinaw ka hindi lamang sa isang bagay, 

bagkus halos sa lahat ng bagay. 

Lalong dumadaloy sa loob natin ang tubig ng buhay, lalo nitong 

tinatangay ang mga bagay na tumatalukbong sa ating paningin. 

Binibigyan tayo nito ng malinaw na kaalaman, at ginagawa nito ang 

ating katauhan, ang ating sitwasyon, at ang lahat ng bagay na may 

kaugnayan sa atin na kasinlinaw ng kristal. Maraming Kristiyano ang 

sinasabihan na malalaman nila ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan 

ng pagbabasa ng mga Kasulatan. Sa nakalipas sinubukan kong alamin 

ang kalooban ng Diyos sa ganitong paraan. Subalit mas marami akong 

nababasa sa mga Kasulatan, lalo akong nagiging bulag, sapagkat sa 

pagbabasa ko ng Biblia ay ginagamit ko ang aking kaisipan para unawain 

ang sinasabi ng mga Kasulatan o kung ano ang sinasabi ng mga ito na 

dapat kong gawin. Lubhang marami sa atin ang may ganito ring uri ng 

karanasan. Lalo nating sinusuri ang Biblia, lalo tayong nagiging bulag. 

Sa halip na sikaping alamin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng 

pagsuri sa mga Kasulatan, dapat nating sabihin, “Panginoong Hesus, 

mahal Kita at ipinapasailalim ko ang aking sarili sa Iyong pagkaulo at 

awtoridad. Panginoon, itatag mo ang Iyong trono sa aking buong 

katauhan.” Kung gagawin mo ito, kaagad mong matatamasa ang panloob 

na pagdaloy, at gagawin ka ng daloy na ito na kasinlinaw ng kristal sa 

dibinong buhay. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa iyo, ang iyong 

sitwasyon, at ang iyong kalagayan ay magiging malinaw. Ang ating 

karanasan ay nagpapatotoo na ito ay totoo.  

Maraming kabataan ang lubhang nababahala tungkol sa bagay ng 

pag-aasawa at nais malaman ang kalooban ng Panginoon hinggil sa 

bagay na ito. Unang-una, nananalangin sila tungkol dito, hinihiling sa 

Panginoon na ipakita sa kanila ang isa na Kanyang inihanda para sa 

kanila. Pagkatapos, lalapit sila sa mga matanda para sa salamuha. 

Maaaring magbigay ang mga matanda sa kanila ng ilang prinsipyo ukol 

sa edad, edukasyon, lahi, pinanggalingan na pamilya, disposisyon, at 

espiritwalidad. Mahigit apatnapung taon na ang nakararaan, isa akong 

eksperto sa pagbibigay ng mga prinsipyong gaya ng mga ito. Sa tuwing 

may kabataang kumokonsulta sa akin tungkol sa pag-aasawa, palagi 

kong itinuturo ang mga bagay na ito para sa kanyang pagsasaalang-

alang. Kung nagmula siya sa hilaga, pinapayuhan ko pa nga siyang 

huwag mag-asawa ng isang nagmula sa timog dahil sa mga kaibahan sa 

pagitan nila. Higit pa rito, hinihikayat ko siyang mag-asawa ng isang 

katulad niya ng disposisyon. Kung may disposisyon siyang mabilis, 

sasabihin ko sa kanyang huwag mag-asawa ng isang kapatid na babaeng 

may mabagal na disposisyon. Sa mga nakalipas, higit akong 

mapanghikayat, at ang mga kabataan ay sumasang-ayon sa akin. Subalit,  
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kapag tayo ay nasa aktuwal na sitwasyon, makikita nating ang 

pagsusuring ayon lamang sa mga prinsipyo ay hindi umuubra. Lalo 

nating sinusuri ang mga bagay nang ayon lamang sa edad, edukasyon, 

lahi, disposisyon at espiritwalidad, lalo lamang tayong natatabingan. 

Makalipas ang ilang taon, ipinakita sa akin ng Panginoon na ang paraan 

upang malaman ang Kanyang kalooban tungkol sa pag-aasawa ay hindi 

ang manuri sa ganitong paraan ng pagsusuri. Sa halip, ito ay ang 

ipasailalim mo lamang ang iyong sarili sa Kanyang pagkaulo at hayaan 

ang Kanyang pagdaloy na kumilos sa loob mo. Lalong kumikilos ang 

Kanyang pagdaloy sa loob mo, lalo kang nagiging kasinlinaw ng kristal. 

Dapat nating lahat ipasailalim ang ating mga sarili sa Panginoon at 

lumakad sa gintong daan ng dibinong kalikasan. Mayroon lamang iisang 

daan—ang gintong daan. Dapat tayong magpasailalim sa pagkaulo ni 

Kristo at sabihin, “Panginoong Hesus, Ikaw ang aking ulo at ang aking 

soberanong Panginoon. Ipinapasailalim ko ang aking sarili sa Iyo.” 

Anong panloob na pagdaloy ang mapasasaatin kung gagawin natin ito! 

At anong panloob na panustos! Kaagad-agad, ginagawa tayong malinaw 

ng pagdaloy, at nabibigyang-katiyakan tayo sa kalooban ng Panginoon. 

Kapag ginawa natin ito, makapagsasabi tayong, “Walang talukbong sa 

aking mga mata. Ang bawat talukbong ay naalis na, at malinaw na ako. 

Ang buong sitwasyon ay kasinlinaw ng kristal sa aking paningin.” Hindi 

ito isang pagtuturo; ito ay isang karanasan. Tangi lamang sa 

pamamagitan ng karanasan mo ito mauunawaan.  
 

4. Walang Anumang Bayad 
 

Ang tubig ng ilog ng tubig ng buhay ay walang anumang bayad 

(22:17; 21:6). Hindi na natin kailangang magbayad ng anuman upang 

mainom ito. Bagama’t ang tubig ng buhay ay walang bayad, wala 

lamang itong bayad sa dibinong daan. Hindi ito makukuha saan pa man. 

Kaya, dapat tayong magtungo sa dibinong daan upang makabahagi sa 

buháy na tubig. Bagama’t hindi mo kailangang magbayad ng anuman 

para sa tubig ng buhay, kailangan mo namang mapasagintong lansangan. 

Kaya, sinumang nagnanais na makatanggap nitong walang bayad na 

kaloob na tubig ng buhay ay dapat magsisi. Ang magsisi ay 

nangangahulugang magbago ng iyong kaisipan, ang magkaroon ng isang 

pagbabago ng konsepto hinggil sa iyong buhay. Maging ang mga 

Kristiyano ay nangangailangang magkaroon ng pagbabago sa kanilang 

konsepto hinggil sa kanilang pang-Kristiyanong paglakad. Dapat tayong 

bumaling mula sa lahat ng bagay na hindi ang gintong lansangan at 

magtungo sa gintong lansangan. Ito ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. 

Pagkatapos nating bumaling mula sa lahat ng iba pang bagay tungo sa 

gintong lansangan, maiinom natin ang tubig ng buhay nang walang 
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bayad. Lahat tayo ay makapagpapatotoo mula sa ating karanasan na 

gayon nga ito. 
 

B. Ang Puno ng Buhay 
 

Sinasabi ng bersikulo 2, “At sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, 

naroon ang [puno] ng buhay.” Ang iisang puno ng buhay na lumalago sa 

dalawang panig ng ilog ay nangangahulugan na ang puno ng buhay ay 

isang puno ng ubas, lumalaganap at sumasama sa daloy ng tubig ng 

buhay upang matanggap at matamasa ng bayan ng Diyos. 

Isinasakatuparan nito, magpasawalang-hanggan, kung ano ang nilalayon 

ng Diyos mula sa simula (Gen. 2:9). Ang puno ng buhay ay isinara sa tao 

dahil sa kanyang pagkatisod (Gen. 3:22-24), subalit binuksan sa mga 

mananampalataya sa pamamagitan ng pagtutubos ni Kristo (Heb. 10:19-

20). Ngayon ang pagtatamasa kay Kristo bilang ang puno ng buhay ay 

ang bahagi ng lahat ng mananampalataya (Juan 6:35, 57). Sa sanlibong 

taong kaharian, ang mga nananaig na mananampalataya ay magtatamasa 

kay Kristo bilang ang puno ng buhay bilang kanilang gantimpala (2:7). 

Sa kalaunan, sa bagong langit at bagong lupa, sa magpasawalang-

hanggan, ang lahat ng tinubos ng Diyos ay magtatamasa kay Kristo 

bilang ang puno ng buhay bilang kanilang walang- hanggang bahagi 

(22:14, 19).  
 

1. Si Kristo Bilang ang Panustos-Buhay 
 

Ang puno ng buhay ay si Kristo bilang ating panustos-buhay. 

Unang-una, si Kristo ang Kordero ng Diyos para sa ating katubusan 

(Juan 1:29) at pagkatapos ang puno ng buhay para sa ating panustos-

buhay (Juan 6:35). Ang pagtutubos ni Kristo ay para sa pamamahagi ng 

Kanyang Sarili tungo sa loob natin bilang ang panustos-buhay. Hindi 

lamang Siya ang Kordero ng Diyos, bagkus ang puno ng buhay rin.  
 

2. Lumalago sa Dalawang Panig ng Ilog ng Buhay 
 

Ang puno ng buhay ay lumalago sa dalawang panig ng ilog ng 

buhay. Hindi ito tumataas, kundi lumalaganap gaya ng isang puno ng 

ubas. Kaya, ito ay makukuha sa tabi ng daloy ng tubig ng buhay. Si 

Kristo, bilang ang puno ng buhay, ay ang panustos-buhay na makakamit 

sa daloy ng Espiritu bilang ang tubig ng buhay. Kung saan dumadaloy 

ang Espiritu, doon matatagpuan ang panustos-buhay ni Kristo. Ang lahat 

ng ito ay nasa loob at kasama ng dibinong kalikasan bilang ang ating 
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banal na daan, na isinasagisag ng lansangan. Ito ay kapwa ang panustos 

ng banal na lunsod at ang daan na natutustusan ang lunsod.  

Maraming taon ang ginugol ko upang maunawaan ang tatlong 

bagay na binanggit sa mga bersikulo 1 at 2: ang lansangan, ang ilog, at 

ang puno ng buhay. Nasa gitna ng lansangan ang ilog; kaya, ang 

lansangan ay kusang nagiging ang dalawang pampang ng ilog. Ang puno 

ng buhay ay lumalago bilang puno ng ubas sa mga pampang ng ilog. 

Nang ako ay magkaroon ng sapat na karanasan saka ko lamang 

naunawaan ang mga bagay na ito. Ang lansangan, ang ilog, at ang puno 

ay pawang magkakaugnay. Pagkatapos mong makapasok sa pintuang 

perlas at magpatuloy sa gintong lansangan, agad kang magkakaroon ng 

dumadaloy na ilog. Kasama ng daloy ng buháy na tubig ay ang puno ng 

buhay. Napakalinaw ng larawang ito.  

Gamitin natin ngayon ang larawang ito sa ating pang-araw-araw na 

pamumuhay. Halimbawang ang isang kapatid na babae ay pumunta sa 

isang department store upang mamili. Bago pa man siya makapasok sa 

tindahan, nagsisimula nang regulahan siya ng dibinong kalikasan bilang 

ang panloob na lansangan. Walang salita, isa lamang panloob na 

pagreregula. Pumasok ang kapatid na babae sa tindahan at dumampot ng 

isang bagay. Ang panloob na pagreregula ay nagsasabing, “Bitawan mo 

ito,” ngunit binigyang-katwiran niya ang kanyang sarili, sinasabi sa sarili 

na ayos lamang bilhin ang bagay na yaon ngayon at na hindi na niya iyon 

uulitin. Subalit, sa sandaling yaon, huminto na ang panloob na pagdaloy. 

Pagkauwi ng kapatid na babae, nasumpungan niyang hindi siya 

makapanalangin. Bagaman sinisikap niyang buksan ang kanyang bibig at 

magsabi ng anuman sa Panginoon, walang salitang lumalabas mula sa 

kanyang panloob na katauhan. Ito ay isang negatibong paglalarawan 

kung ano ang nangyayari kapag hindi natin sinusunod ang panloob na 

regulasyon ng dibinong kalikasan.  

Isaalang-alang naman natin ngayon ang isang positibong 

paglalarawan. Ipagpalagay nating pagkasabi ng panloob na regulasyon sa 

kapatid na ito na huwag bilhin ang partikular na bagay na yaon, nagsabi 

siyang, “Amen, Panginoon, amen.” Kaagad-agad, masusumpungan niya 

ang kanyang sarili na lumalakad sa gintong lansangan. Gayundin naman, 

madarama niyang ang panloob na pagdaloy ay napatindi at napalakas. 

Madarama rin niyang ang panloob na daloy ay nagdadala sa kanya ng 

mayamang panustos ng buhay. Ito ang pagtatamasa sa puno ng buhay. 

Pagkatapos niyaon, marahil hindi na niya nanaisin pang manatili sa loob 

ng tindahan. Habang papaalis na siya ng tindahan, maaaring 

makaramdam pa siya na gusto niyang umawit o sumigaw ng aleluya. Ito 
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ang ibig sabihin ng lumakad sa gintong lansangan, makibahagi sa 

dumadaloy na ilog, at matamasa ang lahat ng yaman ng puno ng buhay.  

Mahirap maunawaan ang gintong lansangan, ang tubig ng buhay, at 

ang puno ng buhay kung makikitungo tayo sa mga ito sa isang 

makadoktrinang paraan. Ngunit kung isasaalang-alang natin ang ating 

karanasan, madali lamang nating mauunawaan ang mga ito. Sa tuwing 

ipinapasailalim natin ang ating buong katauhan sa pagkaulo ng 

nagtutubos na Diyos, ang Kanyang trono ay naitatatag sa loob natin. 

Mula sa tronong ito ay dumadaloy ang ilog ng buhay. Ang ilog ng buhay 

na ito ay dumadaloy sa gitna ng gintong lansangan, at sabay nitong 

umaagos na ilog ay naroroon ang puno ng buhay, na isang puno ng ubas 

na lumalago sa tabi ng ilog bilang ating mayamang panustos-buhay. Ang 

trono ay naririto, naghihintay sa ating magpasailalim sa pagkaulo at 

awtoridad ng nagtutubos na Diyos. Sa sandaling magpasailalim tayo sa 

pagkaulong ito, ang Espiritung nagbibigay-buhay ay agad-agad na 

dadaloy sa loob natin, at matatagpuan natin ang ating mga sariling nasa 

gintong lansangan. Habang lumalakad tayo sa gintong lansangan, 

masusumpungan nating ang panloob na pagdaloy ng Espiritung 

nagbibigay-buhay ay kamangha-mangha, nagpapanariwa, nakasisiya, at 

nagtutustos. Kakailanganin ang napakaraming salita upang mailarawan 

nang sapat ang daloy na ito sa loob natin. Sabay sa pagdaloy na ito ng 

buháy na tubig ay nariyan ang mga yaman ng puno ng buhay na 

lumalago sa daloy ng ilog. Nangangahulugan ito na kung nasaan ang 

daloy ng ilog, naroroon ang puno ng buhay upang tustusan tayo. Sa aking 

karanasan taglay ko ang isang trono, ang pagdaloy ng tubig ng buhay, at 

si Kristo bilang ang puno ng buhay na lumalago sa loob ko sa isang 

napakapraktikal na paraan. Hindi ito isang pandoktrinang pagkaunawa; 

ganap itong isang bagay ng karanasan sa buhay.  
 

3. Namumunga ng Labindalawang Bunga 
 

Sinasabi rin ng bersikulo 2 na ang puno ng buhay ay namumunga 

ng labindalawang uri ng bunga, namumunga sa bawat buwan. Ang mga 

bunga ng puno ng buhay ang magiging pagkain ng mga tinubos ng Diyos 

magpasawalang-hanggan. Ang mga ito ay nananatiling sariwa, 

ibinubunga sa bawat buwan, labindalawang bunga taun-taon.  

Ang katunayang may labindalawang bunga ay nangangahulugan na 

ang bunga ng puno ng buhay ay masagana at sapat para sa 

kakumpletuhan sa walang-hanggang administrasyon ng Diyos. Tandaan 

ang kahulugan ng bilang na labindalawa: ito ay kakumpletuhan sa 

administrasyon ng Diyos para sa Kanyang ekonomiya magpasawalang-
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hanggan. Kaya, ang labindalawang bunga ay para sa walang-hanggang 

kakumpletuhan sa administrasyon ng Diyos para sa Kanyang ekonomiya.  

Ang pagbanggit ng “bawat buwan” ay nagpapahiwatig na sa 

bagong langit at bagong lupa ang buwan ay mananatiling naroroon upang 

hatiin ang labindalawang buwan. Ang araw ay mananatili ring naroroon 

upang paghiwalayin ang araw at gabi sa mga panahong may 

labindalawang oras bawat isa. Bagama’t ang bilang na kumakatawan sa 

ekklesia ay pito, nangangahulugang ang Diyos ay idinagdag sa tao, ang 

Kanyang nilalang, sa Kanyang pangkasalukuyang pamamahagi, ang 

labindalawa ay ang bilang ng Bagong Herusalem, nangangahulugang ang 

Diyos ay naihalo sa tao sa Kanyang walang-hanggang administrasyon. 

Sa Bagong Herusalem ay naroon ang labindalawang pundasyon na may 

mga pangalan ng labindalawang apostol, labindalawang pintuan na 

siyang ang labindalawang perlas na may mga pangalan ng labindalawang 

lipi, at labindalawang bunga ng puno ng buhay. Kung lawak ang pag-

uusapan, ang mismong lunsod ay labindalawang libong estadio, isang 

libong pinarami nang labindalawang beses, na may tatlong dimensiyon, 

at ang pader nito ay isang daan at apatnapu’t apat na siko, na 

labindalawang pinarami nang labindalawang beses. Kung panahon 

naman, sa bagong langit at bagong lupa, may labindalawang buwan taun-

taon, labindalawang oras araw-araw, at labindalawang oras gabi-gabi.  
 

4. Tinatamasa ng Lahat ng Tinubos ng Diyos 
 

Lahat ng tinubos ng Diyos ay magtatamasa ng puno ng buhay 

magpasawalang-hanggan (22:14). Ang ating pagtatamasa sa puno ng 

buhay ay para sa administrasyon ng Diyos. Tinubos tayo ng Diyos upang 

matamasa ang puno ng buhay, at ang pagtatamasang ito ay para sa 

pamamahala ng Diyos sa Kanyang walang-hanggang ekonomiya.  
 

5. Ang Mga Dahon Nito Bilang Pampagaling sa mga Bansa 
 

Sinasabi rin ng bersikulo 2, “At ang mga dahon ng [puno] ay 

pampagaling sa mga bansa.” Sa Biblia, ang mga dahon ay isang simbolo 

ng mga gawa ng tao (Gen. 3:7). Ayon sa talâ ng Biblia, ang unang 

pagkakataong ginamit ng tao ang mga dahon ay upang gumawa ng 

panakip para sa kanyang sarili. Ang mga dahon ng puno ng buhay ay 

sumasagisag sa mga gawa ni Kristo. Ang mga naisilang na muling 

mananampalataya ay kumakain ng bunga ng puno ng buhay, tinatanggap 

si Kristo bilang kanilang buhay at panustos-buhay sa panloob, upang 

matamasa nila ang dibinong buhay magpasawalang-hanggan;  
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samantalang ang mga napanumbalik na bansa ay pinagagaling ng mga 

dahon ng puno ng buhay, kinukuha ang mga gawa ni Kristo bilang 

kanilang gabay at regulasyon sa panlabas, upang maipamuhay nila ang 

pantaong buhay magpakailanman. Kapag tiningnan ng mga bansa ang 

paraan ng Panginoong Hesus kung paano ginagawa ang mga bagay at 

iginagawi ang Kanyang Sarili, ang Kanyang mga gawa ay magiging 

isang pinagmumulan ng pagpapagaling sa kanila, at pananatilihin ng 

pagpapagaling na ito ang kanilang pantaong buhay magpakailanman. 
 

XX.  ANG  PAGHAHARI  NITO 
 

Yaong mga nasa Bagong Herusalem “ay maghahari 

magpakailanman” (22:5). Ang Bagong Herusalem ay maghahari sa mga 

bansang nasa ilalim ng pagliliwanag nito. Sinasabi ng Apocalipsis 21:24, 

“At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito.” Sa 

katapusan ng kapanahunang ito isang malaking bahagi ng mga 

nananahan sa lupa ang mamamatay sa loob ng panahon ng ikaanim at 

ikapitong trumpeta. Ang matitira ay hahatulan ni Kristo sa trono ng 

Kanyang kaluwalhatian kapag Siya ay bumalik sa lupa. Ang mga 

hinatulan, ang “mga kambing,” ay susumpaing mapahamak sa dagat-

dagatang apoy, habang ang mga inaring- matuwid, ang “mga tupa,” ay 

pagpapalaing magmana ng kahariang inihanda para sa kanila mula pa 

nang itatag ang sanlibutan (Mat. 25:31-46). Hindi sila maliligtas at 

maisisilang na muli bilang ang mga Bagong Tipang mananampalataya; 

mapanunumbalik lamang sila sa orihinal na kalagayan ng tao ayon sa 

pagkalikha ng Diyos. Sila ang mga magiging bansa bilang mga 

mamamayan ng sanlibong taong kaharian, kung saan ang mga nananaig 

na mananampalataya ay magiging mga hari (20:4, 6) at ang naligtas na 

labí ng Israel ay magiging mga saserdote (Zac. 8:20-23). Pagkatapos ng 

sanlibong taong kaharian, isang bahagi ng mga bansang ito, na nalinlang 

ng Diyablo, ay magrerebelde laban sa Panginoon at matutupok ng apoy 

mula sa langit (20:7-9). Ang matitira ay ililipat sa bagong lupa bilang 

ang mga bansa, mamumuhay sa paligid ng Bagong Herusalem at lalakad 

sa pamamagitan ng liwanag nito. Sila ang mga magiging bayan na 

binanggit sa 21:3 at 4. Sila, bilang ang mga nilikha ngunit hindi naisilang 

na muling tao, ay pananatilihin upang mabuhay magpakailanman sa 

pagkalikha sa kanilang kalagayan sa pamamagitan ng pagpapagaling ng 

mga dahon ng puno ng buhay. Maging sa kanila ay wala nang kamatayan 

(21:4). Sa ilalim ng pagliliwanag ng Bagong Herusalem ng dibinong 

kaluwalhatian, hindi na rin sila malalagay sa kadiliman.  

Mga Nilalaman 



 
 

Sinasabi rin ng Apocalipsis 21:24 ang tungkol sa Bagong 

Herusalem na “ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang 

kaluwalhatian sa loob niyaon.” Ang mga hari sa lupa rito ay ang mga 

hari ng mga bansa sa bagong lupa. Ang mga tinubos at naisilang na 

muling banal ay magiging mga hari sa mga haring ito (22:5), at si Kristo 

ang magiging Hari ng mga hari sa kawalang-hanggan. Ang 

kaluwalhatian ng mga bansa ay ang kanilang mga piling-piling bunga 

(Gen. 31:1, 16; Ester 1:4), at ang kanilang karangalan ay ang kanilang 

kahalagahan sa kalagayan at ang kanilang dangal sa katayuan. 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  ANIMNAPU’T  ANIM 
 

ANG  PAGTATAMASA  AT  PAGPAPALA  NG  MGA 

TINUBOS  NG  DIYOS  SA  KAWALANG-HANGGAN 
 

Ang mga pinagbabatayang bilang sa Bagong Herusalem ay ang 

mga bilang na labindalawa at isa. Ang isa ay ang natatanging bilang. 

May isang Diyos, isang lunsod, isang trono, isang lansangan, isang ilog, 

at isang puno ng buhay. Kaya, ang bilang na isa ang pinagbabatayang 

bilang ng ekklesia at ng pagtatayo ng Diyos sa Kanyang ekonomiya. 

Hindi ko ito konsepto; ito ay konsepto ni Pablo sa Efeso 4:3-6, kung saan 

isinasalita niya ang ukol sa isang Katawan, isang Espiritu, isang pag-asa, 

isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, at isang Diyos 

at Ama. Mayroon lamang tayong isang Diyos, isang trono, isang 

administrasyon, isang awtoridad, isang daloy, isang daan, at isang puno. 

Kung nakita na natin ito, magpakailanman tayong maiingatan sa 

kaisahang ito.  

Ang kaisahang ito ay nagmumula sa namumukod-tanging Diyos, 

ang Isa na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ang trono, ang ilog, 

ang lansangan, at ang puno ay pawang nagmumula sa Kanya. Siya ang 

namumukod-tanging pinagmumulan ng lahat ng bagay upang maibunga, 

maitaguyod, mapanatili, at maingatan ang namumukod-tanging 

pagtatayo ng iisang Diyos.  

Ang sitwasyon ng kasalukuyang Kristiyanidad ay lubhang naiiba 

rito. Ang Kristiyanidad ay punô ng kaguluhan at pagbabaha-bahagi. May 

libu-libong pagbabaha-bahagi sa kasalukuyang Kristiyanidad. Walang 

sinumang nakaaalam kung gaano karaming pagbabaha-bahagi ang 

naganap sa mga tinatawag na malayang grupo. Halos lahat sa malalayang 

grupo ay nagsasabing sila ay ganito o ganoon. Gaano natin 

pinasasalamatan ang Panginoon na binuksan Niya ang ating mga mata at 

ipinakita sa atin ang Kanyang natatanging daan! Wala tayong anupaman 

maliban sa namumukod-tanging Diyos na nasa namumukod-tanging 

trono na may namumukod-tanging daloy na may namumukod-tanging 

panustos-buhay. Kaya naman, tayo ay may iisang patotoo at tayo ay nasa 

iisang ekklesia.  
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Ang ekklesia ay binubuo kapwa ng pagkadibino at pagkatao; ito ay 

isang sama-samang entidad kapwa ng Diyos at ng tao. Ang entidad na ito 

ay kapwa tirahan ng Diyos at tahanan natin, sapagkat ngayon tayo ay 

nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa atin. Ang buhay-

ekklesia ngayon ay isang maliit na modelo ng Bagong Herusalem sa 

bagong langit at bagong lupa. Tayong nasa ekklesia ay 

makapagpapatotoo na tayo ay tunay na iisa. Tayo ay isa sa Diyos, isa sa 

Kanyang awtoridad, isa sa Kanyang kahayagan, isa sa daloy, isa sa 

buhay, at isa sa puno. Sa kaisahang ito, tayo ay nananahan sa Diyos, ang 

Diyos ay nananahan sa atin, at sa gayon tayo ay nagiging Kanyang 

patotoo.  
 

I.  ANG  BANAL  NA  LUNSOD 
 

Sa mensaheng ito, tatalakayin natin ang pagtatamasa at pagpapala 

ng mga tinubos ng Diyos sa kawalang-hanggan. Ang unang mahalagang 

bagay ng ating pagtatamasa sa kawalang-hanggan ay ang banal na lunsod 

(22:14, 19). Sinasabi ng Apocalipsis 22:19, “At kung ang sinuman ay 

mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisin ng Diyos 

ang kanyang bahagi sa [puno] ng buhay, at sa banal na lunsod na 

[nakasulat] sa aklat na ito.” Ipinapakita nito na ang magkaroon ng bahagi 

sa banal na lunsod ay isang malaking bagay sa atin.  

Ang banal na lunsod kung saan tayo ay makikibahagi at siyang 

ating matatamasa ay ang Diyos na naihalo sa lahat ng Kanyang banal. Sa 

isang entidad na ito, ang banal na lunsod, hindi lamang natin matatamasa 

ang Diyos; matatamasa rin natin ang Diyos sa lahat ng banal. 

Matatamasa natin ang Diyos sa loob ng isa’t isa at matatamasa natin ang 

isa’t isa sa loob ng Diyos. Matatamasa kita sa loob ng Diyos, at 

matatamasa mo ako sa loob ng Diyos. Bagaman ang pagtatamasang ito 

ay totoong mahiwaga, mayroon tayong patikim nito sa loob ng buhay-

ekklesia ngayon, kung saan matatamasa natin ang Diyos sa loob ng isa’t 

isa at ang isa’t isa sa loob ng Diyos. Anong dibino at makalangit na 

buhay-komunidad ito!  

Ang tao ay nilikha ng Diyos na may naising magkaroon ng buhay-

komunidad. Ang ating pantaong kalikasan ay nag-aasam ng isang buhay-

komunidad. Upang matupad ang naising ito, dumadalo ang mga tao sa 

mga nightclub at party. Gayon pa man, hindi matutugunan ng mga 

nightclub at party ang pangangailangang ito. Bagama’t ang mga tao ay 

gutom at uhaw sa isang wastong sama-samang pamumuhay, nalason sila 

ng mga club at party ng sanlibutan. Sa halip na tumanggap ng wastong 

inuming papawi sa kanilang uhaw, sila ay nalason. Mayroon lamang 
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isang uri ng party na dalisay, masaya, nakapagpapalusog, 

nakapagbibigay-liwanag, nakapag-bibigay-kasiyahan, at 

nakapagpapatibay, at yaon ay ang ekklesia. Araw kada araw, tayo sa 

buhay-ekklesia ay dumadalo sa isang makalangit na party. Ang party na 

ito ay banal, dibino, at espiritwal. Ito ay ang party ng Diyos na naihalo sa 

tao. Anong katamasahan ang dumalo sa party na ito!  

Sa pamamagitan ng aking karanasan sa buhay-ekklesia na halos 

limampung taon, nabatid ko ang disposisyon ng mga kabataan. 

Masasakit magsalita at sobrang maghihiling ang mga kabataan, at kaya 

nilang saktan ang puso ng kanilang mga magulang o ng mga matanda sa 

ekklesia. Ang lahat ng matanda ay mga puntirya ng palaso ng mga 

kabataan. Madalas nasasabi ko sa ilang kabataang ito na masasakit 

magsalita, “Kung ang ekklesia at ang mga matanda ay hindi kalugud-

lugod sa inyong mga mata, bakit hindi kayo lumayo sa ibang lugar, sa 

mga bundok, marahil, at mamuhay nang kayu-kayo lamang? Sa gayon 

hindi na kayo magugulo ng ekklesia o ng mga matanda.” Tumugon sila 

na dahil natatamasa nila ang salamuha sa buhay-ekklesia, hindi nila 

lilisanin kailanman ang ekklesia.  

Ang pagnanais natin para sa isang buhay-komunidad ay hindi lubos 

na mabibigyang-kasiyahan maging ng ating buhay may-asawa o buhay-

pamilya. Maaaring marami kang kapatid, pinsan, pamangkin, at iba pang 

kamag-anak, ngunit hindi nila mabibigyang-kasiyahan ang iyong 

panloob na naisin para sa isang buhay-komunidad. Ang naising ito, isang 

naisin para sa buhay-ekklesia at isang naising nilikha ng Diyos, ay 

mabibigyang-kasiyahan lamang sa ekklesia.  

Tayong mga Kristiyano ay tulad ng mga tupang nagkakawan-

kawan. Ilang taon na ang nakalipas, nagmasid ako sa ilang kawan ng 

tupa sa Scotland. Napansin kong nasisiyahan ang mga tupang 

magkawan-kawan. Naglakbay sila nang sama-sama, kumain nang sama-

sama, at nahigang sama-sama. Lagi silang magkakasama bilang isang 

kawan. Tayong mga Kristiyano ay may gayon ding naisin, ang naisin 

para sa buhay-ekklesia.  

Gaano natin natatamasa ang Diyos sa buhay-ekklesia! Maaaring 

sabihin ng ilan, “Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, at matatamasa ko 

Siya kahit saan. Maaari ko Siyang matamasa sa bahay o sa lansangan. 

Hindi ko kailangan ang buhay-ekklesia upang matamasa ang Diyos.” 

Maipatototoo nating walang paghahambing sa pagitan ng pagtatamasa sa 

Diyos sa loob ng ekklesia at sa pagtatamasa sa Diyos sa labas ng 

ekklesia. Oo, maaari mong matamasa ang Diyos kahit saan, subalit hindi 

sa paraan kung paano natin Siya natatamasa sa ekklesia. Sa buhay-

ekklesia, nawawala tayo sa ating sarili sa pagtatamasa sa Panginoon. Ang 

buhay-ekklesia ay isang buhay ng Diyos na naihalo sa tao. Sa kahanga-
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hangang pinaghalong buhay na ito, araw-araw nating natatamasa ang 

Diyos sa lahat ng minamahal na banal, at natatamasa natin ang mga 

minamahal na banal sa loob ng Diyos. Ang pagtatamasang ito ang unang 

aspekto ng ating walang-hanggang bahagi sa banal na lunsod. Ang 

pagtatamasa sa lunsod na ito, na siyang kabuuan ng Diyos na naihalo sa 

lahat ng banal, ay ang ating walang-hanggang bahagi. Sa banal na lunsod 

na ito, ang Diyos at ang Kordero ang magiging tahanan natin para sa 

kapahingahan (21:3). Sa banal na lunsod, natatamasa rin natin ang Diyos 

at ang Kordero bilang ating templo para sa paglilingkod at pagsamba sa 

Diyos (21:22).  
 

II.  ANG  PUNO  NG  BUHAY 
 

Ang ikalawang aytem ng ating pagtatamasa sa kawalang-hanggan 

ay ang puno ng buhay (22:14, 19). Ang puno ng buhay ay walang iba 

kundi si Kristo, ang Anak ng Diyos, ang nagtutubos na Kordero, bilang 

ating panustos-buhay. Ang punong ito ay mayaman, sariwa, at 

nakapagpapanariwa. Tayo ay tinubos upang magkaroon ng karapatang 

lumapit sa puno ng buhay.  

Sinasabi ng Apocalipsis 22:14, “Pinagpala ang naghuhugas ng 

kanilang balabal, upang sila ay magkaroon ng karapatan sa [puno] ng 

buhay, at makapasok sa lunsod sa pamamagitan ng mga pintuan.” Ang 

bersikulong ito ay maituturing na isang pangako hinggil sa pagtatamasa 

sa puno ng buhay, na siyang si Kristo kalakip ang lahat ng yaman ng 

buhay; at ang ikalawang bahagi ng bersikulo 17 ay maituturing na isang 

pagtawag na inumin ang tubig ng buhay, na siyang ang Espiritung 

nagbibigay-buhay. Kaya, ang aklat ng Apocalipsis ay nagtatapos sa isang 

pangako at isang pagtawag, na kapwa para sa pagkain ng nagpapaloob ng 

lahat na Kristo at pag-inom sa Kanya bilang ang Espiritung nagbibigay-

buhay.  

Pagkatapos ng pagkalikha sa kanya, ang tao ay inilagay sa harapan 

ng puno ng buhay (Gen. 2:8-9), nangangahulugan na siya ay nabigyan ng 

pribilehiyong makabahagi rito. Ngunit dahil sa pagkatisod ng tao, ang 

puno ng buhay ay isinara sa tao sa pamamagitan ng kaluwalhatian, 

kabanalan, at katuwiran ng Diyos. (Gen. 3:24). Sa pamamagitan ng 

pagtutubos ni Kristo, na tumupad sa lahat ng kahilingan ng 

kaluwalhatian, kabanalan, at katuwiran ng Diyos, ang daan patungo sa 

puno ng buhay ay nabuksang muli sa mga mananampalataya (Heb. 

10:19-20). Kaya, ang mga mananampalatayang naglinis ng kanilang 

balabal sa nagtutubos na dugo ni Kristo ay may karapatang matamasa 

ang puno ng buhay bilang kanilang walang-hanggang bahagi sa banal na 

lunsod, ang paraiso ng Diyos sa kawalang-hanggan (2:7).   
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Sa bersikulong ito, ang mga balabal ay sumasagisag sa gawi ng 

mga mananampalataya. Ang hugasan ang ating mga balabal ay ang 

panatilihing malinis ang ating mga gawi sa pamamagitan ng paghuhugas 

ng dugo ng Kordero (7:14; 1 Juan 1:7). Nagbibigay ito sa atin ng 

karapatang makibahagi sa puno ng buhay at makapasok tungo sa loob ng 

lunsod. Ang makapasok sa pamamagitan ng mga pintuan tungo sa loob 

ng lunsod ay ang pumasok tungo sa Bagong Herusalem bilang isang 

kinasasaklawan ng walang-hanggang pagpapala ng Diyos sa 

pamamagitan ng pagkasilang na muli sa pamamagitan ng dumaraig sa 

kamatayan at namamahagi ng buhay na Kristo. Kapwa ang puno ng 

buhay at ang lunsod ay magiging katamasahan natin sa kawalang-

hanggan.  
 

III.  ANG  TUBIG  NG  BUHAY 
 

Ang isa pang aspekto ng pagtatamasa at pagpapala ng mga tinubos 

ng Diyos sa kawalang-hanggan ay ang tubig ng buhay (22:17; 21:6). Ang 

tubig ng buhay ay ang Espiritung nagbibigay-buhay bilang ating walang-

hanggang inumin. Kinakailangan nating kapwa kumain at uminom. 

Hindi gaanong kainam kumain nang walang anumang maiinom. Aleluya, 

sa kawalang-hanggan tayo ay may pagkain, puno ng buhay, at inumin, 

ang Espiritung nagbibigay-buhay! Tandaan, ang Espiritung nagbibigay-

buhay sa katunayan ay ang Tres-unong Diyos Mismo na ipinadadaloy 

ang Kanyang Sarili upang maging ating inumin.  

Sapagkat maraming Kristiyano ang tumatangan sa maling 

konseptong nakuha mula sa mga tradisyonal na pagtuturo, inaakala 

nilang ang Espiritu ay hiwalay sa Anak at sa Ama. Sa kanila, ang 

Espiritu ay ang Espiritu lamang. Ngunit sinasabi ng Juan 15:26, 

“Datapuwat pagparito ng Mang-aaliw, na Aking isusugo sa inyo mula sa 

Ama, samakatuwid, ang Espiritu ng realidad na nagbubuhat sa Ama, 

Siya ay magpapatotoo hinggil sa Akin.” Ang kahulugan ng pang-ukol na 

Griyego na isinaling “mula sa” ay “mula’t kasama.” Ang Espiritu ng 

realidad ay isinugo ng Anak hindi lamang mula sa Ama, bagkus kasama 

rin ng Ama. Kaya, ang Mang-aaliw ay nagmula sa Ama at kasama ng 

Ama. Ang Ama ang pinagmulan. Nang dumating ang Espiritu buhat sa 

pinagmulan, hindi Niya iniwan ang pinagmulan; ang pinagmulan ay 

kasama Niyang dumating. Ang Espiritu ay nagmula sa Ama, at ang Ama 

ay dumating kasama ng Espiritu. Ang Espiritung ito, na ipinadala ng 

Anak at dumating na kasama ng Ama, ay nagpapatotoo tungkol sa Anak. 

Samakatuwid, ang Kanyang patotoo ukol sa Anak ay isang bagay ng 

Tres-unong Diyos.  
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Bagama’t mahirap itong ipaliwanag, madali itong maunawaan kung 

isasaalang-alang natin ang ating karanasan. Kapag tumatawag tayo ng, 

“O Panginoong Hesus,” natatanggap natin ang Espiritu. Ngunit kapag 

dumarating ang Espiritu, mayroon tayong malalim na pandamang ang 

Ama at ang Anak ay dumarating din. Ito ay nagpapahiwatig na ang 

Espiritung ito ay ang nagpapaloob ng lahat na Espiritu. Kapag 

dumarating Siya sa loob natin, dumarating Siya kasama ang Anak at ang 

Ama. Kaya, ang ating walang-hanggang inumin, ang Espiritung 

nagbibigay-buhay, ay walang iba kundi ang Tres-unong Diyos. Anong 

katamasahan ito! Kung itutuon natin ang ating pansin sa pandoktrinang 

pang-unawa lamang, maiwawala natin ang pagtatamasang ito. Ngunit 

kung pinahahalagahan natin ang tunay na karanasan sa ating espiritu, 

sasabihin nating, “Ngayon nauunawaan ko nang ang mismong inuming 

natatamasa ko ay ang Tres-unong Diyos na dumadaloy tungo sa loob ng 

aking katauhan.”  

Ang walang-hanggang inuming ito ay kasinlinaw ng kristal (22:1). 

Sa Espiritung nagbibigay-buhay ay walang malabo. Habang iniinom 

natin ang walang-hanggang Espiritung ito, ang lahat ng bagay ay 

nagiging kasinlinaw ng kristal.  
 

IV.  ANG  TRONO  NG  DIYOS  AT  NG  KORDERO 
 

Sa kawalang-hanggan ay matatamasa rin natin ang trono ng Diyos 

at ng Kordero (22:3). Mahirap malaman kung ang trono ng Diyos sa 

Apocalipsis 21 at 22 ay ang trono ng awtoridad ba o ang trono ng biyaya. 

Sa Hebreo 4 ang trono ay ang trono ng biyaya, ngunit sa Apocalipsis 4 

ang trono ay pangunahing ang trono ng awtoridad. Sa katapusan ng 

Biblia, ang trono ay kapwa ang trono ng awtoridad at ang trono ng 

biyaya. Nalalaman natin ito sa pamamagitan ng larawan sa kapitulo 

dalawampu’t dalawa. Dito ang trono ng Diyos at ng Kordero ay tiyak na 

para sa dibinong administrasyon ng Diyos. Kaya, ito ay ang trono ng 

awtoridad. Gayon pa man, ang lumalabas mula sa trono ay hindi 

awtoridad, kundi ang ilog ng tubig ng buhay, kasama ang puno ng buhay 

bilang ang panustos-buhay. Hindi ito awtoridad; ito ay biyaya.  

Hindi natin dapat kailanman ihiwalay ang awtoridad mula sa biyaya 

o ang biyaya mula sa awtoridad. Ang biyaya at awtoridad ay iisa. Kung 

mayroon tayong biyaya, nasa ilalim tayo ng awtoridad, at kung nasa 

ilalim tayo ng awtoridad, tiyak na bumabahagi tayo sa biyaya. Bagama’t 

totoong, bilang mga Kristiyano, kailangan nating maghari, hindi tayo 

dapat maghari sa pamamagitan ng awtoridad. Sa halip, dapat tayong 

maghari sa pamamagitan ng pagdaloy ng buhay. Hindi dapat gumamit 

ang mga matanda ng kanilang pagkamatanda sa pamamagitan ng 
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awtoridad. Ang pagkamatanda, yaon ay, ang pagkatawan sa pagkaulo, ay 

dapat gampanan sa pamamagitan ng pagdaloy ng buhay. Bagama’t ang 

trono ay ang trono ng awtoridad, ang trono ng pagkaulo, mula sa trono 

ay dumadaloy ang ilog ng tubig ng buhay. Kapag tinitingnan mo ang 

trono, makikita mo ang awtoridad at pagkaulo. Ngunit kapag tinitingnan 

mo ang ilog, makikita mo ang tubig ng buhay at ang puno ng buhay. Ito 

ay nagpapakita na ang wastong pagkamatanda ay hindi ang paggamit ng 

awtoridad sa iba; ito ay ang pagdaloy ng buhay tungo sa kanila. Tayo ay 

naghahari, ngunit hindi tayo naghahari sa pamamagitan ng awtoridad; 

naghahari tayo sa pamamagitan ng pagdaloy ng panloob na buhay.  

Ngayon ang Panginoong Hesus ay hindi lamang naghahari nang 

may awtoridad. Siya ay naghahari sa ekklesia, sa gitna ng mga ekklesia, 

at sa lahat ng ekklesia sa pamamagitan ng pagdaloy ng Kanyang buhay 

bilang biyaya. Higit tayong nakikibahagi ng Kanyang buhay, higit na 

awtoridad ang taglay natin. Yaong mga iginagalang ninyo sa buhay-

ekklesia ay yaong mga gumulang sa buhay. Gayon pa man, walang 

sinumang umaangkin ng awtoridad ang iginagalang. Sa kaloob-looban 

ng mga espiritu ng mga banal ay walang pagrespeto sa gayong uri ng 

pagkamatanda. Ang buhay ay ang mismong kahayagan ng awtoridad. Sa 

halip na angkinin ang awtoridad, kailangan nating ipamuhay si Kristo. 

Ang mismong Kristo na ipinamumuhay natin ay ang magiging awtoridad 

natin sa iba. Tatamasahin natin ang ganitong uri ng awtoridad 

magpasawalang-hanggan. Ang trono, ang pinagmumulan ng panustos-

buhay na may dibinong awtoridad, ang ating magiging walang-hanggang 

pagtatamasa.  
 

V.  WALA  NANG  SUMPA 
 

Sa kawalang-hanggan “hindi na magkakaroon pa ng anumang 

sumpa.” Sa halip na sumpa, magiging walang-hanggang bahagi natin ang 

trono ng Diyos at ng Kordero. Dumating ang sumpa sa pamamagitan ng 

pagkatisod ni Adam (Gen. 3:17) at natuos sa pamamagitan ng pagtutubos 

ni Kristo (Gal. 3:13). Yamang wala nang pagkatisod sa bagong langit at 

sa bagong lupa, hindi na magkakaroon pa ng anumang sumpa.  

Hindi maraming Kristiyano ang nakauunawa sa lahat ng bagay na 

nakapaloob sa sumpa. Ang mga bagay gaya ng pagkamuhi, pamimintas, 

at tsismis ay pawang kabilang sa sumpa. Kung sinuman sa ekklesia sa 

Anaheim ay nakikipagtsismisan pa rin, tanda rin ito na ang ekklesia ay 

nasa ilalim ng isang maliit at tusong sumpa. Kung ang mga kapatid ay 

nagpipintasan sa isa’t isa, yaon din ay isang tanda na ang ekklesia ay 

nasa ilalim ng sumpa. Higit pa rito, kung ang ilang banal ay mahina 

hanggang sa mamatay sila, yaon ay isang tanda ng sumpa. Ang hindi na 
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magkasumpa ay nangangahulugan na hindi na magkaroon ng anumang 

tsismis, pagkamuhi, pamimintas, kahinaan, o kamatayan. Kapag walang 

sumpa, ang lahat ay maayos, kaaya-aya, malakas, at buháy.  

Hindi ko nais na mapunta sa isang tahanan kung saan ang isang 

asawang lalake ay nakikipagsagutan sa kanyang asawang babae. Sa 

tuwing nakaririnig ako ng gayong pagtatalo, lumalayo ako sapagkat hindi 

ko nais makibahagi sa sumpa. Hindi ko nais makita ang sumpa, mahipo 

ang sumpa, o mapasailalim ng sumpa. Kung makasaksi ako ng gayong 

pagtatalo, magiging mahirap kalimutan ang impresyong naikintal nito sa 

akin. Sa tuwing makikita ko ang kapatid na lalake at kapatid na babaeng 

yaon mapapaalalahanan ako ng kanilang pag-aaway. May ilang 

pagkakataon, habang papalapit ako sa tahanan ng isang kapatid na lalake 

at kapatid na babae, naririnig ko mula sa malayo ang kanilang pagtatalo. 

Kaagad-agad, lumayo ako at hindi bumalik hanggang naging tahimik na. 

Pagkatapos kumatok ako sa pintuan at binati ako ng isang kaaya-ayang, 

“Purihin ang Panginoon! Amen!” Ito ay kahanga-hanga. Sadya akong 

nasisiyahang makasama ang mag-asawang nagpupuri sa Panginoon. 

Gusto kong ang alaalang ikinintal ng kanilang mga papuri ay manatili sa 

akin magpakailanman.  

Natanto mo na ba kahit minsan kung gaano karami ang nakapaloob 

sa sumpa? Naisip mo na bang saklaw ng “wala nang sumpa” ang wala 

nang pagsasagutan? Kapag wala nang sumpa, ang lahat ay maayos, 

kaaya-aya, buháy, maliwanag, dalisay, at sakdal. Kapag tayo ay nasa 

Bagong Herusalem, makikibahagi tayo sa malaking pagpapalang ito. 

Gayon pa man, nais nating lahat masabi na sa buhay-ekklesia ngayon ay 

wala nang anumang sumpa. Nawa ito ang maging sitwasyon sa lahat ng 

ekklesia-lokal.  
 

VI.  PAGLILINGKOD  SA  DIYOS  AT  SA  KORDERO 
 

Sinasabi rin ng Apocalipsis 22:3, “Paglilingkuran Siya ng Kanyang 

mga alipin.” Ang maglingkod sa Diyos at sa Kordero ay magiging isa 

ring pagpapala sa mga tinubos ng Diyos sa kawalang-hanggan. Ang 

panghalip na “Siya” sa bersikulong ito ay tumutukoy sa Diyos at sa 

Kordero; ang Diyos at ang Kordero ay iisa sa kawalang-hanggan. 

Gayundin ang “Kanya” sa susunod na bersikulo.  

Bagama’t ang mga tinubos ng Diyos ay maglilingkod sa Diyos at sa 

Kordero sa kawalang-hanggan, hindi nila Siya paglilingkuran bilang mga 

saserdote. Sa katunayan, sa bagong langit at bagong lupa ay wala nang 

mga saserdote. May paglilingkod, subalit wala nang pagkasaserdote. Ang 

pansaserdoteng paglilingkod ay laging kinabibilangan ng aspekto ng 

pagtutubos. Sapagkat sa bagong langit at bagong lupa ay wala nang 
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suliranin ng kasalanan, hindi na kakailanganin pa ang anumang gawain 

ng pagtutubos. Kaya, wala nang pansaserdoteng paglilingkod doon. 

Magkagayunman, magiging mga tagapaglingkod pa rin tayo ng Diyos at 

ng Kordero, at paglilingkuran natin Siya magpasawalang-hanggan.  
 

VII.  PAGKAKITA  SA  MUKHA  NG  DIYOS 
 

Sinasabi ng bersikulo 4, “At makikita nila ang Kanyang mukha.” 

Ito rin ay isang pagpapala sa mga tinubos ng Diyos sa kawalang-

hanggan. Ang “Kanya” sa bersikulong ito ay tumutukoy kapwa sa Diyos 

at sa Kordero. Ang pagkakita sa Kanyang mukha ay nangangahulugang 

pagkakita sa mukha ng Diyos at ng Kordero. 
  

VIII.  PAGTATAGLAY  NG  PANGALAN  NG  DIYOS  

 AT  NG KORDERO  SA  KANILANG  NOO 
 

Tataglayin ng mga tinubos ng Diyos ang pangalan ng Diyos at ng 

Kordero sa kanilang noo (b. 4). Ito ay isa pa ring pagpapala ng mga 

tinubos ng Diyos sa kawalang-hanggan. Hindi tayo magkakaroon ng 

dalawang pangalan; magkakaroon lamang tayo ng iisang pangalan, ang 

pangalan ng Diyos at ng Kordero. Ito ay katulad ng Mateo 28:19, na 

nagbabanggit ukol sa pagiging nabautismuhan tungo sa pangalan ng 

Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa kawalang-hanggan, kapwa ang 

Diyos at ang Kordero ay magtataglay ng isang pangalan. Dahil tayo ay 

pag-aari Niya, ang pangalang ito ay maisusulat sa ating noo 

magpakailanman. Hindi lamang tayo magiging Kanya; tayo rin ay 

magiging kaisa Niya.  
 

IX.  PAGLILIWANAG  SA  KANILA  NG  DIYOS 
 

Sinasabi ng bersikulo 5, “At hindi na magkakaroon pa ng gabi at 

sila ay hindi na mangangailangan ng liwanag ng ilawan, at ng liwanag ng 

araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos.” Ang pagiging 

naliwanagan ng Panginoong Diyos ay isa pang pagpapala sa mga tinubos 

ng Diyos sa kawalang-hanggan. Hindi na tayo mangangailangan pa ng 

ilawan, ng liwanag na gawa ng tao, ni ng araw, ang liwanag na likha ng 

Diyos. Ang Diyos Mismo ang sisinag sa atin, at mamumuhay tayo sa 

ilalim ng Kanyang pagliliwanag.  
 

X.  PAGHAHARI  MAGPAKAILANMAN 
 

Sinasabi rin ng bersikulo 5, “At sila ay maghahari 

magpakailanman.” Ang maghari magpakailanman ang magiging 

pinakahuling pagpapala sa mga tinubos ng Diyos sa kawalang-hanggan.  
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Ang mga ito ang mga pagpapala na ating matatamasa sa kawalang-

hanggan sa bagong langit at sa bagong lupa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Nilalaman 



 
 

 

PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  ANIMNAPU’T  PITO 
 

ANG  KONKLUSYON 
 

Ang Apocalipsis 22:6-21 ang konklusyon ng aklat na ito. Sa 

mensaheng ito ay tatalakayin natin ang iba’t ibang bagay na matatagpuan 

sa konklusyong ito.  

Sinasabi ng bersikulo 6, “At sinabi niya sa akin, Ang mga salitang 

ito ay tapat at totoo; at ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng 

mga propeta, ay nagsugo ng Kanyang anghel upang ipakita sa Kanyang 

mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari nang madali.” 

Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, na nagsugo 

ng Kanyang anghel upang ipakita ang mga bagay na nasa aklat na ito, ay 

ang Panginoong Hesus (1:1; 22:16). Sinasabi ng bersikulo 16, “Akong si 

Hesus ay nagsugo ng Aking anghel upang sa inyo ay magpatotoo ng mga 

bagay na ito para sa mga ekklesia.” Ang patotoo ng aklat na ito ay 

ibinigay ng Panginoong Hesus para sa mga ekklesia. Kaya, upang 

maunawaan at maingatan ito, kailangan nating mapasaloob ng mga 

ekklesia at maging para sa mga ekklesia.  

Sa aklat na ito ang Panginoong Diyos ay tinatawag na Diyos ng 

mga espiritu ng mga propeta. Ito ay nagpapakitang ang lahat ng 

propesiya sa aklat na ito ay binigyang-inspirasyon ng mismong Diyos na 

nagbigay-inspirasyon sa mga espiritu ng mga propeta kapwa sa Luma at 

Bagong Tipan. Ito rin ay nagpapakitang ang mga propesiyang ito ay may 

kaugnayan sa mga yaong nasa Luma at Bagong Tipan, na ang pawang 

isinalita ng mga propeta sa kanilang espiritu sa ilalim ng inspirasyon ng 

Diyos. Kaya, upang maunawaan ang mga propesiyang ito, kailangan din 

nating nasa ating espiritu sa ilalim ng pagpapahid ng Diyos.  
 

I.  BABALA  NA  MALAPIT  NANG  DUMATING  

ANG  PANGINOON  
 

Sa mga bersikulo 7, 12, at 20 mayroon tayong babala na ang 

Panginoon ay malapit nang dumating. Sa bawat bersikulong ito ay sinabi 

ng Panginoong Hesus, “Ako ay madaling pumaparito.” Ito ang babala ng 

Panginoon. Kung makikinig tayo sa babalang ito, tayo ay pagpapalain; 

kung hindi, maiwawala natin ang pagpapala. Huwag ninyong isiping 

yamang hinahayaan ng Panginoon ang sitwasyon sa loob ng mahigit na 
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labinsiyam na siglo, matagal Siyang makababalik. Tingnan ninyo ang 

sitwasyon ng daigdig ngayon. Hindi natin alam kung anong mangyayari 

sa loob ng susunod na ilang araw. Sa kapanahunang ito, ang mga bagay 

ay mabilis na nagaganap. Kaya, dapat tayong manalangin at maging 

mapagbantay. Dapat din tayong maging handa sa espiritu at sa ating 

pang-araw-araw na buhay. Nawa ay takpan tayo ng Panginoon nang tayo 

ay maging isang mapagbantay, nananalangin, at handang mga tao.  
 

II.  PAGPAPALA  NG  PAGTUPAD  SA  MGA  SALITA  NG  

PROPESIYA  NG  AKLAT  NA  ITO 
 

Sa bersikulo 7, sinasabi rin ng Panginoon, “Pinagpala ang 

tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito.” Malinaw na 

sinasabi sa atin ng Panginoon dito na kung tutuparin natin ang mga salita 

ng propesiyang ito, tayo ay pagpapalain. Ang Panginoon ay nagwika ng 

parehong-parehong salita sa 1:3. Doon ay sinabi Niya, “Pinagpala ang 

bumabasa at ang [nakikinig] ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng 

mga bagay na nasusulat sa loob nito.” Ang aklat na ito ay isinulat 

pangunahing para sa pagpapala ng Diyos sa Kanyang bayan. Kung 

makakabahagi ba tayo o hindi sa pagpapalang ito ay nakadepende sa 

kung paano natin hawakan ang mga salitang nasa aklat na ito. Dapat 

nating tanggapin ang mga salitang ito at tuparin ang mga ito. Yaong mga 

tumutupad nito ay pagpapalain.  
 

III.  BABALA  NA  HUWAG  ILIHIM   

ANG  PROPESIYA  NG  AKLAT  NA  ITO 
 

Sinasabi ng bersikulo 10, “At sinabi niya sa akin, Huwag mong 

[ilihim] ang mga salita ng propesiya ng aklat na ito, sapagkat malapit na 

ang panahon.” Ang mga propesiya ni Daniel ay nailihim, dahil ang mga 

yaon ay matagal nang ibinigay bago pa ang panahon ng katapusan, 

samantalang ang mga propesiya ng aklat na ito ay hindi dapat ilihim 

sapagkat ang panahon ay nalalapit na. Sa halip na ilihim, ang aklat ng 

Apocalipsis ay dapat manatiling bukas sa atin at sa iba. Sa loob ng mga 

siglo, gayon pa man, ang aklat na ito ay naisara at, kasama ang iba pang 

bahagi ng Biblia, ay itinago ng Iglesya Katolika Romana sa mga tao. Sa 

pamamagitan ni Martin Luther ang Biblia ay ginawang laan sa mga tao, 

subalit hindi ganoong karami ang nabuksan sa kanila. Sa pagbasa sa lahat 

ng mensahe ng pag-aaral pambuhay na ito, hindi na natin masasabing 

ang aklat ng Apocalipsis ay sarado sa atin. Ang aklat na ito ay tunay na 

nabuksan na sa mga banal. Kaya, huwag ninyong hayaang mailihim ang 
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aklat na ito sa inyo o sa iba. Sa halip, dapat mong panatilihing bukas ang 

aklat sa pamamagitan ng pagsisid sa bawat aspekto ng propesiyang ito at 

sa pamamagitan ng pagtalon tungo sa agos. Lalo tayong namumuhay sa 

salita ng aklat na ito, lalong itong mabubuksan sa atin. Kung gagawin 

natin ito, ang aklat ng Apocalipsis ay mananatiling bukas sa atin, sa ating 

pamilya, at sa lahat ng taong nakapaligid sa atin.  

Sinasabi ng bersikulo 11, “Ang gumagawa ng kalikuan, hayaan 

siyang magpakaliko pa; at ang marumi, ay magpakarumi pa; at ang 

matuwid, ay magpakatuwid pa; at ang banal, ay magpakabanal pa.” 

Kung ang isang tao ay liko o matuwid, marumi o banal, ay isang 

seryosong bagay sa kapanahunan ng aklat na ito. Ang maging matuwid 

ay ang lumakad ayon sa mga matuwid na daan ng Diyos sa panlabas, 

samantalang ang maging banal ay ang mamuhay ayon sa banal na 

kalikasan ng Diyos sa panloob. Sa panahon ng aklat na ito, dapat tayong 

lumakad at mamuhay sa ganitong paraan upang matanggap natin ang 

gantimpala; kung hindi, hahatulan tayong liko at marumi at tatanggap ng 

parusa sa pagbabalik ng Panginoon (b. 12).  

Ang sinumang nagmamatigas ng kanyang sarili at hindi 

pinananatiling bukas ang aklat na ito sa kanyang sarili o ang kanyang 

sarili na bukas sa aklat na ito ay mananatili sa kanyang kahabag-habag na 

kalagayan. Kung siya ay liko at marumi, siya ay mananatiling liko at 

marumi. Gayon pa man, kung ikaw ay matuwid at banal at mapapanatili 

mong bukas ang iyong sarili sa aklat na ito at ang aklat na itong bukas sa 

iyo, patuloy kang magiging matuwid at banal. Ito ay nangangahulugang 

kung hahayaan mo ang salitang ito na bukas sa iyo, patuloy ka pang 

magiging banal at matuwid. Ngunit kung hindi mo ito hahayaang bukas, 

magiging lalo kang liko at lalong marumi, nananatili sa kaawa-awang 

sitwasyong iyon hanggang sa dumating ang panahon ng paghahatol.  
 

IV.  BABALA  HINGGIL  SA   

GANTIMPALA   NG  PANGINOON 
 

Sinasabi ng bersikulo 12, “Narito, Ako ay madaling pumaparito, at 

ang Aking gantimpala ay nasa Akin upang gawaran ang bawat isa ayon 

sa kanyang gawa.” Ang “Ako ay madaling pumaparito” ay ang paulit-ulit 

na babala ng Panginoon upang isaalang-alang natin ang Kanyang 

gantimpala sa Kanyang pagbabalik. Ang salitang Griyego na isinaling 

gantimpala ay nangangahulugang “sahod.” Sa pagdating ng Panginoon, 

ang gantimpalang ito ay ibibigay sa bawat isa sa mga mananampalataya,  
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 pagkatapos ng kanilang raptyur, sa luklukan ng paghahatol ni 

Kristo (2 Cor. 5:10; 1 Cor. 4:5; Roma 14:10; Mat. 16:27).  

Sinasabi ng bersikulo 13, “Ako ang Alpha at ang Omega, ang Una 

at ang Huli, ang pasimula at ang wakas.” Ito ang deklarasyon ng 

Panginoon sa pagtatapos ng aklat na ito, na tumutugma sa kung ano ang 

idineklara ng Diyos sa simula ng aklat na ito (1:8). Ito ay nagpapakita na 

ang Panginoong Hesus ay ang mismong Diyos. Ang mismong Panginoon 

na ating pinaglilingkuran ay ang Alpha at ang Omega. Siya ang unang 

titik, ang huling titik, at ang lahat ng titik sa gitna. Ito ay 

nangangahulugan na Siya ay may kakayahan at kuwalipikadong 

isakatuparan ang lahat ng isinasalita tungkol sa Kanya sa aklat na ito. 

Huwag tayong magdahilan at magsabing, “Ang pangitaing ito ay 

kamangha-mangha, ngunit sadyang napakataas nito para sa akin. Hindi 

ko ito kayang abutin.” Ang Panginoon ang Alpha at ang Omega upang 

maitaguyod at maisakatuparan ang Kanyang salita. Dapat nating 

ensayuhin ang ating buong katauhang manampalataya sa Kanyang salita. 

Huwag mong tingnan ang iyong sarili, asahan ang iyong sarili, ni 

isaalang-alang ang iyong sarili. Lahat tayo ay walang halaga. Kung 

titingnan natin ang ating sarili, hindi tayo makagagawa ng anuman. 

Kaya, dapat nating ibaling ang ating paningin sa Kanya, ituon ang ating 

paningin sa Kanya, at manampalataya sa Kanyang salita. Gaano man 

kalayo ang Kanyang salita sa atin, dapat tayong magsabi ng “Amen” sa 

anumang Kanyang sinasabi. Sa tuwing nagsasabi tayo ng “Amen” sa 

Kanyang salita, napapalakas tayo at nagkakaroon tayo ng isang buháy na 

pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi nagmumula sa atin; ito 

ay nagmumula sa Kanya. Kung aalisin natin ang ating paningin mula sa 

ibang bagay tungo sa Kanya, matatamasa natin Siya bilang ating Alpha, 

bilang ating Omega, at bilang ating lahat-lahat. At tiyak na 

maisasakatuparan Niya ang lahat ng bagay na Kanyang ipinangako sa 

aklat na ito. Ang kailangan lamang nating gawin ay mag-ensayo ng 

pananampalataya sa Kanya.  

Ayon sa bersikulo 13, ang Panginoong Hesus ay hindi lamang ang 

Una, bagkus ang pasimula rin, hindi lamang ang Huli, bagkus ang wakas 

din. Ang una ay tumutukoy na walang nauuna sa Kanya, at ang huli, na 

wala na pagkatapos Niya, samantalang ang simula ay nangangahulugang 

Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay, at ang wakas, na Siya ang 

kaganapan ng lahat ng bagay. Kaya, ang pagpapahiwatig dito ay hindi 

lamang yaong walang anumang bagay bago o pagkatapos ng Panginoong 

Hesus, bagkus gayundin walang pinagmulan ni kaganapan kung wala 

Siya. Ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakang ang Panginoon ay 
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makapangyarihang mangako, manghimok, at magpalakas sa atin. 

Tutuparin Niya ang anumang Kanyang sinabi sa aklat na ito.  

Sapagkat ang Panginoon ay lahat-lahat sa atin at sapagkat Siya ay 

makapangyarihan, huwag tayong magdahilan at magsabing, “O, ako ay 

mahina, mahirap ang kalagayan ng aking pamilya, at ang kapaligiran ko 

ay laban sa akin.” Lalong mahirap ang ating kapaligiran, lalong magiging 

mayaman ang Panginoon sa atin. Lalong nanunubok ang ating 

kalagayan, lalong magiging malakas ang Panginoon sa atin. Dapat nating 

ensayuhin ang ating pananampalataya sa nagpapaloob ng lahat na Isang 

ito, ang Isa na siyang ang Alpha, ang Omega, ang Una, ang Huli, ang 

pasimula at ang wakas. Sa Kanya, walang anumang problema. Kaya, 

kailangan nating sumisid tungo sa loob Niya, manampalataya sa Kanya, 

at magpahinga sa loob Niya. 

 

V.  PAGBIBIGAY  NG  PANGAKO  HINGGIL  SA   

PUNO  NG  BUHAY  AT  SA  BANAL  NA  LUNSOD 
 

Sa mga bersikulo 14 at 19, mayroon tayong mga pangako ng 

Panginoon na may kaugnayan sa puno ng buhay at sa banal na lunsod. 

Ang puno ng buhay ay para sa panustos-buhay, at ang banal na lunsod ay 

para sa pananahan at paglilingkod.  
 

VI.  BABALA  HINGGIL  SA   

KAPAHAMAKAN  NG  MGA  MAKASALANAN 
 

Sinasabi ng bersikulo 15, “Nasa labas ang mga aso, at ang mga 

mangkukulam, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay-tao, at 

ang mga mapagsamba sa mga diyus-diyosan, at ang bawat umiibig at 

gumagawa ng kasinungalingan.” Ang “nasa labas” ay nangangahulugang 

nasa labas ng lunsod, kung saan itinatago ng dagat-dagatang apoy ang 

lahat ng napahamak na makasalanan. Lahat ng marurumi at 

makasalanang tao ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, ang 

pansansinukob na “basurahan.” Tayong lahat ay dapat mapaalalahanan 

nito.  
 

VII.  PAGPAPATOTOO  NA  ANG  PANGINOON  

ANG  UGAT  AT  ANG  SUPLING  NI  DAVID  

 AT  ANG  MANINGNING  NA  TALA  SA  UMAGA 
 

Sinasabi ni Hesus sa bersikulo 16, “Ako ang Ugat at ang Supling ni 

David, ang maningning na tala sa umaga.” Sa Kanyang pagkadibino, si 

Kristo ang Ugat ni David, ang kanyang pinagmulan; sa Kanyang 

pagkatao, Siya ang Supling ni David, ang kanyang bunga. Kaya, Siya ay 
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kapwa ang Panginoon bilang ang Ugat at ang binhi, ang sanga ni David, 

bilang ang Supling (Mat. 22:42-45; Roma 1:3; Jer. 23:5).  

Sa Kanyang pagbabalik, si Kristo sa pangkalahatan ay magiging 

ang Araw sa Kanyang bayan (Mal. 4:2), ngunit sa partikular ay ang tala 

sa umaga sa Kanyang mga nagbabantay na mangingibig. Ito ay magiging 

isang gantimpala sa mga mandaraig (2:28). Si Kristo bilang ang Ugat at 

ang Supling ni David ay may kaugnayan sa Israel at sa kaharian, 

samantalang ang Kanyang pagiging maningning na tala sa umaga ay may 

kaugnayan sa ekklesia at sa raptyur. Ang tala sa umaga ay nagpapakita 

bago ang pinakamadilim na oras, bago ang bukang-liwayway. Ang 

matinding kapighatian ang pinakamadilim na oras na ito, na siyang 

pagkatapos ay magsisimula ang araw ng kaharian. Sa kaharian, ang 

Panginoon ay hayagang magpapakita sa Kanyang bayan bilang ang 

Araw, ngunit bago ang matinding kapighatian, Siya ay palihim na 

magpapakita sa Kanyang mga mandaraig bilang ang tala sa umaga.  
 

VIII.  PAGTUGON  NG  ESPIRITU  AT  NG  KASINTAHANG  

BABAE  SA  SALITA  NG  PANGINOON 
 

Sinasabi ng bersikulo 17, “At ang Espiritu at ang kasintahang babae 

ay nagsasabi, Halika! At ang nakikinig ay magsabi rin, Halika! At ang 

nauuhaw ay pumarito rin; ang may ibig, hayaan siyang kumuha ng tubig 

ng buhay nang walang bayad.” Sa kapitulo dalawa at tatlo ang Espiritu 

ang nagsasalita sa mga ekklesia; dito, sa wakas ng aklat, ang Espiritu at 

ang Kasintahang babae, ang ekklesia, ay nagsasalita bilang isa. Ito ay 

nagpapakita ng pagsulong ng ekklesia sa pagdaranas sa Espiritu.  

Ang “Halika” ang tugon ng Espiritu at ng Kasintahang babae sa 

salita ng Panginoon sa bersikulo 16 at sa Kanyang paulit-ulit na babala sa 

mga bersikulo 7 at 12. Ito ang pagnanais para sa pagdating ng 

Panginoon. Ang sinumang makarinig sa tugong ito ay kailangang 

magsabi rin ng, “Halika,” sa gayon ay nagpapahayag ng pinag-isang 

naisin para sa pagdating ng Panginoon. Lahat ng mananampalatayang 

umiibig sa pagpapakita ng Panginoon (2 Tim. 4:8) ay kailangang 

magpahayag ng gayong pinag-isang naisin.  

Sa mga bersikulong nauna sa bersikulo 17 ay mayroon tayong salita 

ng Panginoon. Ngayon sa bersikulo 17 ang Espiritu at ang Kasintahang 

babae ay tumutugon sa Kanyang salita. Ang kanilang tugon ay ang naisin 

ng kanilang puso para sa pagdating ng Panginoon. Ang salitang 

“Halika!” na sinabi ng Espiritu at ng Kasintahang babae ay tiyak na 

sinabi sa Panginoon. Ang katunayang ang Espiritu at ang Kasintahang 

babae ay nagsasalita bilang isa ay nagpapakitang sila ay naging isa. Sa 

kapitulo dalawa at tatlo ang Espiritu ay ang tagapagsalita, at ang mga 
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ekklesia ang mga tagatanggap ng pagsasalita ng Espiritu. Ngunit sa 

katapusan ng aklat ang Espiritu at ang Kasintahang babae, ang 

Kasintahang babae at ang Espiritu, ay naging isa. Ang ekklesia ay hindi 

na lamang ang tagatanggap ng dibinong orakulo; naging kaisa na rin siya 

ng dibinong Tagapagsalita.  

Ang salitang halika ay tatlong beses na makikita sa bersikulong ito. 

Ang unang paglitaw ng salitang ito ay tumutukoy sa pagbabalik ng 

Panginoong Hesus. Gaya ng nakita natin, ito ay binigkas ng Espiritu at 

ng Kasintahang babae. Gayon pa man, ang nakarinig sa Espiritu at sa 

Kasintahang babae na nagsasabi nito ay nakiisa sa pagsasabi ng, 

“Halika!” Ang Espiritu at ang Kasintahang babae, sa isang panig, ay 

nagnanais na dumating ang Panginoon, at sa kabilang panig, ay 

naghahangad na ang nauuhaw na makasalanan ay lumapit din upang 

kumuha ng tubig ng buhay para sa kanyang kasiyahan. Kapag mayroon 

tayong tunay na naisin para sa pagdating ng Panginoon, mayroon din 

tayong marubdob na malasakit para sa kaligtasan ng mga makasalanan. 

Kung gayon, ang ikatlong pagbanggit ng “halika” sa bersikulong ito ay 

tumutukoy sa paglapit ng mga nagsisising makasalanan. Ang sinumang 

nauuhaw, hayaan siyang pumarito upang kumuha ng tubig ng buhay 

nang walang bayad. Kaya, ang bersikulong ito ay sumasaklaw sa tatlong 

bagay: ang tugon ng Espiritu at ng Kasintahang babae; ang salita ng 

isang nakaririnig sa pagpapahayag ng Espiritu at ng Kasintahang babae; 

at ang naisin para sa nauuhaw na makasalanan, ang di-ligtas, na lumapit 

at uminom ng tubig ng buhay.  

Matibay na ipinapahiwatig ng bersikulo 17 na kung mayroon 

tayong hangarin para sa pagbabalik ng Panginoon, lubha tayong 

magmamalasakit para sa kaligtasan ng iba. Hinahangad mo ba ang 

pagbabalik ng Panginoong Hesus? Kung hinahangad mo, ang hangaring 

ito ay pupukaw ng isang pagmamalasakit sa loob mo para sa kaligtasan 

ng iba. Habang sinasabi mo, “Halika, Panginoong Hesus,” isang 

kabigatan ang maaaring sumibol sa loob mo para sa iyong mga 

magulang, mga pinsan, mga kapitbahay, mga kamag-aral, at mga 

kaibigan. Pagkatapos mong mabasa ang lahat ng mensaheng ito, 

maaaring magkaroon ka ng masidhing pagnanais para sa pagbabalik ng 

Panginoon. Lubusan akong nakatitiyak na ang pagnanais na ito ay 

magsasanhi sa iyong magmalasakit sa kaligtasan ng iba. Sasabihin mo sa 

Panginoon, “Halika,” at babaling ka sa mga di-mananampalataya at 

magsasabing, “Ang Panginoong Hesus ay darating. Hindi rin ba kayo 

lalapit? Halina at maligtas. Halina’t tanggapin ang inyong kaligtasan 

upang maging handa kayong salubungin ang paparating na 

Tagapagligtas.” Ang ating karanasan ay nagpapatotoo na ito ang wastong 

pagkaunawa sa bersikulo 17.   
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IX.  ANG  PAGTAWAG  UKOL  SA  TUBIG  NG  BUHAY 
 

Sinasabi ng bersikulo 17, “Ang may ibig, hayaan siyang kumuha ng 

tubig ng buhay nang walang bayad.” Ito ay isang pagtawag sa mga 

nauuhaw na uminom ng tubig ng buhay nang walang bayad. Kung 

ihahambing natin ang bersikulong ito sa bersikulo 14, makikita nating sa 

bersikulo 17 ay mayroon tayong isang pagtawag at sa bersikulo 14, isang 

pangako. Kaya, ang aklat ng Apocalipsis ay tinapos sa isang pangako at 

isang pagtawag. Ang pangako ay ang pangako ng puno ng buhay, at ang 

pagtawag ay ang pagtawag tungo sa tubig ng buhay.  
 

X.  BABALA  NA  HUWAG  MAG-ALIS  MULA  SA  SALITA  NG  

AKLAT  NG  PROPESIYANG  ITO 
 

Sinasabi ng mga bersikulo 18 at 19, “Aking pinatotohanan sa bawat 

taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito: Kung ang 

sinuman ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang 

mga salot na nakasulat sa aklat na ito; at kung ang sinuman ay mag-alis 

sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisin ng Diyos ang 

kanyang bahagi sa puno ng buhay, at sa banal na lunsod na nakasulat sa 

aklat na ito.” Ang “Aking” sa bersikulo 18 ay marahil ang Panginoong 

Hesus, ayon sa mga bersikulo 16 at 20, o maaari ring tumukoy kay Juan, 

ayon sa 1:2. Anupaman, si Juan ay kaisa sa espiritu ng Panginoon sa 

seryosong babalang ito.  

Ang unang aspekto ng babalang ito ay ang hindi magdagdag ng 

anuman sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito, at ang ikalawang 

aspekto ay ang hindi mag-alis ng anuman sa mga salita ng propesiya. 

Yaong mga magdaragdag ay tatanggap ng mga salot na binanggit sa 

aklat na ito, at yaong mga mag-aalis ay mawawalan ng kanilang bahagi 

sa puno ng buhay at sa banal na lunsod. Ang mga pangunahing aytem 

tungkol sa mga salot na inihayag sa aklat ng Apocalipsis ay ang tatlong 

pighati ng matinding kapighatian at ang ikalawang kamatayan, yaon ay, 

ang kapahamakan ng buong katauhan—ang espiritu, ang kaluluwa at ang 

katawan—sa dagat-dagatang apoy.  

Ang pinakakatangi-tanging mga katangian ng pagpapalang inihayag 

sa aklat ng Apocalipsis ay ang puno ng buhay at ang banal na lunsod. 

Kung ang isa ay magdurusa ng mga salot o makikibahagi sa mga 

pagpapala ay nakasalalay kung paano niya hinawakan ang propesiya ng 

aklat na ito. Hindi tayo dapat magdagdag dito ni magbawas dito. Dapat 

nating tanggapin ito ayon sa pagkakasulat nito. Huwag mong idagdag 
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ang iyong konsepto, ang iyong kaisipan, ang iyong ideya, ang iyong 

opinyon, ang iyong doktrina, ang iyong pagtuturo, o ang iyong teolohiya 

sa aklat na ito. Ni huwag ka ring magbabawas ng anuman mula rito. 

Kung ikaw ay magdaragdag sa aklat, ikaw ay magdurusa ng pagkaaba; at 

kung magbabawas ka mula rito, maiwawala mo ang mga pagpapala, na 

pangunahing ang pagpapala ng puno ng buhay at ng banal na lunsod. Ito 

ay isang seryosong babala. Kung narinig natin ang babalang ito, 

tatanggapin natin ang salita sa aklat na ito nang eksaktong ayon sa 

pagkakasulat nito.  
 

XI.  ANG  NAISIN  AT  PANALANGIN  NG  SUMULAT  HINGGIL  

SA  PAGDATING  NG  PANGINOON 
 

Sinasabi ng bersikulo 20, “Siya na nagpapatotoo sa mga bagay na 

ito ay nagsasabi, Oo, Ako ay madaling pumaparito, Amen. Pumarito ka, 

Panginoong Hesus!” Ang unang bahagi ng bersikulong ito ay ang 

ikatlong babala ng Panginoon sa kapitulong ito ukol sa Kanyang 

nalalapit na pagdating. Ang huling bahagi ay ang panalangin at tugon ni 

apostol Juan sa babala ng Panginoon. Ito rin ang pinakahuling 

panalangin sa Biblia. Pagkatapos mabasa ang aklat na ito, dapat tayong 

magkaroon ng gayong panalangin at tugon—“Pumarito ka, Panginoong 

Hesus!” Ito ang naisin ni Juan na ipinahayag bilang isang panalangin. 

Kaya, ang buong Biblia ay tinapos sa naisin para sa pagdating ng 

Panginoon na ipinahayag bilang isang panalangin.  
 

XII.  ANG  PAGPAPALA  NG  SUMULAT   

SA  LAHAT  NG  BANAL 
 

Pagkatapos ng pangwakas na panalanging ito, ang sumulat ay 

nagbibigay sa mga mambabasa ng isang pagpapala, na nagsasabing, 

“Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasalahat ng banal. Amen.” 

Kailangan natin ang biyayang ito upang matanggap ang aklat na ito, 

maingatan ito, at makapamuhay sa loob nito. Pagkatapos nating makita 

ang lahat ng pangitain at marinig ang lahat ng propesiya ng aklat na ito, 

kailangan pa rin natin ang biyaya ng Panginoon. Tanging ang biyaya 

lamang ng Panginoong Hesus ang makapagbibigay sa atin ng 

kakayahang makapamuhay at makalakad ayon sa mga pangitain at mga 

propesiyang ito. Hindi lamang ang aklat na ito, bagkus maging ang 

buong Biblia, ay nagtatapos sa biyayang ito, ang biyayang maranasan 

ang nagpapaloob ng lahat na Kristo at ang makibahagi sa Tres-unong 

Diyos upang tayo ay maging ang Kanyang walang-hanggang sama-

samang kahayagan para sa pagsasakatuparan ng Kanyang walang-

hanggang layunin, upang Siya at tayo ay makapagtamasa ng ganap na 
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kasiyahan at kumpletong kapahingahan sa isa’t isa magpasawalang-

hanggan.  
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  ANIMNAPU’T  WALO 
 

PAGDARANAS  SA  PITONG  ILAWAN,  

PITONG  MATA,  AT  PITONG  ESPIRITU 
 

ANG  PAGTATAYO  NG  DIYOS,    

ANG  BAGONG  HERUSALEM 
 

Sa walang-hanggang nakalipas, ang namumukod-tanging Tres-

unong Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, ay umiral sa ganang 

Kanyang Sarili. Inihahayag ng Genesis 1:26 na ang Diyos ay dumating 

upang likhain ang tao sa Kanyang larawan. Bagaman ang tao ay nilikha 

sa larawan ng Diyos, noong panahon ng paglikha, hindi taglay ng tao ang 

buhay ng Diyos sa loob niya. Habang binabasa natin ang buong Biblia 

mula Genesis 1 hanggang Apocalipsis 22, makikita nating pagkatapos ng 

maraming kapanahunan, mga henerasyon, at mga siglo na lumipas, ang 

Diyos ay mananatili pa ring naririyan hanggang sa walang-hanggang 

hinaharap. Gayon pa man, hindi na Siya mag-iisa lamang. Bagaman Siya 

pa rin ang Tres-unong Diyos, na inilarawan sa 22:1 bilang Diyos, ang 

Kordero, at ang umaagos na ilog (ang sagisag ng Espiritu), sa panahong 

yaon Siya ang magiging sentro ng Bagong Herusalem. Sa walang-

hanggang nakalipas, ang Diyos ay nag-iisa lamang subalit sa walang-

hanggang hinaharap, ang Tres-unong Diyos ang magiging sentro ng 

Bagong Herusalem at titigmakan ang buong lunsod. Ang larawan ng 

Bagong Herusalem sa kapitulo dalawampu’t isa at dalawampu’t dalawa 

ay isang tandang sumasagisag na ang Diyos ay maihahalo sa Kanyang 

tinubos na bayan bilang Kanyang pagpapalaki. Sa kalaunan, ang mga 

taong ito ay magiging isang gusali. Ang gusaling ito, na binubuo ng 

pagkadibino at pagkatao, ay magiging kapwa tirahan ng Diyos at tao. Ito 

ang malinaw na pahayag ng Banal na Biblia.  

Kasama sa pahayag na ito ang tatlong pangunahing aytem: ang 

namumukod-tanging Diyos, ang nilikhang tao, at ang naitayong Bagong 

Herusalem. Sinasaklaw ng tatlong aytem na ito ang buong Biblia. Kapag 

pumapasok ang Diyos sa loob ng tao, isinisilang siyang muli, at 

tinatransporma siya, inihahalo Niya ang Kanyang Sarili sa tao. Sa 

pamamagitan ng paghahalo ng Sarili Niya sa tao, ang Diyos ay 

napapalaki. Ang kinalabasan ng paghahalong ito ay ang pagtatayo, ang 

Bagong Herusalem. Kaya, ang Bagong Herusalem bilang gusali ng 
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Diyos ay ang paghalo ng Diyos sa nilikha, tinubos, at isinilang na muling 

tao. Kailangan nating lahat magkaroon ng pangitain nitong kamangha-

manghang pagtatayo.  
 

DINALA  TUNGO  SA  DI-NAGBABAGONG   

GUSALI  NG  DIYOS 
 

Kamakailan, isang kapatid na lalake ang nagpatotoo na mula pa 

noong siya ay maligtas, dumaan siya sa maraming pagbabago. Sa ilang 

sandali siya ay masaya at kapagdaka’y magkakaroon ng pagbabago. May 

isang puntong akala niya, umabot na siya sa matagumpay na buhay, 

ngunit nagbago muli ang mga pangyayari. Subalit isaalang-alang natin 

kung gaano na karaming mga pagbabago ang nangyari at mangyayari 

mula sa panahon ni Adam hanggang sa panahon ng Bagong Herusalem. 

Ang dahilan kung bakit ka maraming nararanasang pagbabago ay dahil 

hindi ka pa nadadala tungo sa di-nagbabagong pagtatayo ng Diyos. 

Hanggang sa tayong lahat ay madala tungo sa pagtatayo ng Diyos, 

tayong lahat ay patuloy na magbabago. Tanging pagkatapos lamang na 

makapasok tayo sa Kanyang pagtatayo, saka wala nang anumang 

mangyayari pang pagbabago. Sinasabi ng Apocalipsis 3:12, “Ang 

magtagumpay ay gagawin Kong isang haligi sa templo ng Aking Diyos 

at sa anumang paraan ay hindi na siya lalabas pa roon.” Ito ay 

nagpapahiwatig na pagkatapos lamang na tayo ay maitayo sa templo ng 

Diyos, saka mahihinto ang ating pagbabago. Sa ngayon, lalo tayong 

nababago, lalo tayong napapalapit sa pagtatayo. Ang ating walang-

hanggang hantungan ay ang mapasapagtatayo ng Diyos. Gayon pa man, 

sa gitna ng karamihan sa mga Kristiyano ngayon ay walang pagtatayo. 

Sa halip, mayroong patuloy na paggala at paglipat.  
 

LABINTATLONG  AYTEM 
 

Sa aklat ng Genesis mayroong walong mahahalagang lalake: Adam, 

Abel, Enos, Enoc, Noe, Abraham, Isaac, at Jacob. Sa katapus-tapusan, 

ang walong taong ito ay nagresulta sa pagtatayo ng Diyos. Sa Lumang 

Tipan, ang pagtatayong ito ay isinasagisag ng tabernakulo at ng templo. 

Sa Bagong Tipan, mayroon tayong realidad ng pagtatayo. Si Hesus ang 

tabernakulo (Juan 1:14), ang ekklesia ay ang templo (1 Cor. 3:16), at ang 

Bagong Herusalem ay ang sukdulang kaganapan. Lahat-lahat ay may 

labintatlong aytem: ang walong lalake sa Genesis, ang tabernakulo at ang 

templo sa sagisag, si Hesus at ang ekklesia sa realidad, at ang Bagong 

Herusalem.  
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ANG  PATUNGAN  NG  ILAWAN  AT  ANG  PITONG  ILAWAN 
 

Ang patungan ng ilawan ay isang napakahalagang aytem sa 

tabernakulo sapagkat ito ang naggagabay sa mga tao patungo sa kaban na 

nasa loob ng Dakong Kabanal-banalan. Isaalang-alang ang pagkakaayos 

ng mga kagamitan sa loob ng tabernakulo at sa labas na looban. Una, sa 

labas na looban naroon ang dambana at ang hugasan. Pagkatapos sa 

Dakong Banal, naroroon ang dulang ng tinapay na handog at ang 

patungan ng ilawan na may pitong ilawan. Ginagabayan ng patungan ng 

ilawan ang mga tao tungo sa Dakong Kabanal-banalan; itinuturo nito ang 

daan sa kautusan ng buhay sa loob ng kaban ng patotoo.  

Kung taglay lamang natin ang aklat ng Exodo, hindi natin 

mauunawaan ang kahulugan ng patungan ng ilawan at ng pitong ilawan 

nito. Subalit sa Zacarias 3 at 4, ang patungan ng ilawan kasama ang 

pitong ilawan nito ay nagpakitang muli bilang pag-unlad ng patungan ng 

ilawan sa Exodo 25. Sa Zacarias 3:9, mayroon tayong pitong mata sa 

bato, at sa 4:10 ay makikita nating ang pitong matang ito ay ang mga 

mata ng Panginoon “na nagpaparoo’t parito sa buong lupa.” Kapag 

isinama natin ang Zacarias 4:10 sa Zacarias 4:2, makikita nating ang 

pitong ilawan ng patungan ng ilawan ay ang pitong mata rin ng 

Panginoon. Kaya, sa Zacarias ang pitong ilawan sa Exodo ay napaunlad 

tungo sa pagiging pitong mata ni Jehovah, ang Panginoon. Higit pa rito, 

ang pitong ilawang ito ay ang pitong mata ng bato. Samakatuwid, sa 

Zacarias ang pitong ilawan ay napaunlad tungo sa pitong mata, at ang 

patungan ng ilawan ay napaunlad tungo sa bato at tungo kay Jehovah, 

ang Panginoon. Kaya, ang pitong ilawan ay ang pitong mata, at ang 

patungan ng ilawan ay ang bato, si Jehovah, ang Panginoon. Dito, hindi 

lamang tayo may pitong ilawan, bagkus may pitong mata rin; hindi 

lamang patungan ng ilawan, bagkus bato rin, si Jehovah. Ipinapahiwatig 

nito na ang pitong ilawan ay ang pitong mata at ang patungan ng ilawan 

ay si Jehovah.  
 

ANG  BATO  SA  BAGONG  TIPAN 
 

Gaya ng natukoy na natin nang maraming beses, ang bagay ng bato 

ay napaunlad sa Bagong Tipan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 

16:18, “At sinasabi Ko rin sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng 

batong ito ay itatayo Ko ang Aking ekklesia.” Dito tinutukoy ng 

Panginoon ang Kanyang Sarili bilang ang bato. Sa Mateo 21:42 ay sinabi 

Niya, “Hindi ba ninyo nabasa sa mga kasulatan, Ang batong itinakwil ng 

mga tagapagtayo, ito ang naging batong panulok; ito ay mula sa 
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Panginoon, at ito ay kagila-gilalas sa ating mga mata?” Ang batong 

tinutukoy rito ay ang mismong bato na may pitong mata sa Zacarias 3:9. 

Binanggit ni Pedro ang Panginoon bilang ang batong ito sa Mga Gawa 

4:11, na kung saan ay sinabi niya, “Ito ang batong itinakwil ninyo na 

mga nagtatayo ng bahay, na naging batong panulok.” Sinasabi ni Pedro 

sa mga relihiyonista na tinanggihan nila hindi lamang ang kanilang 

Manunubos, bagkus maging ang batong panulok ng gusali ng Diyos. 
  

ISANG  HIGIT  PANG  PAG-UNLAD  NG  PITONG  ILAWAN 
 

Sa Apocalipsis 4 at 5, tayo ay may higit pang pag-unlad ng pitong 

ilawan. Ayon sa 4:5 ang pitong ilawan ng patungan ng ilawan ay pitong 

ilawan ng apoy na nagliliyab sa harapan ng trono ng Diyos. Ang pitong 

ilawan sa patungan ng ilawan ay para sa pagliliwanag, subalit ang pitong 

ilawan sa harapan ng trono ng Diyos ay kapwa para sa pagliliwanag at 

para sa pagsasakatuparan ng pang-administrasyong pamahalaan ng 

Diyos. Ipinapahiwatig ng Apocalipsis 5:6 na ang pitong ilawan na 

nagliliyab sa harap ng trono ay siya ring pitong mata ng Kordero. Kaya, 

ang pitong mata ay ang pitong mata ng bato, ang pitong mata ng 

Panginoon, at ang pitong mata ng Kordero. Pinagsasama-sama ng pitong 

matang ito ang bato, ang Panginoon, at ang Kordero. Ito ay 

nagpapahiwatig na ang Kordero ay ang bato at ang bato ay ang 

Panginoon. Higit pa rito, inihahayag ng 5:6 na ang pitong mata ng 

Kordero ay ang pitong Espiritu ng Diyos. Sa isang banda, may isang 

linyang naglalaman ng anim na aytem: ang patungan ng ilawan, ang 

bato, si Jehovah, ang Kordero, ang trono ng Diyos, at ang Diyos. Sa 

kabilang banda, may isa pang linya na may tatlong aytem: ang pitong 

ilawan, ang pitong mata, at ang pitong Espiritu. Ang patungan ng ilawan 

ay sumasagisag sa pagliliwanag, at ang bato ay tumutukoy sa pagtatayo 

ng Diyos. Si Hesus, ang ating Tagapagligtas, ay si Jehovah, at ang 

Manunubos ay ang Kordero. Ipinapahiwatig ng trono ng Diyos ang 

pamahalaan ng Diyos, ang administrasyon ng Diyos.  
 

PITONG  ILAWAN  PARA  SA  PAGSASAKATUPARAN  NG  

ADMINISTRASYON  NG  DIYOS 
 

Ang mga ilawan ay para sa pagliliwanag, pagsisiyasat, 

paghahantad, paghahatol, at pagsusunog. Lahat ng ito ay para sa 

pagpapatupad ng administrasyon ng Diyos. Ngayon, pinangangasiwaan 

ng Diyos ang Kanyang pamahalaan sa pamamagitan ng pagliliwanag, 

pagsisiyasat, paghahantad, paghahatol, at pagsusunog. Anumang hindi 

tumutugma sa kalikasan ng Diyos ay susunugin ng Kanyang apoy.  
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Bagama’t tayo ay naligtas na at napasailalim ng ilang sukat ng 

transpormasyon, masusunog ang ating gawain kung ito ay kahoy, damo, 

at pinaggapasan at hindi ginto, pilak, at mahalagang bato (1 Cor. 3:12-

15). Anumang gawaing ayon sa laman, gawaing ginawa sa pangalan ng 

Panginoon ngunit sa katunayan ay walang anumang kinalaman sa Kanya, 

ay susunugin. Lahat ng hindi sa Diyos o ayon sa Diyos, maging ito man 

ay isang tinatawag na iglesya, isang gawaing Kristiyano, o maging 

pagpapahayag ng ebanghelyo, ay ituturing ng Diyos bilang kahoy, damo, 

at pinaggapasan, at ito ay susunugin sa pamamagitan ng apoy. Ang 

pagsusunog na ito ay ang pagpapatupad ng administrasyon ng Diyos. 

Inihahayag ng Biblia na ang Diyos ay ang tumutupok na Isa (Deut. 4:24; 

Heb. 12:29). Lahat ng bagay sa labas Niya o na hindi tumutugma sa 

Kanyang kalikasan ay masusunog.  

Bagama’t susunugin ng pitong nagbibigay-liwanag, nagsisiyasat, 

naghahantad, humahatol, at nagliliyab na ilawan ang lahat ng hindi 

tumutugma sa Diyos, padadalisayin ng mga ito ang mga bagay na tunay 

na ayon sa Kanyang kalikasan. Sa halip na masunog, ang mga bagay na 

yaon ay mapadadalisay. Ang mga basura ay mapupunta sa dagat-

dagatang apoy, subalit ang napadalisay na ginto ay mapupunta sa 

Bagong Herusalem.  

Maaari tayong makapagtago ng mga bagay-bagay sa isa’t isa, 

ngunit kapag nagliwanag ang pitong ilawan sa atin tayo ay lubusang 

nagiging hubad at lantad. Sa gayon, hindi na posibleng itago at takpan 

ang ating mga sarili. Lahat ng kung ano tayo, ginagawa, sinasabi, at 

iniisip ay mahahantad, mahahatulan, at masusunog. Kung ang iyong 

pagsasalita ay tumutugma sa kalikasan ng Diyos, ito ay magiging 

napadalisay na ginto. Kung hindi, ito ay magiging basura. Ito ang 

karanasan ng pitong ilawan.  
 

PITONG  MATA  PARA  SA   

PAGLALALIN  AT  PAGSASALIN 
  

Ang pitong ilawan, kasabay nito ay siya ring pitong mata ng 

Kordero at ang bato. Ang mga ilawan ay para sa pagliliwanag at 

pagsusunog; ang mga mata ay kapwa para sa pagbabantay at 

pagmamasid at para rin sa paglalalin at pagsasalin. Isinasalin ng pitong 

mata ang lahat ng kung ano ang Kordero-bato sa ating katauhan upang 

tayo ay magawang katulad Niya. Sinasabi ng 1 Pedro 2:4 at 5 na “Na 

kayo ay magsilapit sa Kanya, na isang Batong buháy, na itinakwil na ng 

mga tao, datapuwat sa Diyos ay hirang, minahalaga, kayo rin naman, na 

gaya ng mga batong buháy, ay itinatayong isang espiritwal na bahay.” 

Ang paraan upang maging mga batong buháy tayo ay ang dumulog sa 
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Kanya at ang makita Niya. Habang nililiwanagan at hinahatulan tayo ng 

Panginoon, tinitingnan Niya tayo, at isinasalin ng Kanyang pitong mata 

ang Kanyang Sarili sa loob natin. Sa ganitong paraan tayo ay 

natatransporma.  

Kung hindi tayo naligtas, magiging kakila-kilabot na karanasan ang 

maliwanagan sa ganitong paraan ng pitong ilawan ng Panginoon. Subalit 

bilang mga ligtas na tao, isang kahanga-hangang bagay ang maliwanagan 

sa ganitong paraan. Gayon pa man, kung ang ating gawain at ang ating 

pamumuhay ay makalaman, hindi sa loob ng espiritu, kundi ayon sa 

sarili, magiging kakila-kilabot na maliwanagan ng pitong ilawan, 

sapagkat ang ating pamumuhay at ang ating gawain ay maihahantad at 

masusunog ng apoy. Subalit kung tayo ay namumuhay sa loob ng 

espiritu at ayon sa kalikasan ng Diyos, lalo tayong nililiwanagan ng 

pitong ilawan at lalo tayong tinitingnan ng Panginoon, lalo tayong 

masasalinan at malalalinan ng lahat ng kung ano Siya. Ito ay 

napapatotohanan ng ating karanasan.  
 

PITONG  ESPIRITU  PARA  SA  PAMAMAHAGI  NG  BUHAY 
 

Kapag ang pitong mata ay tumitingin sa atin, sinasalinan at 

nilalalinan tayo ng lahat ng kung ano ang Panginoon, ang pitong mata ay 

kaagad-agad na nagiging ang pitong Espiritung namamahagi ng buhay 

tungo sa loob natin. Habang nilalalinan tayo ng mga mata, namamahagi 

naman ng buhay ang pitong Espiritu sa ating buong katauhan. Kaya, ang 

mga ilawan ay para sa pagliliwanag at paghahatol, ang mga mata ay para 

sa pagsasalin at paglalalin, at ang mga Espiritu ay para sa pamamahagi 

ng buhay upang tayo ay matransporma tungo sa Kanyang wangis. Lalo 

nating nararanasan ito, lalo tayong naitatayo nang sama-sama. Sa 

kadahilanang ito, ang aklat ng Apocalipsis, na tumatalakay sa pagtatayo 

ng Diyos sa isang sukdulang paraan ay kinapapalooban ng dalawang 

kapitulong ito na naghahayag na ang pagtatayo ng Diyos ay 

naisasakatuparan sa pamamagitan ng pitong ilawan, ng pitong mata, at 

ng pitong Espiritu. Kinakailangan nating lahat na mapasailalim ng 

pagliliwanag ng pitong ilawan, mapasailalim ng pagtingin ng pitong 

mata, at mapasailalim ng pamamahagi ng buhay ng pitong Espiritu. Sa 

mga araw na ito, marami sa atin ang nasa ilalim ng pitong ilawan, ng 

pitong mata, at ng pitong Espiritu. Purihin ang Panginoon para rito! 

Maipapatotoo ko na araw-araw, ako ay nahahantad. Hindi ba ito rin ang 

inyong karanasan? Gayon pa man, tayo ay nasasalinan din. Maipapatotoo 

ko na araw-araw may isang bagay ng Panginoon ang naisasalin tungo sa 

loob ko. Ang kinalabasan nito ay ang higit pang paglago sa buhay. 
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Huwag ninyong isipin na mga kabataan lamang ang lumalago sa buhay. 

Bagama’t ako ay nakatatanda na, ako ay lumalago pa rin sapagkat araw-

araw nakatatanggap ako ng higit pang buhay sa pamamagitan ng 

namamahaging-buhay na gawain ng pitong Espiritu. 

 
ANG  PITONG  ILAWAN,   

NAGIGING  ANG  ILOG  NG BUHAY 
 

Sa kalaunan, ang pitong ilawan na nasa harapan ng trono ay 

nagiging ang ilog ng buhay na lumalabas mula sa trono. Sa kapitulo apat, 

mayroon tayong pitong ilawang nagliliyab sa harapan ng trono ng Diyos, 

at sa kapitulo dalawampu’t dalawa, mayroon tayong ilog ng tubig ng 

buhay na lumalabas mula sa trono ng Diyos. Kaya, ang pitong ilawan ay 

naging iisang ilog. Ayon sa ating karanasan, ang pitong Espiritu ng 

Diyos, unang-una, ay ang pitong nagliliyab na ilawan. Pagkatapos nating 

matanggap ang pagliliyab ng pitong ilawan, ang pitong Espiritu ay 

nagiging iisang daloy. Sa kapitulo apat, wala pa tayong Bagong 

Herusalem, sapagkat kung mayroon lamang pitong ilawan, walang 

pagtatayo. Gayon pa man, kapag nakita natin ang ilog na lumalabas mula 

sa trono upang halinhan ang pitong ilawan, alam natin na nariyan na rin 

ang pagtatayo. Marahil kahapon ikaw ay nasa ilalim ng pagliliwanag at 

pagliliyab ng pitong ilawan. Subalit ngayong umaga ikaw ay nasa daloy 

ng tubig ng buhay. Kung mayroon lamang mga ilawan, walang 

pagtatayo; ngunit kung may daloy, may Bagong Herusalem. Kapag nasa 

daloy tayo, bahagi tayo ng pagtatayo ng Diyos.  

Ayon sa aklat ng Apocalipsis, ang pitong Espiritu ng Diyos, unang-

una, ay ang mga ilawan na nagliliyab sa harapan ng trono ng 

administrasyon ng Diyos. Sa kalaunan, sa pagtatayo ng Diyos, ang 

pitong Espiritung ito ng Diyos ay nagiging ilog ng tubig ng buhay na 

lumalabas mula sa trono. Ngayon ang tronong ito ay hindi lamang ang 

trono ng administrasyon, bagkus maging ang nagtutustos din na trono. Sa 

ganitong paraan tayo ay may pagtatayo. Higit tayong naliliwanagan at 

nakatatanggap ng pagliliyab, higit naman tayong napapasadaloy ng 

buhay, at higit tayong nasa daloy ng buhay, higit naman tayong 

naitatayo. Ito ang paraan para maranasan ang pagtatayo. Purihin ang 

Panginoon!  
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