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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE LABINTATLO

ANG EKKLESIA SA TIATIRA—
AWTORIDAD AT TALA SA UMAGA
Sa mensaheng ito darako tayo sa ikaapat na ekklesia, ang ekklesia
sa Tiatira (2:18-29), ang ekklesiang nasa pagtalikod sa katotohanan. Ang
Tiatira sa Griyego ay nangangahulugang “hain ng pabango,” o “walang
patid na paghahain.” Bilang isang tanda, ang ekklesia sa Tiatira ay
paunang-inilalarawan ang Iglesya Katolika Romana, na ganap na nabuo
bilang ang ekklesiang tumalikod sa katotohanan sa pamamagitan ng
pagtatatag ng pandaigdig na makapapang sistema sa huling bahagi ng
ikaanim na siglo. Ang ekklesiang ito na tumalikod sa katotohanan ay
punô ng mga hain, gaya ng ipinakikita sa kanyang walang patid na misa.
I. ANG TAGAPAGSALITA

A. Ang Anak ng Diyos
Sinasabi ng bersikulo 18, “Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng
Anak ng Diyos, na may mga matang gaya ng ningas ng apoy, at ang
Kanyang mga paa ay gaya ng tansong [nagniningning].” Matibay na
binibigyang-diin ng tumalikod sa katotohanang Iglesya Katolika si Kristo
bilang ang Anak ni Maria. Kaya, dito, ang Panginoon, na tinututulan ang
pagtalikod sa katotohanan ng Iglesya Katolika, ay nagsasabing Siya ang
Anak ng Diyos.
B. Na Siyang May mga Matang gaya ng Ningas ng Apoy
at Kung Kaninong mga Paa
ay Gaya ng Tansong Nagniningning
Sa pakikipagtuos sa makasanlibutang ekklesia, ang ekklesia sa
Pergamo, tinukoy ng Panginoon ang Kanyang Sarili bilang ang Isa na
may matalas na tabak na may dalawang talim. Sa pakikipagtuos dito sa
ekklesiang tumalikod sa katotohanan, ang ekklesia sa Tiatira, tinukoy
Niya ang Kanyang Sarili bilang ang Isa na may “mga matang gaya ng
ningas ng apoy, at mga paang katulad ng tansong nagniningning.” Ang
makasanlibutang ekklesia ay nangangailangan ng pagtutuos ng Kanyang
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nagpaparusa at pumapatay na salita, samantalang kinakailangan ng
ekklesiang tumalikod sa katotohanan ang paghahatol ng Kanyang mga
nananaliksik na mga mata at mga nanyayapak na paa. Ang mga mata ng
Panginoon ay sumasaliksik sa mga panloob na bahagi at sa puso, at ang
Kanyang mga paa ay naghahatol at nagbibigay sa bawat isa nang ayon sa
kanyang mga gawa (2:23).
II. ANG MGA KAGALINGAN NG EKKLESIA

Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 19, “Nalalaman Ko ang iyong
mga gawa at pag-ibig at pananampalataya at paglilingkod at ang iyong
pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa sa mga una.” Ang
tumalikod sa katotohanang Iglesya Katolika ay may maraming gawa at
paglilingkod. Ang kanyang mga gawa sa mga huling araw ay higit na
marami kaysa sa nakalipas.
III. ANG BABAENG SI JEZEBEL

Ang isa sa mga napakahalagang punto sa sulat sa ekklesia sa Tiatira
ay hinggil sa babaeng si Jezebel. Tinutukoy siya ng Panginoon sa
bersikulo 20, kung saan sinasabi Niyang, “Datapuwa’t mayroon Akong
laban sa iyo, na pinahihintulutan mo ang babaeng si Jezebel, na
tumatawag sa kanyang sarili na propetisa at siya ay nagtuturo at
ginagabayang palihis ang Aking mga lingkod upang makiapid at kumain
ng mga bagay na inihahain sa mga diyus-diyosan.” Gaya ng makikita
natin, ang babae rito ay ang mismong babae na ipinropesiya ng
Panginoon sa Mateo 13:33, na nagdagdag ng lebadura (sumasagisag sa
masasama, erehe, at paganong bagay) tungo sa pinong harina
(sumasagisag kay Kristo bilang ang handog na pagkain para sa kasiyahan
ng Diyos at ng tao). Ang babaeng ito ay ang dakilang patutot ng
Apocalipsis 17, na naghahalo ng mga kasuklam-suklam na bagay sa mga
dibinong bagay. Ang paganong asawa ni Ahab, si Jezebel, ay isang
sagisag nitong ekklesia na tumalikod sa katotohanan. Ang tumalikod sa
katotohanang ekklesia ay punô ng lahat ng uri ng pangangalunya at
pagsamba sa mga diyus-diyosan, kapwa sa pang-espirituwal at
pampisikal.
A. Tinatawag ang Kanyang Sarili na isang Propetisa
Tinutukoy ng Panginoon dito na ang ekklesiang tumalikod sa
katotohanan ay isang nagtalaga sa sarili na propetisa. Ang isang propeta
ay isa na siyang nagsasalita para sa Diyos na taglay ang awtoridad ng
Diyos. Ipinapalagay ng tumalikod sa katotohanang Iglesya Katolika na
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siya ay binigyan ng awtoridad ng Diyos na magsalita para sa Diyos.
Pautos na hinihiling niyang ang mga tao ay makinig sa kanya sa halip na
sa Diyos.
B. Tinuturuan at Pinangungunahan
ang mga Lingkod ng Panginoon na Makiapid at
Kumain ng mga Pagkaing Handog sa mga Diyus-diyosan
Ang ekklesia sa Pergamo ay may mga pagtuturo ni Balaam at ng
mga Nikolaita, at ito ay nagpatuloy sa ekklesiang ito na tumalikod sa
katotohanan. Bukod pa rito, ang Iglesya Katolika mismo ay nagtuturo,
sinasanhi ang kanyang mga tao na makinig sa kanya sa halip na sa banal
na Salita ng Diyos. Ang kanyang mga tagapagtaguyod ay pawang
nahaling sa kanyang erehe, makarelihiyong pagtuturo, na hindi
pinahahalagahan si Kristo bilang kanilang buhay at panustos ng buhay,
gaya ng ipinahiwatig ng puno ng buhay at natatagong manna na
ipinangako ng Panginoon sa mga ekklesia sa Efeso at Pergamo (2:7, 17).
Sinasabi sa Mateo 13:33 na, “Nagsalita Siya sa kanila ng iba pang
talinghaga: Ang kaharian ng mga kalangitan ay katulad ng lebadura, na
kinuha ng isang babae at itinago sa tatlong takal ng harina hanggang sa
malebadurahan ang lahat.” Ang mga mabubuting guro ng Biblia ay
sumasang-ayon na ang Jezebel sa Apocalipsis 2 ay walang dudang ang
babaeng ipinropesiya ng Panginoon sa Mateo 13:33. Ang dalawang
babaeng ito sa katunayan ay iisa. Ang dakilang patutot sa Apocalipsis 17
ay ang babaeng ito rin. Kaya, ang babae sa Mateo 13 ay ang Jezebel sa
Apocalipsis 2, at si Jezebel ay naging ang dakilang patutot na siyang
tinawag na dakilang Babilonia sa Apocalipsis 17. Kung hindi siya ang
patutot, sa gayon ay sino? Ang Jezebel sa Lumang Tipan ay ang
paunang-paglalarawan ng “babaeng si Jezebel” sa Apocalipsis 2. Nang
magsalita ang Panginoon sa ekklesia sa Tiatira, sinabi Niya na mayroong
isang pangkasalukuyang Jezebel. Ayon sa kasaysayan, ang
pangkasalukuyang Jezebel na ito ay walang-alinlangang ang ekklesiang
tumalikod sa katotohanan, ang Iglesya Katolika Romana. Sa paggamit sa
pangalang Jezebel, pinaaalalahanan tayo ng Panginoon kung ano ang
ginawa ni Jezebel, ang asawa ni Ahab: nanggaling siya sa isang
paganong kinagisnan at nagdala ng mga paganong bagay tungo sa
pagsamba sa Diyos ng Kanyang bayan. Ito ang napakahalaga at
pinakasentrong punto sa sulat sa Tiatira. Ang prinsipyo ng mga gawa ng
ekklesiang tumalikod sa katotohanan ay ang ihalo ang mga paganong
bagay sa pagsamba sa Diyos ng Kanyang bayan. Tinutulungan niya ang
bayan ng Diyos na sambahin Siya, subalit hindi niya ito ginagawa ayon
sa paraan ng Diyos; ginagawa niya ito ayon sa kanyang sariling
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paganong paraan. Mula pa noong magsimula ang ekklesiang tumalikod
sa katotohanan, tinatanggap na niya ang paganismo. Saanman siya
magpunta, tinatanggap niya ang mga bagay na may kaugnayan sa
pagsamba sa mga diyus-diyosan.
Ang isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa sa mga gawa
nitong ekklesiang tumalikod sa katotohanan ay ang tinatawag na Pasko.
Ninanais natin si Kristo subalit hindi natin kailangan ang misa. Sa
orihinal, ang Disyembre 25, ang tinatawag na Araw ng Pasko, ay ang
araw ng pagsamba ng mga sinaunang taga-Europa sa araw. Sinabi nila na
ang Disyembre 25 ang kaarawan ng araw. Nang lumaganap sa Europa
ang ekklesiang tumalikod sa katotohanan, tinanggap niya ang sinaunang
kaugaliang ito sapagkat nagdala siya ng libu-libong di-mananampalataya
tungo sa ekklesia. Nais pa rin ng mga di-mananampalatayang ito na
ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang diyos. Kaya, upang mapagbigyan
sila, idineklara ng ekklesiang tumalikod sa katotohanan ang Disyembre
25 na kaarawan ni Kristo. Ito ang pinagmulan ng Pasko. Inihahantad ng
aklat na, The Two Babylons, ang pinagmulan ng mga masasama,
makademonyong, paganong bagay na dinala tungo sa ekklesiang
tumalikod sa katotohanan. Kung makikita natin ang larawang ito sa
negatibong panig, sa gayon ay malalaman natin kung ano tayo dapat sa
positibong panig.
Sa simula pa lamang ng Biblia, ang layunin na ng Diyos ay ang
pakainin ang Kanyang bayan ng panustos ng buhay. Kaya, sa halamanan
ay may puno ng buhay bilang panustos ng buhay. Pagkatapos ng
pagkatisod ng tao, hindi isinuko ng Diyos, sa Kanyang pagtutubos, ang
ganitong kaisipan ng pagpapakain sa Kanyang bayan. Nang itatag Niya
ang Paskua, inutusan ng Diyos ang Kanyang bayan na iwisik ang dugo
ng kordero sa haligi ng pintuan at, sa ilalim ng pagtatakip ng dugo, ay
kainin ang karne ng kordero. Matapos mapalaya ang mga anak ni Israel
mula sa Ehipto at naglakbay sa ilang, binigyan sila ng Diyos ng
makalangit na manna bilang kanilang panustos ng buhay (Exo. 16:1415). Sa kalaunan, ang mga anak ni Israel ay pumasok sa mabuting lupain
ng Canaan. Nang araw na sila ay pumasok sa mabuting lupain, ang
manna ay tumigil, at sinimulan nilang kainin ang mayamang bunga ng
lupain (Jos. 5:12). Pinatutunayan ng Bagong Tipan na ang lahat ng ito ay
mga sagisag ni Kristo, hindi lamang bilang ating Manunubos bagkus
bilang ating panustos ng buhay rin. Bilang ang Kordero, si Kristo ay may
dalawang elemento—ang dugo para sa pagtutubos at ang karne para sa
pagpapakain. Sa Juan 6 inihayag ng Panginoong Hesus na Siya ang
makalangit na manna na maaaring kainin ng bayan ng Diyos. Alam natin
na ang mayamang bunga ng lupain ay sumasagisag sa mga kayamanan ni
Kristo. Si Kristo ay hindi lamang ang ating Kordero at ang ating manna;
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Siya rin ang ating mabuting lupain. Bilang ang Kordero, Siya ay may
karne, at bilang ang mabuting lupain, taglay Niya ang lahat ng
kayamanan para sa ating panustos ng buhay. Sa Lumang Tipan ay may
mga handog din na nagmula sa bunga ng mabuting lupain. Sa limang
pangunahing handog, ang ikalawa ay ang handog na pagkain na para sa
pagpapakain sa bayan ng Diyos. Ang lahat ng naglilingkod na saserdote
ay kumain ng handog na pagkain. Ito ay sumasagisag na si Kristo ay ang
panustos ng buhay para sa mga saserdote ng Diyos. Ang lahat ng
naglilingkod sa Diyos ay dapat kumain kay Kristo.
Bagama’t malinaw ito sa Banal na Salita, hindi ito nakita ng
karamihan sa mga Kristiyano. Nang ako ay nasa Kristiyanidad, hindi ako
kailanman nakarinig ng mensaheng nagsasabi sa akin kung paano kainin
si Kristo. Gayunpaman, ang napakahalagang punto sa Banal na Salita ay
yaong si Kristo ang ating panustos ng buhay at yaong dapat natin Siyang
kainin (Juan 6:57). Ipinakita ng Panginoon sa Mateo 13:33 na Siya ang
pinong harina. Ang Kanyang salita hinggil sa pagkain, o sa pinong
harina, sa bersikulong ito ay tumutukoy sa handog na pagkain na
pangunahing binubuo ng pinong harina. Kaya, ang pinong harina ay
isang ganap at kumpletong sagisag ng Panginoong Hesus bilang ating
panustos ng buhay. Bilang ang handog na pagkain, si Kristo sa Kanyang
pagkatao ay ang pinong harina para sa ating pagkain. Paunang inilahad
ng Panginoong Hesus sa Mateo 13 na isang masamang babae ang
magdaragdag ng lebadura sa pinong harinang ito. Ganitung-ganito ang
ginagawa ng ekklesiang tumalikod sa katotohanan, kinukuha ang
paganong lebadura at idinaragdag ito sa pinong harina ni Kristo upang
bumuo ng isang masamang paghahalo. Sa bagay na ito, lubhang masama
at tuso ang ekklesiang tumalikod sa katotohanan.
Ang ilan sa ekklesiang tumalikod sa katotohanan ay nagsasabing,
“Akala ba ninyo ay wala kaming ilang bagay na totoo? Akala ba ninyo
hindi namin taglay ang Diyos, si Kristo, at ang Biblia?” Oo, taglay nila,
subalit hindi ito dalisay; ito ay isang paghahalo. Taglay ng ekklesiang
tumalikod sa katotohanan ang pinong harina, subalit sa loob ng pinong
harina ay may lebadura. Nang ako ay nasa Maynila, binisita ko ang isang
katedral ng Katoliko. Nasa pasukan ng katedral na ito ang isang rebulto
ni Maria. Nang mapansin kong ang isang kamay ng rebulto ay halos
sirang-sira na, tinanong ko ang mga tao kung ano ang nangyari. Sinabi
nila na ang bawat pumapasok sa katedral ay hinihipo muna ang kamay
ng rebulto at yaong, sa loob ng maraming taon, nasira nito ang kamay ng
rebulto. Nang tanungin ko sila kung ano ba ang gamit ng rebulto, sinabi
nilang, “Kapag ang mga tao ay walang rebulto, hindi nila mauunawaan
ang sinasabi mo kapag nagsalita ka tungkol sa Biblia. Kailangan nila ang
isang bagay na solido na kanilang mahahawakan.” Ito ang kanilang
Mga Nilalaman

paliwanag sa pagkakaroon ng rebulto ni Hesus at Maria. Anong
katusuhan! Hindi iyon si Hesus o si Maria— yaon ay isang diyusdiyosan. Sa wari, sila ay sumasamba kay Hesus; sa katunayan, sinasamba
nila ang isang larawang bato. Ito ang katusuhan ng kaaway. Ngayon ay
makikita natin ang kasamaan ng ekklesiang tumalikod sa katotohanan—
tinatanggap nito ang mga paganong bagay at idinaragdag ang mga ito sa
pinong harina. Anong sama nito!
Dahil sa masamang paghahalong ito, lubhang maraming pagsamba
sa diyus-diyosan sa ekklesiang tumalikod sa katotohanan. Sinabi ng
Panginoon na tinuturuan ni Jezebel ang mga tao na makiapid at kumain
ng inihain sa mga diyus-diyosan. Tinuturuan ni Jezebel ang kanyang mga
tao na sumamba sa mga diyus-diyosan. Sa Iglesya Katolika Romana, ang
pagsamba sa diyus-diyosan ay itinuturo. Sa Maynila, nakita ko ang
maraming tao na bumibili ng mga kandila sa tindahan nito at inilalagay
ito sa harap ng mga larawan at mga diyus-diyosang nasa mga pader.
Kung saan mayroong pagsamba sa diyus-diyosan, mayroon ding
pakikiapid. Hindi lamang dinala ni Jezebel ang paganismo at pagsamba
sa mga diyus-diyosan; dinala rin niya ang pakikiapid. Ito ay kasuklamsuklam, at hindi natin ito maaaring hayaan. Hindi ito isang bagay ng
pandoktrinang pagdedebate—ito ay isang bagay ng pagsamba sa diyusdiyosan at pakikiapid.
Noong 1937, nang ako ay naglalakbay sa Hilagang Tsina, isang
kaso ng inalihan ng demonyo ang pinaabot sa aking pansin. Isang
Kristiyanong kapatid na babae ang naalihan. Nang ako ay tanungin kung
ano ang dahilan nito, sinabi ko na, sa prinsipyo, alinman sa kasalanan o
ilang diyus-diyosan o mga larawang nasa tahanan ng kapatid na babaeng
iyon ang nagbibigay ng puwang sa demonyo upang alihan siya.
Sinabihan ako na walang mga diyus-diyosan o mga larawan sa kanyang
tahanan. Gayunpaman, ang demonyo ay nagpapabalik-balik upang
guluhin siya. Sinabi ko sa kanya na yamang hindi siya sangkot sa
anumang bagay na makasalanan, maaaring may ilang diyus-diyosan o
mga larawan sa kanyang tahanan at yaong dapat niya itong lubos na
saliksikin. Sa kalaunan, napag-alaman ko na sa kanyang pader ay may
isang larawan ng tinatawag na Hesus, at sinabi ko sa kanyang sunugin
ito. Mula nang sunugin niya ang larawang yaon, ang demonyo ay umalis.
Dito, makikita natin ang katusuhan ng kaaway.
C. Ayaw Niyang Magsisi sa Kanyang Pakikiapid
Sinabi ng Panginoong Hesus sa bersikulo 21, “At binigyan Ko siya
ng panahon upang makapagsisi, at ayaw niyang magsisi sa kanyang
pakikiapid.” Pinatutunayan ng kasaysayan na ito ay totoo sa Iglesya
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Katolika na tumalikod sa katotohanan. Maging hanggang ngayon, hindi
siya nagsisisi sa kanyang masasamang gawa.
D. Nakaratay sa Higaan
Sinabi rin ng Panginoon, “Narito, Akin siyang iraratay sa isang
higaan.” Ang higaan ay normal na ginagamit sa pagtulog at
pamamahinga, at hindi normal na para sa karamdaman. Ipinahihiwatig
dito ng Panginoon na ang ekklesiang tumalikod sa katotohanan ay may
sakit na walang lunas at mananatiling gayon hanggang sa kanyang huling
kahatulan. Ang kasamaan ni Jezebel ang nagsanhi sa kanyang
magkasakit; ni hindi siya malusog. Ang buong ekklesiang tumalikod sa
katotohanan ay nasa isang kondisyon ng karamdaman. Tingnan ninyo
ang kanyang situwasyon: ang ilang bagay ay makalangit at ang iba ay
makalupa; ang ilang bagay ay ukol sa Diyos at ang maraming bagay ay
ukol kay Satanas; ang ilang bagay ay banal at ang ilang bagay ay sekular,
pangkaraniwan, at makasanlibutan. Ang lebadurang ito ay hindi lamang
nasa ekklesiang tumalikod sa katotohanan, bagkus lumaganap din sa
tinatawag na narepormang ekklesia. Si Jezebel ay makademonyo,
makasatanas, makadiyablo, at makaimpiyerno pa. Hindi isang maliit na
bagay ang mabuksan ang ating mga mata upang makita ang mga
makadiyablo at makademonyong bagay sa Iglesya Katolika. Hindi natin
lubos maisip kung gaano nakapanlulumo itong ekklesiang tumalikod sa
katotohanan.
E. Magdurusa ang Kanyang Mangingibig
sa Matinding Kapighatian
Sa bersikulo 22, hindi lamang sinabi ng Panginoon na iraratay Niya
si Jezebel sa isang higaan, bagkus maging yaon ding “mga
nakikipangalunya sa kanya sa malaking kapighatian, maliban kung sila
ay magsisipagsisi sa kanyang mga gawa.” Ang matinding kapighatian
dito ay naiiba mula sa 7:14 at sa matinding kapighatian sa Mateo 24:21.
Ang matinding kapighatian sa 7:14 ay ang kapighatiang pinagdurusahan
ng ekklesia sa loob ng mga siglo ng pag-uusig. Ang isang nasa Mateo
24:21 ay ang matinding kapighatian sa huling tatlo at kalahating taon ng
kapanahunan na darating sa lahat ng nananahanan sa lupa. Subalit ang
matinding kapighatian dito ay ang dalamhating sasanhiin ng Panginoon
na pagdusahan ng ekklesiang tumalikod sa katotohanan, na marahil ay sa
pamamagitan ng mga pagsalakay ng Antikristo sa kanya sa katapusan ng
kapanahunang ito.
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F. Ang Kanyang mga Anak ay Papatayin ng Kamatayan
Sinabi ng Panginoon sa bersikulo 23, “At papatayin Ko ng
kamatayan ang kanyang mga anak.” Ito ay maaaring tumutukoy sa
pagwasak ng Diyos sa Iglesya Katolika Romana sa pamamagitan ni
Antikristo at ng kanyang mga tagasunod sa katapusan ng kapanahunang
ito. Kung maingat nating babasahin ang Apocalipsis, makikita natin na sa
katapusan ng kapanahunang ito ay sisirain ng Antikristo ang Iglesya
Katolika. Magrerebelde ang Antikristo laban sa bawat relihiyon, itatalaga
ang kanyang sarili bilang Diyos (2 Tes. 2:4), pagbabawalan ang mga
Hudyo at ang mga Katoliko na sumamba sa kanilang Diyos, at pipilitin
ang mga tao na sambahin siya. Sa panahong yaon, uusigin niya ang mga
Hudyo at papatayin ang marami na nasa Iglesya Katolika.
IV. ANG MALALALIM NA BAGAY NI SATANAS

Sinasabi ng bersikulo 24, “Datapuwa’t sinasabi Ko sa inyo, sa mga
iba na nasa Tiatira, (sa lahat ng wala ng pagtuturong ito, na hindi
nakaaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila) hindi
na Ako magpapasan sa inyo ng iba pang pasan.” Ang “malalalim na
bagay” ay nangangahulugang mga kalaliman gaya ng sa Efeso 3:18.
Palarawang ipinahihiwatig nito ang mahihiwagang bagay. Ang Iglesya
Katolika Romana ay nagtataglay ng maraming hiwaga o malalalim na
doktrina. Laban sa nagdurusang ekklesia ay may sinagoga ni Satanas
(2:9); sa makasanlibutang ekklesia ay mayroong trono ni Satanas (2:13);
at sa loob ng ekklesiang tumalikod sa katotohanan ay may “malalalim na
bagay ni Satanas.” Ang relihiyon ng sinagoga, ang sanlibutang nasa
ilalim ng trono ni Satanas, at ang pilosopiya ng mga makasatanas na
hiwaga ay pawang ginamit ni Satanas upang sirain at pasamain ang
ekklesia.
Nakita na natin na ang ekklesia ay nagdusa ng pag-uusig mula sa
mga sinagoga ni Satanas at yaong sa kalaunan ay naging makasanlibutan,
nananahan sa lugar kung saan nananahan si Satanas at kung saan
naroroon ang kanyang trono. Ang lahat ng ito ay ang katusuhan ng
kaaway. Ang lahat ng ito ay nagsimula kay Satanas. Subalit dito sa
ikaapat na ekklesia ay may ilan pang bagay na higit na seryoso rito.
Hindi lamang ito isang bagay ng sinagoga ni Satanas, ang lugar kung
saan nananahan ni Satanas, o kung saan naroroon ang kanyang trono.
Ngayon si Satanas ay dumating na sa ekklesia at tinitigmakan ang
ekklesia ng kanyang sarili. Nasa ekklesiang tumalikod sa katotohanan
ang malalalim na bagay ni Satanas, ang mahihiwagang pagtuturo ni
Satanas. Ito ang makasatanas na pilosopiya. Ang ekklesiang tumalikod sa
katotohanan ay nagtuturo ng mga makasatanas na hiwaga. Ipinahihiwatig
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nito na ang ekklesiang tumalikod sa katotohanan ay nababaran ng
malalalim na kaisipan ni Satanas, ng konsepto ni Satanas. Sa kalaunan,
ang ekklesiang ito ay naging ang pagsasakatawan ni Satanas. Ang
wastong ekklesia ay ang Katawan ni Kristo, subalit ang ekklesiang
tumalikod sa katotohanan ay ang pagsasakatawan ni Satanas. Si Kristo
ay nananahanan sa ekklesia, subalit si Satanas ay nananahanan sa
ekklesiang tumalikod sa katotohanan sa isang tusong paraan. Si Satanas
ay kumikilos lagi sa isang tusong paraan. Nang siya ay unang dumating
sa tao, siya ay dumating sa anyo ng isang magandang ahas. Subalit hindi
lamang ito isang ahas—ito ay si Satanas. Si Satanas ay laging nagaanyong maganda. Walang sinuman ang mag-aakala na ibibihis ni
Satanas ang “ekklesia” bilang kanyang anyo. Subalit sa sulat sa ekklesia
sa Tiatira, makikita natin na ito ay ang tunay na situwasyon ng
Sangkakristiyanuhan ngayon. Ang Sangkakristiyanuhan ay naging isang
sangkap ni Satanas. Bagama’t taglay nito ang pangalan ni Kristo, sa
katunayan sa loob nito ay naroroon si Satanas mismo. Dapat nating lahat
makita ito.
Ang malalalim na bagay ni Satanas, bilang ang makasatanas na
pilosopiya, ay tuso. Sa ekklesiang tumalikod sa katotohanan ay
maraming tinatawag na mga hiwaga. Ang lahat ng hiwagang itinuturo ng
masamang ekklesiang ito ay mga makasatanas na pilosopiya. Ang isa sa
kanilang mga pilosopiya ay yaong kung hindi ka magdaragdag ng mga
bagay sa mga katotohanan ng Biblia, magiging mahirap para sa mga tao
na tanggapin ang mga ito. Ang Panginoon, sa pagiging marunong, ay
inihalintulad ito sa lebadura na inihalo sa pinong harina na nagsanhi sa
tinapay na maging madaling kainin. Sinasabi ng ekklesiang tumalikod sa
katotohanan na kapag ang mga tao ay walang Pasko, magiging mahirap
sa kanilang tanggapin ang katotohanan hinggil sa kapanganakan ni
Kristo. Ang misa ay ang lebadurang inihalo sa pinong harina. Ito ay tuso
at masama.
Kung iniisip mong lubhang matinding sabihin na ang masamang
babaeng ito ay ang pagsasakatawan ni Satanas, sasabihan ko kayo na
isaalang-alang ang Apocalipsis 17:4 at 5. Sinasabi sa bersikulo 4 na, “At
ang babae ay nararamtan ng kulay-ube at ng matingkad na pula, at
nahihiyasan ng ginto at ng mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang
kamay ay may isang gintong saro na punô ng mga kasuklam-suklam at
ng maruruming bagay ng kanyang pakikiapid.” Ang masamang babae ay
mayroon ngang isang magandang anyo; siya ay nahihiyasan ng ginto at
ng mahahalagang bato at mga perlas, ang mismong mga materyales kung
saan gawa ang Bagong Herusalem. Habang ang Bagong Herusalem ay
solidong naitayo sa pamamagitan ng tatlong mahahalagang materyales na
ito, ang masamang babaeng ito naman ay nahihiyasan lamang ng mga
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ito. Ang mahiyasan ay nangangahulugang magkunwari, ang maging
kaakit-akit sa panlabas, ang magkaroon ng isang kaaya-aya o
mapagparangyang anyo na nagkukubli ng isang bagay na masama. Ang
kanyang anyo ay nakakaakit sa panlabas, subalit siya ay kasuklamsuklam sa panloob. Ang babaeng ito ay mayroon ding isang gintong saro
na punô ng mga kasuklam-suklam at ng maruruming bagay ng kanyang
pakikiapid. Sa tipolohiya, ang ginto ay sumasagisag sa dibinong
kalikasan. Sa wari, ang babaeng ito ay humahawak ng bagay na tila ba sa
Diyos, subalit sa katunayan, sa panloob, siya ay punung-puno ng mga
kasuklam-suklam na bagay. Sa Biblia, ang mga kasuklam-suklam na
bagay ay pangunahing nangangahulugan ng dalawang bagay—ang
pagsamba sa mga diyus-diyosan at pakikiapid. Ang dalawang bagay na
ito ay kasuklam-suklam sa mga mata ng Diyos. Sa wari, ang babaeng ito
ay lubhang kaakit-akit, na nahihiyasan ng ginto, mga perlas, at
mahahalagang bato at hawak ang isang gintong saro. Kung wala kang
panloob na pagkakita, ikaw ay madaraya niya. Subalit kailangang
magkaroon tayo ng panloob na pagkakita upang lagusan siyang makita.
Kapag nakita natin kung ano ang babaeng ito sa loob, matatanto natin na
siya ay punung-puno ng mga kasuklam-suklam at karumihan.
Sinasabi ng bersikulo 5 na, “At sa kanyang noo ay nakasulat ang
isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, Ina ng mga Patutot at ng
mga Kasuklam-suklam ng Lupa.” Sinasaliksik ng Panginoon ang mga
puso ng mga tao at nalalaman kung ano ang nasa loob nila. Mayroon
Siyang panloob na pagkakita at nakikita ang nasa loob ng masamang
babaeng ito. Tinatawag siya ng Panginoong, “Ang Ina ng mga Patutot,”
nangangahulugang siya ang pinagmulan ng lahat ng espirituwal na
pakikiapid. Samakatuwid, marapat lamang na sabihin na siya ay ang
pagsasakatawan ni Satanas. Kailangan natin ang panloob na pagkakita
upang makita ang nasa loob ng kanyang panlabas na anyo. Ito ang
dahilan kung bakit mayroon tayong tabak na may dalawang talim, ang
salita ng Banal na Biblia.
Pinasasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang soberanong
biyaya. Sapagkat ang Kanyang biyaya ay soberano, maaari Niya tayong
iligtas sa anumang kapaligiran. Marami ang naligtas maging sa
masamang kapaligiran ng tumalikod sa katotohanang Iglesya Katolika.
Walang sinuman ang makapagsasabi na ang Iglesya Katolika ay hindi
nagpapahayag ng Biblia. Sa Tsina, nalaman ng maraming paganong
Tsino ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ni Hesus, at ilang bersikulo
sa Biblia sa pamamagitan ng pagtuturo ng Iglesya Katolika. Ang
masamang bagay, gayunpaman, ay ito: pagkatapos matulungan ang mga
tao nitong ekklesiang tumalikod sa katotohanan, nahahadlangan silang
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magpatuloy upang makilala ang Panginoon sa isang tunay na paraan.
Ang ilan na, sa pamamagitan ng soberanong biyaya ng Panginoon, ay
naligtas nang sila ay nasa loob pa ng ekklesiang tumalikod sa
katotohanan ay kusang inibig ang masamang bagay na yaon. Marami sa
kanila ang nagsasabing, “Kung ito ay masama, sa gayon ay papaano ako
naligtas sa pamamagitan nito?” Kaya, bagama’t maraming dating
Katoliko ang napasabuhay-ekklesia, sa kaibuturan nila, ang ilan sa kanila
ay maaaring nakikisimpatya pa rin sa masamang babaeng ito. Hindi nila
ito kinamuhian gaya ng pagkamuhi ng Panginoon. Basahing muli ang
sulat sa Tiatira. Ang Panginoon ay walang simpatya kay Jezebel
sapagkat ang masamang babaeng yaon ay lubusang nababaran na ni
Satanas, ang masamang isa. Si Satanas ay nasa bawat himaymay ng
masamang babaeng iyon.
Hindi tayo dapat magkaroon ng anumang kinalaman sa ekklesiang
ito na tumalikod sa katotohanan. Hindi ito ang Katawan ni Kristo. Hindi
ito ang ekklesia ng Diyos—ito ay ang pagsasakatawan ni Satanas. Ito ay
tuso at masama. Kung nais mong higit pang makita ang tungkol sa
ekklesiang tumalikod sa katotohanan, basahin ang aklat ni Watchman
Nee na, The Orthodoxy of the Church. Sinuman ang may puso para sa
Panginoon at para sa Kanyang pagbabawi ay nararapat na makilala nang
lubusan ang ekklesiang ito na tumalikod sa katotohanang ito. Sa
sandaling makilala natin siya, hindi na natin mapahahalagahan ang
anumang bagay na may kaugnayan sa kanya. Sa halip, kinakailangan
nating ideklara na siya ang dakilang patutot, ang dakilang Babilonia, at
yaong dapat natin siyang iwanan.
Gaya ng makikita natin, ipinahihiwatig ng aklat ng Apocalipsis na
ang dakilang patutot na ito ay may ilang anak na babae. Dapat tayong
lubos na maliwanagan tungkol sa ekklesiang tumalikod sa katotohanan.
Sa sandaling tayo ay maliwanagan, malalaman natin kung saan tayo
nararapat lumugar kung ang ekklesia ang pag-uusapan. Tayo ay nasa
pagbabawi ng Panginoon. Tayo ay nasa Katawan ni Kristo, ang ekklesia
ng Diyos, at wala tayong anumang kinalaman kay Jezebel, ang
masamang babae, ang patutot, ang dakilang Babilonia. At wala tayong
anumang kinalaman sa kanyang mga anak na babae.
Sa sulat na ito, ipinahihiwatig ng Panginoon na hahatulan Niya si
Jezebel. Sa 17:16 sinabihan tayo na sa panahon ng matinding
kapighatian, hahayaan ng Panginoon ang Antikristo na patayin at
pinsalain ang ekklesiang tumalikod sa katotohanan. Sa panahong yaon,
ang panrelihiyong Babilonia ay wawasakin. Subalit bago ang panahong
yaon, ang ekklesiang ito na tumalikod sa katotohanan ay magpapatuloy
ayon sa propesiya. Ipinapakita sa bersikulo 25 na ang tumalikod sa
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katotohanang Iglesya Katolika ay mananatili hanggang sa pagbabalik ng
Panginoon.
V. ANG MGA MANDARAIG—
ANG NATITIRA SA TIATIRA

Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 26 na, “At ang magtagumpay,
at ang tumupad ng Aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan
Ko ng awtoridad sa mga bansa.” Ang magtagumpay rito ay
nangangahulugang mapagtagumpayan ang Katolisismo. Ang mga
mandaraig, ang natitira sa Tiatira, ay walang pagtuturo ni Jezebel (b. 24),
hindi nalalaman ang malalalim na bagay ni Satanas, pinanghahawakan
nang matibay ang patotoo ng Panginoon hanggang sa Siya ay dumating
(b. 25), at tinutupad ang mga gawa ng Panginoon hanggang sa katapusan
(b. 26). Ang “Aking mga gawa” sa bersikulo 26 ay tumutukoy sa mga
bagay na naisakatuparan na at ginagawa ng Panginoon, gaya ng Kanyang
pagkapako sa krus, pagkabuhay na muli, pamamagitan, atbp., na
kasalungat sa mga gawa ng ekklesiang tumalikod sa katotohanan na nasa
ilalim ng impluwensiya ni Satanas.
VI. ANG PANGAKO SA MANDARAIG

A. Tatanggap ng Awtoridad sa mga Bansa
Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 26 na ibibigay Niya ang
awtoridad sa mga bansa sa isa na magtatagumpay. Ito ay isang
gantimpala sa mga mandaraig na maghahari kasama ni Kristo sa mga
bansa sa sanlibong taong kaharian (20:4, 6). Ang pangakong ito ng
Panginoon ay mariing nagpapahiwatig na yaong mga hindi tumutugon sa
Kanyang pagtawag na pagtagumpayan ang napababang Kristiyanidad ay
hindi makakasama sa paghahari sa sanlibong taong kaharian.
B. Papastulin ang mga Bansa ng Isang Bakal na Tungkod gaya
naman ng Tinanggap ng Panginoon sa Ama
Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 27 na, nagsasalita ng ukol sa
mga magtatagumpay, “At sila ay kanyang papastulin ng isang bakal na
tungkod, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang-lupa ng magpapalayok,
gaya naman ng tinanggap Ko sa Aking Ama.” Sa sanlibong taong
kaharian, ang tagapamuno ay isang pastol. Sa Awit 2:9, binigyan ng
Diyos si Kristo ng awtoridad na mamahala sa mga bansa. Dito,
binibigyan ni Kristo ng parehong awtoridad ang Kanyang mga
mandaraig.
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C. Tataglayin ang Tala sa Umaga
Sa kahuli-hulihan, sa bersikulo 28 nagbigay ang Panginoon ng
isang pangako sa magtatagumpay, na nagsasabing, “Sa kanya ay ibibigay
Ko ang tala sa umaga.” Sa unang pagpapakita ni Kristo, nakita ng mga
pantas, hindi ng mga relihiyonistang Hudyo, ang Kanyang tala (Mat. 2:2,
9-10). Sa Kanyang ikalawang pagpapakita, Siya ay magiging ang tala sa
umaga sa Kanyang mga mandaraig na nagbabantay para sa Kanyang
pagdating. At sa lahat ng iba pa, magpapakita lamang Siya bilang ang
araw (Mal. 4:2).
VII. ANG PAGSASALITA NG ESPIRITU

Muli, sa bersikulo 29, sinasabi ng Panginoon na, “Ang may pakinig
ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga ekklesia.” Lahat ng yaong
nasa ekklesiang tumalikod sa katotohanan, na nag-uutos na ang mga tao
ay makinig sa kanya sa halip na sa Diyos, ay nangangailangan ng higit
pang pagsasalita ng Espiritu. Kung ang sinuman ay nakikinig sa
pagsasalita ng Espiritu, maririnig niya ang buháy na salita ng Panginoon
upang tanggihan ang lahat ng taliwas na bagay na itinuturo ng ekklesiang
tumalikod sa katotohanan at maging isang mandaraig para sa kasiyahan
ng Panginoon.
Sa hulihan ng bawat isa sa unang tatlong sulat, ang pandinig para sa
pakikinig ay unang binanggit, at pagkatapos ay ang pagtawag para sa
pananagumpay. Sa hulihan ng bawat isa sa huling apat na sulat, ang
pagkakaayos ay binaligtad. Pinatutunayan nito na ang unang tatlo sa
pitong ekklesia ay isang grupo at ang huling apat ay isa pa. Ang bilang
na pito sa Biblia ay binubuo alinman sa anim at isa, gaya ng ang anim na
araw at isang araw ay katumbas ng isang linggo; o tatlo dagdagan ng
apat, gaya ng sa dalawang kapitulo rito na kung saan ang pitong ekklesia
ay hinati sa isang grupo na binubuo ng tatlo at ang isa pang grupo na
binubuo ng apat. Ang anim na dinagdagan ng isa ay nasa paglikha ng
Diyos, samantalang ang tatlo dagdagan ng apat ay nasa bagong paglikha
ng Diyos, ang ekklesia. Yamang ang lahat ng bagay ay nilikha sa loob ng
anim na araw, ang bilang na anim ay sumasagisag sa paglikha, lalunglalo na sa tao, na nilikha sa ikaanim na araw; at yamang ang ikapitong
araw ay ang konklusyon ng anim na araw bilang ang isang araw ng
pamamahinga ng Diyos, ang bilang na isa ay sumasagisag sa
namumukod-tanging Manlilikha. Kaya, ang anim at isa ay
nangangahulugang ang lahat ng bagay ay nilikha tungo sa Diyos para sa
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pagsasakatuparan ng Kanyang layunin. Ang namumukod-tanging
Manlilikha, ang Diyos, ay tres-uno, na gaya ng isinasagisag ng bilang na
tatlo. Yamang ang paglikha ay ikinatawan sa harap ng Diyos ng apat na
nilalang na buháy (4:6-9), ang bilang na apat ay sumasagisag sa mga
nilikha, lalung-lalo na sa tao. Kaya, ang tatlo dagdagan ng apat ay
nangangahulugang ang Diyos ay idinagdag sa Kanyang nilikha, ang tao,
at sa gayon ang Kanyang layunin ay naisasakatuparan. Ang ekklesia ay
hindi lamang ang nilikha, bagkus ang nilikha kasama ang Manlilikha,
ang Tres-unong Diyos, na naipamahagi tungo sa loob niya. Siya ang
tunay na bilang na pito; ang tunay na tatlo, ang Tres-unong Diyos, na
idinagdag sa tunay na apat, ang nilikhang tao. Samakatuwid, ang bilang
na pito ay nangangahulugang kakumpletuhan sa pagkilos ng Diyos,
unang-una sa lumang paglikha, at pagkatapos sa bagong paglikha, ang
ekklesia.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE LABING-APAT

ANG EKKLESIA SA SARDIS—
PUTING DAMIT AT PANGALAN NA
IPINAHAYAG NG PANGINOON
Tunay ngang ayon sa pagiging soberano ng Panginoon na ang
situwasyon at kondisyon ng pitong ekklesia sa Apocalipsis 2 at 3 ay
tumutugma sa mga yugto ng kasaysayan ng ekklesia. Ang kasaysayan ng
ekklesia mula sa unang siglo hanggang sa kasalukuyan ay malinaw na
nahahati sa pitong yugto: ang unang yugto, ang yugto ng pagdurusa, ang
yugto na makasanlibutan, ang yugto ng pagtalikod sa katotohanan, ang
yugto ng Repormasyon, ang yugto ng nabawing ekklesia, at ang yugto ng
pagbaba ng nabawing ekklesia. Sa mensaheng ito, isasaalang-alang natin
ang ekklesia sa Sardis, ang ekklesiang nasa repormasyon (3:1-6).
Ang Sardis sa Griyego ay nangangahulugang ang mga labi, ang
nalalabi, o ang pagpapanumbalik. Bilang isang tanda, ang ekklesia sa
Sardis ay paunang-naglalarawan sa Iglesyang Protestante mula sa
panahon ng Repormasyon hanggang sa ikalawang pagdating ni Kristo.
Ang Repormasyon ay ang reaksyon ng Diyos sa tumalikod sa
katotohanang Iglesya Katolika Romana, na isinasagisag ng napababang
ekklesia sa Tiatira. Ito ay isinakatuparan ng isang maliit na bilang ng
mga mananampalataya, ang nalalabi. Kaya nga, ito ay ang
pagpapanumbalik ng mga nalalabi.
I. ANG TAGAPAGSALITA—
SIYA NA MAY PITONG ESPIRITU NG DIYOS
AT MAY PITONG BITUIN

Sinasabi ng Panginoon sa 3:1 na, “Ang mga bagay na ito ay
sinasabi Niyaong may pitong Espiritu ng Diyos at may pitong bituin.”
Ang pitong Espiritu ng Diyos ay upang maging lubhang buháy na buháy
ang ekklesia, at ang pitong bituin ay upang magningning siya nang
matindi. Sa ekklesia sa Efeso, si Kristo ang Isa na may hawak ng pitong
bituin at lumalakad sa gitna ng pitong patungan ng ilawan. Kailangan ng
naunang ekklesia ang pangangalaga ni Kristo, at kailangan ng kanyang
mga tagapanguna ang Kanyang nag-iingat na biyaya. Sa ekklesia sa
Esmirna, Siya ang Isa na namatay at muling nabuhay. Kailangan ng
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nagdurusang ekklesia ang pagkabuhay na muling buhay ni Kristo. Sa
ekklesia sa Pergamo, si Kristo ang Isa na may matalas na tabak na may
dalawang talim. Kailangan ng napababa, makasanlibutang ekklesia ang
Kanyang naghahatol at pumapatay na salita. Sa ekklesia sa Tiatira, Siya
ang Isa na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at mga paang gaya
ng tansong nagniningning. Kailangan ng ekklesiang tumalikod sa
katotohanan ang Kanyang pagsasaliksik at paghahatol. Ngayon, sa
ekklesia sa Sardis, si Kristo ang Isa na may pitong Espiritu ng Diyos at
pitong bituin. Kailangan ng patay na narepormang ekklesia ang pitong
ulit na pinatinding Espiritu ng Diyos at ang mga nagniningning na
tagapanguna.
Kung ating susuriin ang kalagayan ng Protestanteng Kristiyanidad
ngayon, makikita natin na kulang ito sa pitong Espiritu. Ang pagiging
patay nila ay dahil sa kakulangan sa pitong Espiritu. Dahil sa kanilang
organisasyon, kailangan din nila ang mga nagliliwanag na bituin. Ito ang
pawang kailangan nila—ang pinatinding Espiritu at ang mga
nagniningning na bituin. Gayunpaman, hindi nila binibigyang-pansin ang
pitong Espiritu. Ang pitong Espiritu ay ang ganap na napatinding
pagkatanto kay Kristo bilang ang Espiritu. Hindi ito isang bagay ng
tinatawag na Pentecostal o charismatic movement, kundi ng
nananahanang pitong ulit na pinatinding Espiritu. Ito ang kinakailangan
ngayon ng patay na Protestantismo. Kinakailangan din nito ang mga
nagniningning na bituin, hindi ang mga posisyon o organisasyon. Ang
mga nangunguna sa kanila ay dapat na maging mga nagniningning na
isa.
II. ANG KALAGAYAN NG EKKLESIA

A. Buháy sa Pangalan, ngunit Patay sa Aktuwalidad
Sinasabi ng Panginoon sa sugo ng ekklesia sa Sardis na,
“Nalalaman Ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalan na ikaw
ay buháy, at ikaw ay patay. Maging mapagbantay ka at pagtibayin mo
ang mga bagay na nalalabi, na malapit nang mamatay; sapagka’t hindi
Ko nasumpungang kumpleto ang iyong mga gawa sa harapan ng Aking
Diyos.” Ang dalawang bersikulong ito ay naglalahad ng ganap na
larawan ng tinatawag na Iglesyang Protestante. Ang narepormang
Iglesyang Protestante ay itinuturing na buháy, ngunit sinasabi ng
Panginoon na siya ay patay. Kaya nga, sa kanyang patay na kalagayan,
kailangan niya ang mga buháy na Espiritu at ang mga nagniningning na
bituin.
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B. Ang mga Bagay na Nalalabi na Malapit nang Mamatay
Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 2 na, “pagtibayin mo ang mga
bagay na nalalabí, na malapit nang mamatay.” “Ang mga bagay na
nalalabi” ay ang mga bagay na nawala at napanumbalik ng
Repormasyon, gaya ng pag-aaring-matuwid sa pamamagitan ng
pananampalataya at ang bukas na Biblia. Bagama’t ang mga bagay na ito
ay napanumbalik, sila ay “malapit nang mamatay.” Kaya nga, kailangan
ng Iglesyang Protestante ang mga pagpapanauli upang panatilihing
buháy ang mga bagay-bagay. Ito ang aktuwal na situwasyon ng mga
Iglesyang Protestante.
C. Walang Nakumpletong Gawa
Sinabi rin ng Panginoon, “Hindi Ko nasumpungang kumpleto ang
iyong mga gawa sa harapan ng Aking Diyos.” Walang bagay na
sinimulan sa Repormasyon ang nakumpleto. Kaya, ang ekklesia sa
Filadelfia ay kailangan para sa pagkukumpleto. Sa mga mata ng Diyos,
walang mga nakumpletong gawa sa tinatawag na mga narepormang
ekklesia. Huwag ninyong isipin na ang pag-aaring-matuwid sa
pamamagitan ng pananampalataya ay nakumpleto sa kanila. Kung
mayroon kang panloob na pagkakita, makikita mo na ang pag-aaringmatuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nabawi ni Martin
Luther ay lubhang mababaw, sapagkat hindi gaanong nahipo ni Luther
ang pag-aaring-matuwid sa paraan ng buhay, kundi pangunahing sa
paraan ng doktrina, sa isang mababaw na paraan. Pinasasalamatan natin
ang Panginoon para sa dakilang lingkod ng Diyos na ito, ngunit hindi
siya perpekto. Wala sa mga gawaing nasa kanyang kamay ang
nakumpleto. Ang mga bagay na nabawi sa panahon ni Luther ay
nangamamatay na at patuloy pa itong mamamatay. Ito ang dahilan kung
bakit napakaraming iglesyang Protestante ang may madalas na
pagpapanauli.
Ang mahalagang punto hinggil sa ikalimang ekklesia ay yaong ito
ay patay at nangamamatay. Samantalang may pangalan itong buháy, sa
katunayan ito ay patay. Marami sa atin ang makapagpapatotoo na noong
tayo ay naligtas, tayo ay buháy na buháy. Ngunit pagkatapos mapabilang
sa isang iglesyang denominasyon, tayo ay inilagay sa refrigerator at,
pagkalipas ng ilang buwan, tayo ay nanlamig at namatay. Ang mga
narepormang iglesya ay nakamamatay. Pinalaki ako sa isang tinatawag
na iglesyang Protestante at nalalaman ko na lubusang walang buhay
roon. Sa halos bawat paraan, ito ay punung-punô ng kamatayan.
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III. ANG PAG-AATAS NG PANGINOON

Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 3, “Alalahanin mo nga kung
paano mo tinanggap at narinig, at ito ay tuparin mo, at magsisi ka.”
Kapwa sa bersikulong ito at sa bersikulo 2, inatasan ng Panginoon ang
ekklesia sa Sardis na maging mapagbantay, na pagtibayin ang mga bagay
na nalalabi at malapit nang mamatay, ingatan kung ano ang kanyang
tinanggap at narinig, at na magsisi.
IV. ANG PAGBABALIK NG PANGINOON

Sinasabi rin ng Panginoon sa bersikulo 3, “Kaya kung hindi ka
magbabantay ay paririyan Akong gaya ng isang magnanakaw, at wala
kang paraan upang malaman kung anong oras Ako darating sa iyo.” Ang
isang magnanakaw ay dumarating upang nakawin ang mahahalagang
bagay sa oras na hindi nalalaman. Yamang ang mga narepormang
iglesyang Protestante ay patay, hindi nila mamamalayan ang pagdating
ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw sa Kanyang lihim na
pagpapakita sa mga naghahanap sa Kanya. Kaya nga, may
pangangailangan ng pagiging mapagbantay.
Ang pahayag sa Bagong Tipan hinggil sa ikalawang pagdating ng
Panginoon ay hindi ayon sa ating natural na pang-unawa. Ayon sa ating
natural na kaisipan, ang Panginoon ay bigla na lamang bababà mula sa
trono sa mga kalangitan patungo sa lupa. Ang ganitong kaisipan ay
lubhang nagpahirap sa mga mag-aaral ng Biblia, at dapat nating bitiwan
ito. Sa pag-unawa ng anumang bagay na matatagpuan sa Biblia, hindi
tayo dapat magtiwala sa ating mga kaisipan, at hindi natin dapat
kailanman gamitin ang ating natural na mga konsepto. Ito ang dahilan
kung bakit kailangan natin ng isang malinaw, napabagong kaisipan
kapag dumudulog tayo sa Salita ng Diyos. Dapat nating bitiwan ang
ating mga may-kulay na salamin sa mata ng ating mga konsepto at
dumulog sa dalisay na Salita. Ang pagbabalik ng Panginoon ay isang
proseso. Ang Kanyang pagbabalik ay magsisimula sa trono at daraan sa
isang proseso hanggang sa Siya ay bumaba upang makipagbaka sa
labanan sa Armagedon. Gaya nang natukoy na natin, ang Panginoon ay
bababa mula sa trono tungo sa himpapawid kung saan isasakatuparan
Niya ang maraming bagay: ang raptyur ng karamihan sa mga banal, ang
paghahatol sa luklukan ng paghahatol, at ang kasalan ng Kordero.
Pagkatapos maganap ang lahat ng ito sa himpapawid, ang Panginoon ay
bababa sa lupa. Ang raptyur ng mga unang mandaraig, kasama ang
lalakeng-anak (kap. 12) at ang mga unang bunga (kap. 14), ay
mangyayari sa simula ng proseso ng pagbabalik ng Panginoon. Sa
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madaling salita, kapag sila ay naraptyur, ang proseso ng pagbabalik ng
Panginoon ay magsisimula na.
Sa 3:3 at Mateo 24:43, sinabi sa atin na ang Panginoon ay darating
na gaya ng isang magnanakaw. Agad-agad, ang ilan sa mga
mananampalataya na siyang mga unang mandaraig ay tatangayin.
Walang nakaaalam sa oras ng simula ng proseso ng pagbabalik ng
Panginoon at sa raptyur ng mga unang mandaraig. Kapag dumating ito,
wala nang panahon para sa iyo na ihanda ang iyong sarili. Dapat ka nang
maging lubusang handa bago pa dumating ang panahong yaon. Kaya,
dapat tayong maging gayak, handa, at mapagbantay.
V. ANG MGA MANDARAIG—
ILANG PANGALAN SA SARDIS

A. Hindi Nadungisan ng Kamatayan
ang Kanilang mga Damit
Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 4, “Subali’t mayroon kang
ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdungis ng kanilang mga damit.”
Ang mga damit sa Biblia ay sumasagisag sa kung ano tayo sa ating
paglakad at pamumuhay. Ang dungisan ang mga damit ay partikular na
nangangahulugang marungisan ng kamatayan. Sa harapan ng Diyos ang
kamatayan ay higit na nakarurungis kaysa sa kasalanan (Lev. 11:24-25;
Blg. 6:6, 7, 9). Sa bersikulong ito, ang dungis ay tumutukoy sa anumang
bagay ng kalikasan ng kamatayan. Ang dungis sa Sardis ay hindi ang
dungis ng kasalanan; ito ay ang dungis ng kamatayan. Mas marumi ang
kamatayan kaysa sa kasalanan. Ayon sa Lumang Tipan, kapag nagkasala
ang sinuman, siya ay mapapatawad sa pamamagitan lamang ng
paghahandog ng handog ng kasalanan (Lev. 4:27-31). Gayunpaman,
sinumang humipo sa isang patay na katawan ng isang tao ay kailangang
maghintay ng pitong araw bago siya malinisan (Blg. 19:11, 16).
Isinasaad nito na ang dungis ng kamatayan ay higit na malubha kaysa sa
kasalanan. Ang mga Kristiyano ngayon ay walang kamalayan sa
kamatayan. Kung pupunta ka sa Las Vegas upang magsugal sa isang
kasino, madarama mo na ikaw ay nagkasala. Ngunit kung pupunta ka sa
pagpupulong sa isang patay na paraan, maaaring hindi mo madama ang
kalubhaan nito. Ngunit sa mga mata ng Diyos, ang patay na situwasyong
ito ay higit na malubha kaysa sa pagsusugal sa isang kasino sa Las
Vegas. Bagama’t kinokondena ng mga Kristiyano ang kasalanan, hindi
nila kinokondena ang kamatayan. Nakaupo ang mga tao sa mga
pagpupulong na parang mga bangkay at wala silang nakikitang masama
rito. Ayaw kong mapalapit sa anumang bagay na patay. Isang araw,
namatay ang aking ina. Bagama’t lahat kami ay nagmamahal sa kanya,
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walang sinuman sa amin ang sumubok na tumabi sa kanyang patay na
katawan nang buong magdamag. Kung marurumihan ng iyong mahal na
asawa ang kanyang sarili habang gumagawa ng ilang bagay para sa iyo,
mamahalin mo siya nang higit pa kaysa dati. Ngunit kung siya ay
mamatay, hindi mo nanaising tumabi sa kanyang patay na katawan.
Kinamumuhian ng Panginoon ang kamatayan. Gayunpaman, karamihan
sa mga Kristiyano sa mga narepormang ekklesia ay walang ganitong
konsepto ng kamatayan. Maaaring sabihin nila, “Ano ba ang mali sa mga
iglesyang denominasyon?” Hindi lamang sila mali—sila ay punung-puno
ng kamatayan. Bagama’t maaaring walang mali sa mga bangkay na nasa
morge, ang mga ito naman ay punô ng kamatayan. Ang kamatayan ang
pinakamalaking problema. Napakapangit nito! Ito ay isang masamang
amoy sa Diyos, at hindi Niya mapahihintulutan ito.
Sa mga ekklesia lokal, dapat nating lahat kamuhian ang kamatayan.
Mas gusto kong makita ang mga tao sa mga ekklesia na nagkakamali
kaysa sa makita silang patay. Maraming beses ko nang naitanong sa mga
kapatid kung bakit hindi sila nagpapangsyon sa mga pagpupulong. Ang
madalas na isinasagot nila ay, “Natatakot akong magkamali.” Ito naman
ang tugon ko, “Mas maraming pagkakamali ang iyong nagagawa, mas
mabuti. Ang mga buháy na anak ay nakagagawa ng maraming
pagkakamali. Ngunit ang mga patay na anak sa mga sementeryo ay
walang anumang nagagawang mali.” Kung uupo ka lamang sa
pagpupulong na walang ginagawang anuman, hinding-hindi ka
kailanman magkakamali. Bagama’t maaaring tama ka, ikaw ay magiging
patay na tama. Mas nanaisin ko pang maging buháy na mali kaysa patay
na tama. Maaaring makagawa ako ng mga pagkakamali, ngunit
malalaman ng lahat kung gaano ako kabuháy. Ano ang pipiliin mo—ang
maging patay na tama o buháy na mali?
B. Lumalakad kasama ng Panginoon
na Nadaramtan ng Puti
Sa pagsasalita ukol sa mga hindi nadungisan ang kanilang mga
damit, sinasabi ng Panginoon na “sila ay kasama Kong magsisilakad na
nadaramtan ng puti, sapagka’t sila ay karapat-dapat” (b. 4). Ang puti ay
hindi lamang sumasagisag sa kadalisayan, bagkus sa pagiging aprubado
rin. Ang mga puting damit dito ay sumasagisag sa paglakad at
pamumuhay na hindi narungisan ng kamatayan at siyang aaprubahan ng
Panginoon. Ito ay isang kuwalipikasyon para sa paglakad na kasama ng
Panginoon, lalung-lalo na sa darating na kaharian.
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VI. ANG PANGAKO SA MANDARAIG

Kung babasahin mo ang nilalaman ng Apocalipsis 2 at 3, makikita
mo na sa tuwing nagbibigay ng pangako ang Panginoon sa pitong sulat
na ito, sa tuwirang pagsasalita ito ay tumutukoy sa darating na kaharian.
Kailanma’y hindi ito tumukoy sa kawalang-hanggan, sa ating walanghanggang hantungan. Manapa’y, tumutukoy ito sa ating hinaharap sa
darating na kaharian. Ito ang pangunahin at namamahalang prinsipyo sa
pag-unawa sa lahat ng pangako sa pitong sulat na ito. Sa bersikulo 4 ang
Panginoon ay nangako na ang mga buháy, yaong mga hindi nadungisan
ang kanilang mga damit, ay magsisilakad na kasama Niya na nadaramtan
ng puti. Kailan ito magaganap? Sa araw ng kasalan ni Kristo na
magtatagal ng sanlibong taon. Ang lumakad na kasama ng Panginoon na
nadaramtan ng puti ay nangangahulugang lumakad kasama Niya sa loob
nitong sanlibong taon. Sa prinsipyo, ito ay dapat ring isagawa sa ating
paglakad kasama ang Panginoon ngayon.
Sinasabi rin ng Panginoon sa bersikulo 5 na, “Ang magtagumpay
ay daramtang gayon ng mga puting damit, at hindi Ko buburahin sa
anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag
Ko ang kanyang pangalan sa harapan ng Aking Ama at sa harapan ng
Kanyang mga anghel.” Ang magtagumpay rito ay nangangahulugang
pagtagumpayan ang kamatayan ng mga Iglesyang Protestante, yaon ay,
ang panagumpayan ang patay na Protestantismo. Ang buong bersikulo 5
ay ang pangako ng Panginoon sa mga mandaraig. Ito ay
maisasakatuparan sa sanlibong taong kaharian pagkatapos na Siya ay
bumalik.
A. Ang Maramtan ng mga Puting Damit,
Lumalakad kasama ang Panginoon
Unang-una, ipinangako ng Panginoon sa mandaraig na siya ay
“daramtang gayon ng mga puting damit.” Ang “daramtang gayon ng mga
puting damit” sa pangakong ito ay magiging isang gantimpala sa mga
mandaraig sa sanlibong taong kaharian. Ang anumang kanilang
ipinanglalakad sa panahong ito ay magiging isang gantimpala sa kanila
sa darating na kapanahunan. Ang bawat Kristiyano ay nangangailangan
ng dalawang damit. Ang una ay ang damit ng kaligtasan na sumasagisag
kay Kristo bilang ating pang-obhektibong katuwiran. Sa Lucas 15, noong
ang alibughang anak ay bumalik sa tahanan, ang ama ay may inihandang
pinakamabuting balabal para sa kanya. Ang unang ginawa ng ama ay
yaong inilagay sa kanya ang pinakamabuting balabal. Sa pagsusuot ng
balabal na yaon, ang alibughang anak ay inaring-matuwid sa presensya
ng ama. Siya ay naging isang kaawa-awang pulubi, hindi na karapatMga Nilalaman

dapat na makasama ng ama. Ngunit sa sandaling naramtan siya ng
balabal, siya ay naaring-matuwid at naging katanggap-tanggap na.
Nangangahulugan ito na inaring-matuwid siya sa loob ni Kristo at yaong
si Kristo ang naging kanyang nag-aaring-matuwid na takip. Siya ay
natakpan ni Kristo bilang kanyang katuwiran. Kaya, ang damit ng pagaaring-matuwid ay para sa kaligtasan. Gayunpaman, maliban dito,
kailangan natin ng isa pang damit upang gawin tayong katanggaptanggap at kaaya-aya sa Panginoon. Ang “pinong lino, makintab at
dalisay” sa 19:8 ay tumutukoy sa ikalawang damit na ito. Ayon sa
tipolohiya, ang reyna sa Awit 45 ay may dalawang kasuotan, ang isa ay
para sa kaligtasan at ang isa pa ay upang makasama niya ang hari sa
Kanyang paghahari. Pagkatapos nating maligtas, kailangan nating
gumulang at mapagtagumpayan ang lahat ng kabiguan at
panggagambala. Dapat nating takbuhin ang takbuhan at abutin ang gol.
Habang tumatakbo tayo sa takbuhan, maraming bagay ang bibigo sa atin
mula sa pag-abot ng gol. Dapat nating mapagtagumpayan ang lahat ng
kabiguang ito. Oo, naligtas na tayo at inaring-matuwid at may unang
balabal para sa ating kaligtasan. Ngunit dapat tayong magpatuloy sa
paggulang at abutin ang ating hantungan. Kapag ginawa natin ito, kung
gayon tatanggap tayo ng isang gantimpala. Hindi ito isang bagay ni
Kristo bilang ating pang-obhektibong katuwiran, kundi ng pagdaranas
kay Kristo bilang ating pansubhektibong katuwiran. Si Kristo bilang
ating pang-obhektibong katuwiran ay naisuot na sa atin, samantalang si
Kristo bilang ating pansubhektibong katuwiran ay lumalabas mula sa
atin. Dapat nating ipamuhay palabas si Kristo bilang ating ikalawang
damit. Ang damit na ito ay para sa gantimpala. Ang mga puting damit na
nabanggit sa bersikulo 5 ay tumutukoy sa ikalawang damit na ito. Kapag
mayroon na tayo nitong ikalawang damit, tayo ay kaaya-aya sa
Panginoon at tatanggap ng gantimpala.
B. Hindi Buburahin ang Pangalan mula sa Aklat ng Buhay
Sa isa na mananagumpay, ang Panginoon ay nangangako na hindi
Niya “buburahin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng
buhay.” Hindi natin mauunawaan ang bersikulong ito nang ganoon
lamang. Mapanganib na gawin ito. Upang maunawaan ang bersikulong
gaya nito, kailangan tayong maingatan ng buong Biblia. Ang pangalan na
“mabura mula sa aklat ng buhay” ay nagsasaad na ang pangalan na yaon
ay nakasulat na sa aklat ng buhay. “Ang aklat ng buhay” ay isang
dibinong talâ ng mga pangalan ng mga nakikibahagi sa mga pagpapala
na inihanda ng Diyos para sa kanila. Ang mga pangalan ng lahat ng banal
na pinili ng Diyos at itinalaga noong una pa na makibahagi sa mga
pagpapalang ito ay nakasulat sa aklat na ito (Luc. 10:20). Ang mga
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pagpapalang ito ay nasa tatlong yugto: ang ekklesia, ang sanlibong taong
kaharian at ang kawalang-hanggan. Ang mga pagpapala sa yugto ng
ekklesia, gaya ng kapatawaran, katubusan, pagkasilang na muli, buhay
na walang-hanggan, at ang dibinong kalikasan ay pawang ang mga
pasimulang bahagi. Lahat ng pinili ng Diyos na ang mga pangalan ay
nakatala sa aklat ng buhay ay may bahagi sa mga pasimulang bahaging
ito upang simulan ang kanilang espirituwal na buhay. Kung sila ay
makikipagtulungan sa nagtutustos na biyaya ng Diyos, sila ay gugulang
sa buhay sa kapanahunan ng ekklesia, at ang higit na maagang paggulang
na ito sa buhay ay bubuo ng isang premyo na igagantimpala sa kanila ng
Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Ang premyong yaon ay ang
pagpasok tungo sa sanlibong taong kaharian at ang pakikilahok sa mga
dibinong pagpapala sa yugtong yaon, gaya ng pagtatamasa sa kagalakan
at kapahingahan ng Panginoon (Mat. 25:21, 23; Heb. 4:9-11), at ang
paghahari sa mga bansa (Apoc. 2:26-27; 20:4, 6), na inihanda ng Diyos
bilang isang pangganyak para sa Kanyang mga pinili na magpatuloy sa
Kanya sa kapanahunan ng ekklesia. Gayunpaman, marami sa Kanyang
mga pinili, pagkatapos nilang matanggap ang Kanyang kapatawaran,
katubusan, buhay na walang-hanggan, dibinong kalikasan, atbp. ay hindi
nakikipagtulungan sa Kanyang biyaya at hindi nagpapatuloy sa Kanya.
Kaya, hindi sila gugulang sa buhay sa kapanahunan ng ekklesia at sa
gayon ay hindi magiging handa sa pagbabalik ng Panginoon upang
makapasok sa sanlibong taong kaharian at upang makibahagi sa mga
dibinong pagpapala ng kapanahunang yaon bilang isang gantimpala.
Kaya, sa panahon ng sanlibong taong kaharian, ang kanilang mga
pangalan ay buburahin sa aklat ng buhay. Pagkatapos madisiplina ng
Panginoon at lumago sa buhay tungo sa paggulang sa panahon ng
sanlibong taong kaharian, sila ay makikibahagi sa mga dibinong
pagpapala sa yugto ng kawalang-hanggan, gaya ng walang-hanggang
paglilingkod kalakip ang walang-hanggang presensya ng Diyos, ang
walang-hanggang pagkahari (22:3-5), ang Bagong Herusalem, ang puno
ng buhay (22:14), at ang tubig ng buhay (22:17). Pagkatapos ang
kanilang mga pangalan ay muling isusulat sa aklat ng buhay. Ito ay
nangangahulugan na ang lahat ng pinili ng Diyos na nakasulat ang mga
pangalan sa aklat ng buhay at nadala tungo sa pakikilahok sa mga
dibinong pagpapala sa yugto ng ekklesia ay “hindi mapapahamak
magpakailanman” (Juan 10:28), yaon ay, sa anumang paraan ay hindi
mawawala sa kanila ang mga dibinong pagpapala ng kawalang-hanggan.
Subalit ang ilan, na hindi makikipagtulungan sa Panginoon sa
kapanahunan ng ekklesia, ay pampanahunang didisiplinahin ng
Panginoon sa panahon ng sanlibong taong kaharian at maiwawala ang
mga dibinong pagpapala sa yugtong yaon.
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Nahaharap tayo sa panganib na mabura ang ating mga pangalan
mula sa aklat ng buhay sa panahon ng sanlibong taon. Kung ikaw ay
talunan at tumatangging maging isang mandaraig sa pamamagitan ng
biyaya ng Panginoon, ang iyong pangalan ay mawawala sa aklat ng
buhay kapag Siya ay naghari sa panahon ng sanlibong taon.
Nangangahulugan ito na ikaw ay tinawag, ngunit hindi ka pinili. Sa
17:14, makikita natin na, sa Kanyang pagbabalik, pagkatapos na ang
lahat ng banal ay maraptyur, ang Panginoon ay gagawa ng pagpili. Ang
pagpiling ito ay nakadepende kung paano natin ipinamuhay ang ating
pang-Kristiyanong buhay. Kung namuhay tayo sa isang talunang paraan,
tiyak na hindi tayo pipiliin ng Panginoon. Ngunit kung tayo ay namuhay
sa isang matagumpay na paraan, tayo ay mapipili, at ang ating pangalan
ay mapaparoon sa panahon ng sanlibong taon. Ito ay katulad ng
pagtatapos sa paaralan. Bagama’t ang lahat ng pangalan ng mga
estudyante ay nasa talaan ng mga mag-aaral, kakaunting pangalan
lamang ang nasa listahan ng tatanggap ng gantimpala. Ang mabura ang
pangalan ng isang mananampalataya sa aklat ng buhay ay hindi
nangangahulugang
siya
ay
mapapahamak
magpakailanman.
Nangangahulugan lamang ito na sa panahon ng sanlibong taon ng
darating na kaharian, ang kanyang pangalan ay wala roon.
Nangangahulugan ito na maiwawala niya ang kanyang pagkapanganay sa
sanlibong taong kaharian, walang karapatang makibahagi sa orihinal na
ninanais ibigay ng Diyos sa lahat ng Kanyang hinirang.
Ang orihinal na intensyon ng Diyos ay yaong ang lahat ng Kanyang
hinirang ay sukdulang tamasahin si Kristo ngayon upang sila ay
magkaroon din ng karapatan na tamasahin si Kristo sa darating na
kapanahunan. Yamang marami ang hindi laan na gawin ito ngayon,
kapag dumating ang kaharian, maiwawala nila ang kanilang
pagkapanganay. Tangi lamang yaong mga nakikiisa sa orihinal na
intensyon ng Diyos ang mapapasakaharian na tinatamasa si Kristo bilang
kanilang natatanging bahagi. Ang kanilang mga pangalan ay
mapapasaaklat ng buhay sa panahong iyon, ngunit ang mga pangalan ng
maraming iba pa ay hindi mapaparoon. Sa dahilang hindi maraming
Kristiyano ang nakakita sa pangitaing ito, hindi nila nauunawaan ang
mga bersikulo hinggil sa bagay na ito.
Ang intensyon ng Diyos ay ang isagawa si Kristo sa loob natin para
sa ating katamasahan. Ang kapanahunan ng ekklesia ay ang panahon
upang maisakatuparan ito. Ngunit kung laan ba tayo o hindi na
makipagtulungan sa Diyos sa bagay na ito ay nakadepende sa atin. Sa
dahilang marami ang hindi makikipagtulungan sa Diyos, sa Kanyang
karunungan, ipinasya Niya na gawin ang pagtatamasa kay Kristo sa
darating na kaharian na isang gantimpala. Ang gantimpalang ito ay isang
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pangganyak na hihikayat sa atin na makipagtulungan sa Diyos at
tamasahin si Kristo ngayon. Kung hindi tayo makikipagtulungan,
maiwawala natin ang kapanahunan ng kaharian. Ang aklat ng buhay ay
isang talaan ng lahat ng pangalan ng mga may bahagi sa pagtatamasa kay
Kristo. Sa kapanahunan ng ekklesia, ang lahat ng ating pangalan ay
naroroon. Ngunit sa kapanahunan ng kaharian, ang mga pangalan ng mga
pabaya ay buburahin sa aklat na ito. Pagkatapos ng sanlibong taong
kaharian, ang kanilang mga pangalan ay muling ibabalik sa aklat ng
buhay. Mainam na makita na ang pagpapala ng Diyos sa Kanyang
pagliligtas ay nasa tatlong kapanahunan: ang kapanahunan ng ekklesia,
ang kapanahunan ng kaharian, at ang kapanahunan ng kawalanghanggan. Kung mapapasakaharian ba tayo o hindi na nakikibahagi sa
lubos na pagtatamasa kay Kristo ay nakasalalay kung tayo ba ay laan na
tamasahin si Kristo ngayon sa buhay-ekklesia. Huwag mong iwala ang
pagkakataon ngayon. Kung tatamasahin natin si Kristo ngayon,
magagantimpalaan tayo sa darating na kaharian. Yaong mga maiwawala
ang natatanging pagtatamasa kay Kristo sa darating na kaharian ay
tutuusin ng Diyos upang maidala sila tungo sa loob ng ganap na
pagtatamasa kay Kristo. Samakatuwid, sa katapus-tapusan, kapag
naraanan na nating lahat ang dalawang kapanahunang ito, ang
kapanahunan ng ekklesia at ang kapanahunan ng kaharian, tayong lahat
ay mahihinog na sa pagtatamasa kay Kristo at makapapasok tungo sa
loob ng kapanahunan ng kawalang-hanggan.
C. Ipahahayag ng Panginoon ang Pangalan
sa harapan ng Ama at ng mga Anghel
Kung tayo ay mga mandaraig, hindi buburahin ng Panginoon ang
ating mga pangalan sa aklat ng buhay; manapa’y, ipahahayag Niya ang
ating mga pangalan sa harapan ng Ama at ng Kanyang mga anghel. Ito
ay tumutukoy na yamang ang mga pangalan ng mga yaong
mananampalatayang hindi laan na maging mandaraig ay buburahin sa
aklat ng buhay, hindi ipahahayag ng Panginoon ang kanilang mga
pangalan sa harapan ng Ama at ng Kanyang mga anghel.
VII. ANG PAGSASALITA NG ESPIRITU

Ang patay na narepormang ekklesia ay nangangailangan ng
pagsasalita ng buháy na Espiritu. Ang kaalaman sa mga patay na titik ay
hindi kailanman makahahalili sa pagsasalita ng pinatinding Espiritu. Ang
titik ay pumapatay (2 Cor. 3:6). Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay
(Juan 6:63). Ang lahat ng nasa patay na Protestantismo ay nararapat na
makinig sa pagsasalita ng Espiritu.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE LABINLIMA

ANG EKKLESIA SA FILADELFIA—
RAPTYUR BAGO ANG MATINDING KAPIGHATIAN AT
ISANG HALIGI SA TEMPLO NG DIYOS
Sa mensaheng ito darako tayo sa ekklesia sa Filadelfia, ang ekklesia
sa pagbabawi (3:7-13). Sa Griyego, ang Filadelfia ay nangangahulugang
pangkapatirang pag-ibig. Bilang isang tanda, ang ekklesia sa Filadelfia
ay paunang-naglalarawan sa wastong buhay-ekklesia na binawi ng mga
kapatid na lalake na ibinangon ng Panginoon sa Inglatera noong unang
bahagi ng ikalabinsiyam na siglo. Kung paanong ang narepormang
ekklesia, na paunang-inilarawan ng ekklesia sa Sardis, ay isang reaksyon
sa tumalikod sa katotohanang Iglesya Katolika, na paunang-inilarawan
ng ekklesia sa Tiatira, ang ekklesia ng pangkapatirang pag-ibig ay isang
reaksyon din sa patay na narepormang ekklesia. Ang reaksyong ito ay
magpapatuloy bilang isang patotoong laban kapwa sa tumalikod sa
katotohanang Katolisismo at napababang Protestantismo hanggang sa
pagbabalik ng Panginoon.
I. ANG TAGAPAGSALITA

A. Ang Banal na Isa, ang Totoong Isa
Sinasabi sa bersikulo 7, “Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng
Banal na Isa, ang Totoong Isa.” Sa ekklesia ng pangkapatirang pag-ibig,
ang Panginoon ay “ang Banal na Isa, ang Totoong Isa” na sa
pamamagitan Niya at kasama Niya ang nabawing ekklesia ay maaaring
maging banal, naihiwalay sa sanlibutan, at totoo, tapat sa Diyos.
B. Siyang may Susi ni David
Sa nabawing ekklesia, ang Panginoon ay ang Isa rin na may “susi ni
David” (b. 7), ang susi ng kaharian, na may awtoridad na magbukas at
magsara. Hindi marami ang nakababatid ng kahulugan ng katawagang
susi ni David. Ayon sa Genesis 1, nang lalangin ng Diyos ang tao, siya
ay binigyan Niya ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang. Ipinahihiwatig
nito na sa hangarin ng Diyos, ang tao ay magiging ang kapangyarihang
kumakatawan sa Diyos sa lupa. Dahil sa pagkatisod, gayunpaman,
naiwala ng tao ang kapangyarihang ito at hindi na kailanman nabawi ito.
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Hindi pa nababawi ng tao ang kapangyarihan sa lupa upang ikatawan ang
Diyos. Sa mga buhay nina Adam, Abel, Enos, Enoc, at Noe, hindi natin
nakita ang kapangyarihang ito. Ni hindi rin natin nakita ito sa mga buhay
nina Abraham, Isaac, at Jacob. Hindi natin nakita ang kapangyarihang ito
hanggang sa ang hinirang na bayan ng Diyos, ang mga anak ni Israel, ay
nakapasok sa mabuting lupain at itinayo ang templo. Sa wari, ang templo
ay itinayo ni Solomon; sa katunayan, ito ay itinayo ni David, sapagkat
siya ang nasa likod ng pagtatayo ng templo. Alalahanin ang inihayag sa
Genesis 1:26. Nilalang ng Diyos ang tao sa Kanyang Sariling larawan
upang Siya ay maihayag niya at taglay ang Kanyang kapamahalaan
upang Siya ay maikatawan niya. Ang templo ay may kaugnayan sa
larawan ng Diyos sapagkat, sa pagiging ang bahay ng Diyos, ito ay ang
Kanyang kahayagan. Ang templo ay itinayo sa loob ng lunsod. Ang
templo ay sumasagisag sa kahayagan ng Diyos, at ang lunsod ay
sumasagisag sa kapamahalaan ng Diyos. Ang larawan at kapamahalaan
na inihayag sa Genesis 1, sa ilang antas kahit paano ay naisakatuparan sa
templo at sa lunsod. Sa templo taglay natin ang presensya ng Diyos para
sa Kanyang kahayagan, at sa lunsod taglay natin ang kapamahalaan ng
Diyos. Ang hari ng Diyos ay nasa lunsod, kumakatawan sa Kanya
habang siya ay naghahari sa lupa.
Ito ay isang mahalagang pinagmulang pangyayari upang
maunawaan kung ano ang susi ni David. Ang susing hawak ni David ay
ang susi ng buong kinasasakupan ng Diyos. Ang buong kinasasakupan
ng Diyos ay kinapapalooban ng buong sansinukob, lalung-lalo na ang
sangkatauhan. Ang kinasasakupang ito ay may isang susing taglay ng
taong nakipagbaka sa labanan para sa kaharian at siyang naghanda para
sa templo. Ang pangalan ng taong ito ay si David. Kinatawan ni David
ang Diyos sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Kaya, taglay niya
ang susi sa kinasasakupan ng Diyos sa sansinukob. Si David,
gayunpaman, ay isa lamang sagisag, hindi ang realidad. Ang tunay na
David ay si Kristo, ang mas dakilang David. Siya ang Isa na nagtayo ng
templo ng Diyos, ang ekklesia, at nagtatag ng kaharian ng Diyos. Kaya,
sa ekklesia ngayon, na kapwa isang bahay at isang kaharian, taglay natin
ang kahayagan at kinatawan ng Diyos. Bilang ang mas dakilang David,
itinayo ni Kristo ang bahay ng Diyos, ang tunay na templo, at itinatag
Niya ang kaharian ng Diyos, ang kinasasakupan kung saan Niya
ipinapatupad ang ganap na awtoridad upang kumatawan sa Diyos. Sa
gayon, hawak Niya ang susi ni David. Ang susi ni David ay isang bagay
na kumakatawan sa Diyos upang buksan ang buong sansinukob para sa
Diyos. Ito ang susi ni David na hawak ni Kristo. Ang terminolohiyang ito
ay sumasagisag na si Kristo ay ang sentro ng ekonomiya ng Diyos. Siya
ang Isa na naghahayag at kumakatawan sa Diyos, ang Isa na may hawak
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ng susi upang buksan ang lahat ng bagay na nasa kinasasakupan ng
Diyos.
C. Siyang Nagbubukas at Nagsasara
Sinasabi rin sa bersikulo 7 na si Kristo ay ang Isa na “nagbubukas
at di-maisasara ninuman, at nagsasara at di-mabubuksan ninuman.”
Sapagkat ang pansansinukob na susi, ang susi ng ekonomiya ng Diyos,
ay nasa Kanyang kamay, Siya ang nagbubukas at nagsasara.
Gaya ng natukoy na natin, halos lahat ng matatagpuan sa aklat ng
Apocalipsis ay hindi bago kundi isang kaganapan ng mga bagay na
inihayag sa Lumang Tipan. Ganito rin ang ukol sa susi ni David. Ang
Isaias 22:22-24 ay isang propesiya hinggil kay Kristo bilang ang Isa na
may hawak ng susi ni David. Ang malalim na kaisipan ukol sa paghawak
ni Kristo ng susi ni David ay matatagpuan dito. Ipinropesiya sa Isaias 22
na si Kristo ay hindi lamang magiging ang Isa na may hawak ng susi ni
David, bagkus Siya rin ay magiging isang pako o sabitan. Lubhang
kakaunting Kristiyano lamang ang nakarinig na si Kristo ay isang pako.
Kung inyong isasaalang-alang ang ibig sabihin ng nilalaman ng Isaias 22
at kung inyong babasahin ang ibig sabihin ng nilalaman ng salita tungkol
kay Kristo bilang ang Isa na may hawak ng susi ni David sa Apocalipsis
3, matatanto ninyo na ang paghawak ni Kristo ng susi ni David ay para
sa bahay ng Diyos, para sa pagtatayo ng Diyos. Ang pinakamahalagang
paksa sa Isaias 22 ay ang bahay ng Diyos. At ang sulat sa ekklesia sa
Filadelfia sa katapus-tapusan ay nagbabanggit ng tungkol sa Bagong
Herusalem. Ang mga mandaraig sa Filadelfia ay magiging mga haligi sa
templo ng Diyos, at ang templo ng Diyos sa kasukdulan ay mapalalaki
tungo sa pagiging ang Bagong Herusalem. Ayon sa Apocalipsis 21:22,
walang templo sa Bagong Herusalem, sapagkat, sa kawalang-hanggan,
ang templo ay mapalalaki tungo sa isang lunsod, na, sa pagiging
magkakasinsukat sa haba, luwang, at taas nito (21:16), ay magiging ang
pagpapalaki ng Dakong Kabanal-banalan. Ito ang sukdulang kaganapan
ng bahay ng Diyos. Ang paghawak ni Kristo ng susi ni David,
pakikipaglaban sa digmaan para sa Diyos, at pagtatayo ng templo at
pagtatatag ng kaharian ng Diyos ay pawang para sa pagtatayo ng Diyos.
Tangan ni Kristo ang susi ni David at Siya ang nagbubukas at
nagsasara, hindi upang maging banal o espirituwal tayo, kundi upang
tayo ay maitayo. Hindi Niya binibigyang-pansin ang tinatawag na
kabanalan o espirituwalidad. Sa nakaraang dalawang siglo, may ilang tao
na umako na sila ay mga banal at esprituwal. Bagama’t may nakita sila,
may kaiklian ang kanilang pananaw. Ang kabanalan ay hindi para sa
kabanalan, at ang espirituwalidad ay hindi para sa espirituwalidad.
Kapwa ang kabanalan at espirituwalidad ay upang sanhiin tayong
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maging mga haligi sa templo ng Diyos. Sa katapusan-tapusan, hindi natin
tataglayin ang pangalan ng kabanalan o ng espirituwalidad kundi ng
Bagong Herusalem. Sa 3:12, hindi sinabi ng Panginoon na, “Isusulat Ko
ang kabanalan sa iyo,” o, “Isusulat Ko ang espirituwalidad sa iyo”; sinabi
niya, “Isusulat Ko sa kanya ang pangalan ng Aking Diyos at ang
pangalan ng lunsod ng Aking Diyos, ang Bagong Herusalem, na
mananaog buhat sa langit mula sa Aking Diyos, at ang Aking bagong
pangalan.” Ang mayroon tayo rito ay hindi kabanalan ni espirituwalidad
kundi ang Diyos at ang Bagong Herusalem. Ang layunin ng Diyos ay
hindi ang gawin tayong banal o espirituwal; ito ay ang gawin tayong
bahagi ng Bagong Herusalem. Taglay na ng Diyos ang lahat ng
kabanalan na kailangan Niya, ngunit hindi pa Niya taglay ang Bagong
Herusalem. Ang nais ng Diyos ay hindi ang higit pang espirituwalidad.
Hinahangad Niya ang Bagong Herusalem. Hinahangad ng Diyos ang
isang naitayong ekklesia. Ninanais Niya ang Bethel sa ngayon, ang
bahay ng Diyos na mapasusukdol sa Bagong Herusalem. Laan ka bang
makita ito?
Nang makita ko ang liwanag na ito, labingwalong taon na ang
nakararaan, malakas kong idineklara sa aking mensahe na hindi ninanais
ng Diyos ang espirituwalidad. Kinuha ng ilang sumasalungat ang
pangungusap na ito nang labas sa ibig sabihin ng nilalaman at sinabing,
“Makinig, sinasabi ni Witness Lee na hindi natin kailangan ng
espirituwalidad at hindi umano ninanais ng Diyos ang espirituwalidad.”
Sinabi ko sa mensaheng iyon nang paulit-ulit na ang anumang
espirituwalidad na hindi para sa pagtatayo ng Diyos ay hindi tunay. Ang
ating espirituwalidad ay dapat na masubok ng buhay-ekklesia. Kung ang
ating espirituwalidad ay hindi umaangkop sa buhay-ekklesia, ito ay isang
abnormal na espirituwalidad. Hindi nito tinutustusan ang Katawan; sa
halip, ito ay isang kanser. Marami sa mga tinatawag na espirituwal na tao
ang mga kanser. Ang kanser ay isang sakit ng mga selula ng katawan.
Hindi gaya ng mga mikrobyo, ang mga selula ay mga sangkap ng
katawan, at walang anumang mali sa mga ito. Ngunit kung ang mga
selula ay hindi nabalanse nang wasto at nagiging lubhang magkakapisan,
ang mga ito ay mabubuo bilang isang kanser. Ang sinasabing
espirituwalidad na hindi maaaring subukin, iwasto, o ibalanse at yaong
hindi umaangkop sa pagtatayo ng ekklesia ay isang kanser.
Hawak ng Tagapagsalita ng ekklesia sa Filadelfia ang susi ni
David, hindi upang gawin tayong banal o espirituwal, kundi upang tuusin
tayo nang sa gayon ay matransporma at maitayo. Sa oras na tayo ay
maitayo, Siya ay magiging isang pako sa atin, at tayo ay magiging ang
mga sisidlang nakabitin sa Kanya. Sa umpisa, hawak ni Kristo ang susi
ni David at sa katapus-tapusan, tinatanganan Niya tayo. Ginamit ni
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Kristo ang susi upang buksan ang pintuan ng ating kulungan. Bago tayo
pumasok sa buhay-ekklesia, tayong lahat nakabilanggo. Halimbawa, ang
ilan ay nakakulong sa bartolina ng Katolisismo. Subalit saan man tayo
naroroon, binuksan ni Kristo, ang Isa na may hawak ng susi ni David ang
ating bilangguan at pinalaya tayo. Ayon sa ating karanasan, ang lahat ng
pintuang binuksan ni Kristo para sa atin ay mga pintuan ng kulungan.
Bagama’t sinisikap ng mga sumasalungat ang lahat ng kanilang
makakaya upang ikulong tayo, at upang gawin ang ekklesia na isang
kulungan, tayo ay pinalalaya ng susi na hawak ng kamay ni Kristo.
Bilang ang David ngayon, taglay Niya ang susi upang buksan ang
anumang hangad buksan ng Diyos. Sa sandaling buksan Niya ang
pintuan at tayo ay mapalaya, pumapasok tayo sa bahay ng Diyos kung
saan tayo ay nagiging ang sambahayang may maraming sisidlang
tinatanganan ni Kristo bilang ang pako. Kung mananatili tayo sa ating
mentalidad, hindi tayo magkakaroon ng pagkatanto o ng pandama na
tinatanganan tayo ni Kristo sa ganitong paraan. Gayunpaman, si Kristo
ang pako sa bahay ng Diyos, at sa pamamagitan ng pakong ito, tayong
lahat ay tinatanganan nang nakaangat mula sa lupa.
Una, ginagamit ni Kristo ang susi upang palayain tayo mula sa
bilangguan. Pagkatapos na tayo ay mapalaya at makapasok tungo sa loob
ng bahay ng Diyos, Siya ay nagiging ang pako na tumatangan sa atin
pahiwalay mula sa lupa. Ang layunin ng paggawa Niya nito ay upang
transpormahin tayo tungo sa isang haligi sa bahay ng Diyos. Sa katapustapusan, tayo, na mga haligi, ay magiging mga bahagi ng Bagong
Herusalem. Gaya ng makikita natin, ang pagsusulat ni Kristo ng
pangalan ng Bagong Herusalem sa atin ay nangangahulugang tayo ay
natransporma na tungo sa isang bahagi ng Bagong Herusalem. Kung
makikita mo ito, ang iyong pananaw ay mababago. Sa nakalipas,
maaaring naghabol ka ng kabanalan o ng espirituwalidad, ngunit hinanap
mo ang kabanalan at espirituwalidad nang walang tiyak na layunin. Wala
sa pananaw mo ang gol ng Diyos. Hindi mo nakita na kapwa ang
kabanalan at ang espirituwalidad ay para sa pagtatayo ng Diyos. Ngayon,
ang susi ay ginagamit ni Kristo, ang tunay na David, upang palayain tayo
mula sa kulungan. Pagkatapos dinadala Niya tayo tungo sa loob ng bahay
ng Diyos upang tayo ay matransporma upang maging mga haligi at mga
bahagi ng Bagong Herusalem. Ito ang buhay-ekklesia, at ito ang templo
ng Diyos. Sa loob ng templong ito, ang ating Kristo ay isang malaking
pakong tumatangan sa atin nang pahiwalay mula sa lupa para sa
pagtatayo ng Diyos.
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II. ANG KALAGAYAN NG EKKLESIA

A. May Kaunting Kapangyarihan
Sa 3:8, makikita natin ang kalagayan ng ekklesia sa Filadelfia.
Unang-una, ang ekklesiang ito ay may “kaunting kapangyarihan.”
Kadalasan, masyadong mataas ang palagay natin sa ekklesia sa
Filadelfia, inaakala na ang ekklesiang ito ay malakas at nananaig. Sa
katunayan ay hindi naman gayon. Maaaring akalain ng iba na nang
ibangon ng Panginoon ang mga kapatid na lalake sa Inglatera, isang daan
at limampung taon na ang nakararaan, ang bawat isa sa kanila ay
maaaring tulad ni David. Habang masyadong mataas ang palagay natin
sa ekklesia sa Filadelfia, sinasabi naman ng Panginoon na siya ay may
“kaunting kapangyarihan.” Ang nakalulugod sa Panginoon ay hindi ang
pagiging malakas natin, kundi yaong ginagamit natin ang ating kaunting
kapangyarihan upang gawin ang pinakamainam na makakaya natin.
Huwag mong sikaping maging malakas. Yaong mga malalakas ay
maaaring hindi mabigyang-kaluguran ang Panginoon kagaya ng mga
yaong ginagawa ang pinakamainam na kanilang makakaya sa
pamamagitan ng kakaunting kapangyarihang taglay nila. Hindi mo
kailanman mahihigitan kung ano ang ibinigay sa iyo ng Panginoon.
Gamitin mo lamang kung ano ang natanggap mo mula sa Kanya. Huwag
mong kamkamin ang biyaya ng Panginoon. Walang sinuman sa
kalagitnaan natin ang makapagsasabi na wala siyang natanggap mula sa
Panginoon. Maging ang pinakamahina sa kalagitnaan natin ay
nakatanggap ng ilang sukat ng biyaya mula sa Kanya. Dapat mong
gugulin ang biyayang iyon, ginagamit ito upang gawin ang iyong
pinakamainam. Kung gagawin mo ito, pahahalagahan ka ng Panginoon
at sasabihin, “Mabuti. Mayroon kang kakaunting kapangyarihan,
gayunpama’y tinupad mo ang Aking Salita sa kapangyarihang taglay
mo.” Huwag mong hangarin na maging isang higante. Ang Panginoon
ay hindi nasisiyahan sa mga higante; Siya ay nasisiyahan sa maliliit na
mayroong isang sukat ng biyaya. Bagama’t ang biyayang yaon ay
maaaring limitado sa kakayahan nito, hangga’t ginagamit natin ito,
ginugugol ito upang makagawa sa abot ng ating makakaya upang tuparin
ang salita ng Panginoon, Siya ay malulugod.
B. Tinupad ang Salita ng Panginoon
Sa bersikulo 8, sinabi ng Panginoon na tinupad ng ekklesia sa
Filadelfia ang Kanyang Salita. Ang isang nangingibabaw na katangian ng
Filadelfia ay yaong tinupad niya ang salita ng Panginoon. Ayon sa
kasaysayan, wala nang iba pang Kristiyano ang tumupad sa salita ng
Panginoon na kasinghigpit ng pagtupad nitong mga nasa ekklesia sa
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Filadelfia. Gayundin, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, tinutupad
natin ang Kanyang salita ngayon. Bagama’t marami ang nagbibigay-sala
sa atin, sinasabing tayo ay erehe, sa gitna ng mga Kristiyano ngayon,
walang sinuman ang nagpapahalaga sa salita ng Panginoon nang higit pa
sa ginagawa natin. Tinutupad natin ang Salita ng Panginoon, hindi sa
isang tradisyunal na paraan, kundi sa paraan ng dalisay na Salita.
Nakasasakit ito sa mga yaong nagnanais na tumangan sa mga tradisyon
ng kanilang mga ninuno. Hindi pinahahalagahan ng ekklesia sa Filadelfia
ang tradisyon; pinahahalagahan niya ang Salita ng Diyos.
C. Hindi Ikinakaila ang Pangalan ng Panginoon
Sa bersikulo 8 sinabi rin ng Panginoon na hindi ikinaila ng ekklesia
sa Filadelfia ang Kanyang pangalan. Mula nang maibangon ang mga
kapatid na lalake sa Inglatera noong unang bahagi ng ikalabingwalong
siglo, hindi sila kumuha ng anumang pangalan maliban sa pangalan ng
Panginoon. Ang salita ay ang kahayagan ng Panginoon, at ang pangalan
ay ang Panginoon Mismo. Ang ekklesiang tumalikod sa katotohanan ay
lumihis mula sa salita ng Panginoon at naging erehe. Ang narepormang
ekklesia, bagama’t nabawi tungo sa salita ng Panginoon sa ilang sukat,
ay nagkaila sa pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigaytawag sa kanyang sarili gamit ang marami pang ibang pangalan, gaya ng
Lutheran, Wesleyan, Anglican, Presbyterian, at Baptist. Ang nabawing
ekklesia ay hindi lamang bumalik sa salita ng Panginoon sa isang
lubusang paraan, bagkus tumalikod din sa lahat ng pangalan liban sa
yaong sa Panginoong Hesu-Kristo. Ang nabawing ekklesia ay ganap na
nabibilang sa Panginoon, na walang kinalaman sa anumang
denominasyon (anumang pangalan). Ang lumihis mula sa Salita ng
Panginoon ay pagtalikod sa katotohanan, at ang bigyan ng pangalan ang
ekklesia ng anumang pangalang maliban sa pangalan ng Panginoon ay
espirituwal na pakikiapid. Ang ekklesia bilang ang dalisay na birhen na
ipinagkasundo kay Kristo (2 Cor. 11:2) ay hindi dapat magkaroon ng
anumang pangalan maliban sa pangalan ng kanyang asawang lalake.
Lahat ng iba pang pangalan ay kasuklam-suklam sa mga mata ng Diyos.
Sa loob ng nabawing buhay-ekklesia ay wala tayong mga pagtuturo ni
Balaam (2:14), walang mga pagtuturo ng mga Nikolaita (2:15), walang
mga pagtuturo ni Jezebel (2:20), at walang mahihiwagang bagay ni
Satanas (2:24); taglay lamang natin ang dalisay na salita ng Panginoon.
Amen! Ang nabawing ekklesia ay walang mga denominasyon (mga
pangalan), kundi ang namumukod-tanging pangalan ng Panginoong
Hesu-Kristo. Ang paglihis mula sa salita tungo sa mga erehiya at ang
pagtataas ng napakaraming pangalan maliban sa yaong kay Kristo ay ang
mga pinakakapansin-pansing tanda ng napababang Kristiyanidad. Ang
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pagbalik sa dalisay na Salita mula sa lahat ng erehiya at tradisyon at ang
pagtataas sa pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-iwan sa
bawat ibang pangalan ay ang lubhang nakagaganyak na patotoo sa
nabawing ekklesia. Ito ang dahilan kung bakit ang ekklesia sa pagbabawi
ng Panginoon ay nagtataglay ng pahayag at presensya ng Panginoon at
inihahayag ang Panginoon sa isang buháy na paraan, puspos ng liwanag
at kalakip ang mga kayamanan ng buhay.
Sapagkat mayroon tayong sumasapat sa lahat na pangalan, ang
pangalang mataas sa bawat pangalan, hindi na natin kailangan ang mga
pangalang Lutheran, Methodist, Baptist, Episcopalian, Presbyterian, o
anumang iba pang pangalan. Mayroon lamang tayong iisang pangalan—
ang pangalan ng ating Tagapagligtas, ang Panginoong Hesu-Kristo, ang
Anak ng Diyos. Isang seryosong bagay ang kumuha ng isang pangalan.
Ipagpalagay na ikaw ay si Gng. Smith. Kung kukunin mo ang pangalang
Gng. Jones, ito ay nagpapahiwatig na nakagawa ka ng pakikiapid. Ang
ekklesia ay nararapat na mayroon lamang iisang asawang lalake, iisang
pangalan lamang, ang pangalan ni Hesu-Kristo. Sa nakalipas, ilan sa mga
kaibigan sa denominasyon ang nagtanong sa akin, “Bakit tinatawag
ninyo ang inyong mga sariling ang ekklesia? Bakit ninyo sinasabing
hindi kami ang ekklesia?” Sumagot ako, “Tinatawag ninyo ang inyong
mga sariling Presbyterian. Huwag ninyo akong sisihin dahil dito—
itinalaga ninyo ang inyong sarili sa ganitong paraan. Kung kayo ang
ekklesia, bakit ninyo itinatalaga ang inyong sarili sa ganitong paraan?
Ikaw ba si Gng. Smith? Kung gayon bakit tinatawag mo ang iyong
sariling Gng. Jones? Kapag tinawag kitang Gng. Jones at sinabi ko na
ako ay si Gng. Smith, ikaw naman ay naninibugho. Huwag mo akong
sisihin para rito, sapagkat tinawag mo ang iyong sariling Gng. Jones.”
Pagkatapos nito, ang lahat ng kanilang mga bibig ay natikom. Huwag
mong isiping ang isang pangalan ay isang maliit na bagay. Tayo ay
naligtas sa pangalan ng Panginoon. Maliban sa Kanyang pangalan, hindi
tayo kailanman dapat kumuha ng anumang iba pang pangalan. Si George
Whitefield, isang kasabayan ni John Wesley, ay minsang ipinahayag na
maliban sa pangalan ni Hesu-Kristo hindi na siya magkakaroon pa ng
ibang pangalan. Bagama’t si Whitefield ay isang Ingles, itinakwil niya
ang pangalan ng Church of England, hindi na nabibilang pa sa pangalang
iyon. Hindi ikinakaila ng ekklesia sa Filadelfia ang pangalan ng
Panginoon; Siya ay walang ibang pangalan maliban sa yaong sa Kanya.
Minsan ang mga tao ay nakikipagtalo sa atin, na sinasabing, “Hindi
namin kailanman ikinaila ang pangalan ng Panginoon.” Sumagot kami,
“Oo, hindi ninyo kailanman ikinaila ang Kanyang pangalan ngunit
kumuha naman kayo ng isa pang pangalan bilang karagdagan sa
Kanyang pangalan at nangingibabaw pa sa Kanyang pangalan. Ngayon
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ay mayroon na kayong dalawang pangalan. Bakit hindi ninyo bitiwan
ang ibang pangalang inyong kinuha? Kung bibitiwan ninyo ang ibang
pangalan na ito, maaari tayong maging isa kung gayon. Ang lahat ng
ibang pangalan ay nagsasanhi ng mga paghahati-hati. Tinatawag mo ang
iyong sarili na isang Presbyterian. Kinamumuhian ko ang pangalang iyan
sapagkat ako ay nagiging isang mapakiapid sa pagkuha nito. Yamang
gusto mo ito at kinamumuhian ko ito, kung tatanganan mo pa rin ito,
paano tayo magiging isa? Ngunit kung bibitiwan mo ang pangalang ito,
kaagad-agad tayong magiging isa sa loob ng namumukod-tanging
pangalan ng Panginoong Hesu-Kristo.” Sinabi ng ilan na ang pangalan sa
labas ng kanilang tinatawag na kapilya ay isang panlabas na tanda
lamang, at yaong hindi naman talaga nila pinahahalagahan ito. Kung
hindi nila pinahahalagahan ito, kung gayon ay dapat nilang patunayan
ang kanilang katapatan ukol sa bagay na ito sa pamamagitan ng pag-aalis
sa tandang yaon. Ngunit sinabi ng ilan na lubhang mahirap para sa kanila
na gawin yaon sapagkat hahadlangan sila ng lupon ng “ekklesia.” Para
rito ang tinugon ko ay, “Kung gayon dapat ninyong pasanin ang
responsabilidad para sa paghahati-hati.”
D. May isang Pintuang Bukas
Sinabi ng Panginoon sa bersikulo 8, “Narito, inilagay ko sa harapan
mo ang isang pintuang bukas, na di-maisasara ng sinuman.” Bilang ang
Isa na may susi ni David at siyang nagbubukas at walang makapagsasara,
binigyan ng Panginoon ang nabawing ekklesia ng “isang pintuang bukas,
na di-maisasara ng sinuman.” Mula nang magsimula ang pagbabawi ng
wastong buhay-ekklesia, sa unang bahagi ng ikalabinsiyam na siglo,
hanggang ngayon, isang pintuan ang palaging maluwang na nakabukas
sa pagbabawi ng Panginoon. Lalong sinisikap isara ng organisadong
Kristiyanismo ang pintuan, lalo namang lumuluwang ang bukas nito. Sa
kabila ng maraming pagsalungat, ang pintuan ngayon ay bukas sa buong
daigdig. Ang susi ay nasa kamay ng Ulo ng ekklesia; ito ay wala sa
kamay ng mga sumasalungat. Aleluya, mayroon tayong isang pintuang
bukas! Sa nakalipas na limampung taon, sinikap ng mga denominasyon
ang lahat ng kanilang makakaya upang isara ang pintuang ito. Ngunit
lalo nilang sinusubukang ipinid ito, lalong binubuksan ito ng Panginoon.
Walang sinuman ang makapagtatatwa na may isang pintuang bukas para
sa pagbabawi ng Panginoon ngayon. Taglay ng Panginoon ang susi.
Habang tayo ay nasa loob ng Kanyang pagbabawi, ang pintuan ay
palaging magiging bukas para sa atin.
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III. ANG PAGDAIG SA RELIHIYON NG MGA HUDYO

Sinasabi sa bersikulo 9, “Narito, gagawin Ko silang mga nasa
sinagoga ni Satanas, ang mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, at hindi
naman, kundi nangagbubulaan; narito, sila ay Aking papaparituhin at
pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at malalaman nila na ikaw ay
Aking inibig na.” Pinanghahawakan ng sinagogang Hudyo ang
Hudaismo, na binubuo ng mga namamagitang saserdote, ng mga
ordinansa ng mga titik, ng materyal na templo, at ng mga panlupang
pangako. Nadaig ng nabawing ekklesia ang Hudaismo sa pamamagitan
ng paghahantad ng mga kamalian at katigasan ng ulo nito sa paghawak
sa apat na bagay sa itaas at ipinaalam sa mga Hudyo na inibig siya ng
Panginoon. Gaya ng tinukoy na natin sa mensahe labing-isa, ang mga
tagaayon ng Hudaismo ay mga Hudyo sa laman ngunit hindi sa espiritu.
Dahil sa kanilang katigasan ng ulo sa pananatili sa kanilang mga
tradisyunal na relihiyosong konsepto, naging kaisa sila ni Satanas sa
pagsalungat sa daan ng buhay ng Diyos upang isakatuparan ang Kanyang
layunin. Kaya, tinatawag sila ng Panginoon na “ang sinagoga ni
Satanas.” Gayunpaman, ayon sa sulat sa ekklesia sa Filadelfia, ang mga
sumasalungat na Hudyo ay napasuko sa harap ng ekklesia, at ang pagibig ng Panginoon sa ekklesia ay ipinaalam sa kanila.
Ang lahat ng denominasyon sa katunayan ay ang mga sinagoga
ngayon. Alam mo ba kung ano ang sinagoga? Gaya ng ipinahayag sa
Deuteronomio kapitulo labindalawa, labing-apat, labinlima, at labinganim, ang ekonomiya ng Diyos ay ang magkaroon ng isang namumukodtanging templo sa lupa. Inatasan ng Panginoon ang Kanyang bayan sa
Deuteronomio na huwag magkaroon ng anumang dako bilang kanilang
sentro ng pagsamba na maliban sa dakong yaon na pipiliin Niya. Ang
piniling dakong yaon ay ang Herusalem, at sa piniling lugar ipinatayo ng
Diyos ang templo. Ang namumukod-tanging templong ito ay hindi
lamang sumasagisag na ang patotoo ng Diyos ay dapat na iisa;
pinananatili rin nito ang kaisahan ng bayan ng Diyos. Sa kalaunan,
gayunpaman, ang bayan ng Diyos ay napababa, at, dahil sa pagkababang
ito, ang paghahati-hati ay nakapasok. Bilang resulta ng paghahati-hating
ito, ang bayan ng Diyos ay nangalat, naiwala na ang kanilang kaisahan.
Ngunit yamang kailangan pa rin nilang sumamba sa Diyos at yamang
wala silang karapatang magtayo ng templo maliban sa itinalagang lugar
sa Herusalem, nagtayo sila ng mga sentro ng pagsamba na tinatawag na
sinagoga saan man sila pumunta. Ang isang sinagoga ay isang
napababang sentro ng pagsamba. Maaari lamang magkaroon ng iisang
templo, ngunit mayroong maraming sinagoga, na ang lahat ay
mapaghati-hati. Ito ay isang sagisag ng pagbaba ng ekklesia. Habang
iniaangkop natin ang sagisag na ito sa kalagayan ng ekklesia, makikita
Mga Nilalaman

natin na sa ekonomiya ng Diyos ang ekklesia ay namumukod-tanging
isa. Ngunit dahil sa pagkababa, ang ekklesia ay nahati-hati. Sa bawat
paghahati-hati ay may isang sentro ng pagsamba. Ang mga sentro ng
pagsambang ito ay naging ang mga sinagoga ngayon. Gaya ng kung
paanong ang templo ay namumukod-tangi, datapuwat ang mga sinagoga
ay marami, gayundin naman ang ekklesia ay natatangi at ang mga
denominasyon at ang mga malayang grupo ay marami.
Nang ang mga sulat sa pitong ekklesia ay naisulat, ang ekklesia ay
sinisiraan ng mga sinagoga ng Hudyo (2:9). Ngunit sa kalaunan, natanto
ng sinagoga na inibig ng Diyos ang ekklesia sa Filadelfia. Sa tipolohiya,
ito ay isang tanda ng tunay na ekklesia sa Filadelfia na ibinangon ng
Panginoon, may isang daan at limampung taon na ang nakalilipas. Sa
huling yugto ng 1820 ang mga kapatid na lalake ay naibangon sa
Inglatera bilang ang pagsasakatuparan ng ekklesia sa Filadelfia. Sa
panahong yaon, sila ay napaliligiran, hindi ng mga sinagoga ng Hudyo,
kundi ng mga sinagoga ng mga denominasyon na tumuligsa at nanira sa
kanila. Sa mga nakalipas na limampung taon, tayo ay naging tampulan
din ng paninira at mga sabi-sabi, at kahit ngayon maraming sabi-sabi at
paninira ang umiikot tungkol sa atin. Ang pinagmumulan ng mga sabisabing ito at mga panunuligsa ay ang mga sinagoga ngayon.
Gayunpaman, hindi maikakaila na iniibig ng Panginoon ang pagbabawi,
at sa katapus-tapusan tatanggapin ng lahat ng tumutuligsa ang
katunayang ito.
Habang tinutuligsa tayo ng ilan, ang iba naman ay nagsasabi,
“Hindi natin maipaliwanag kung bakit napakalakas nila,” ang iba naman
ay nagpapatotoo, “Tunay ngang nauunawaan nila ang Biblia,” at inaamin
din ng iba, “Lagi silang mayroong bagong liwanag.” Anumang liwanag
at pagkaunawa ang mayroon tayo ay nagmumula sa pagpapala ng Isa na
siyang may hawak ng susi ni David. Bagama’t hindi ako nagmamalaki sa
aking sarili, maaari kong ipagmalaki ang pagpapala ng Panginoon. Ang
pagbabawi ng Panginoon sa bansang ito ay hindi gawain ng tao. Sino ang
makagagawa ng gayong gawain? Tiyak na hindi ko kaya. Sa katapustapusan, ang lahat ng tagapanuligsa ng pagbabawi ng Panginoon ay
madaraig at mapagtatanto na iniibig tayo ni Hesu-Kristo. Maghintay pa
ng ilang panahon at makikita ninyo nang higit kung gaano iniibig ng
Panginoon ang Kanyang mga ekklesia. Ipagtatanggol Niya ang Kanyang
ekklesia sa harap ng lahat ng denominasyon. Ang ating gawain ay hindi
ang pangkaraniwang gawain ng Kristiyanidad, ni isang gawain na nasa
ilalim ng kontrol ng tao. Hindi, ito ay ang gawain ng Kanyang
pagbabawi. Ito ang naisin ng puso ng Panginoon, at iniibig Niya ito.
Kapag hinihipo ng mga tao ang bagay na ito, nahihipo nila ang Kanyang
pinakaiibig. Iniibig ng Panginoon ang Filadelfia, at ang mga
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sumasalungat na Hudyo ng sinagoga ni Satanas ay nadaig sa harap ng
ekklesia sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon para sa ekklesia ay
ipinaalam sa kanila.
IV. ANG PAG-AATAS NG PANGINOON

Makikita natin sa bersikulo 11 ang pag-aatas ng Panginoon: “Ako
ay dumarating nang madali; hawakan mong matibay ang nasa iyo, upang
huwag kunin ninuman ang iyong putong.” Natamo na ng nabawing
ekklesia ang putong. Gayunpaman, kung hindi niya panghahawakang
matibay kung anong mayroon siya sa pagbabawi ng Panginoon hanggang
sa pagbabalik ng Panginoon, ang kanyang putong ay maaaring makuha
ng iba.
V. ANG PANGAKO NG PANGINOON SA MANDARAIG

Ngayon ay isaalang-alang natin ang pangako sa mandaraig sa
Filadelfia (bb. 10-12). Ang magtagumpay sa sulat na ito ay
nangangahulugang hawakan nang matibay ang kung anong mayroon tayo
sa nabawing ekklesia.
A. Iingatan Siya sa Panahon ng Pagsubok
Sinasabi sa bersikulo 10, “Sapagka’t iningatan mo ang salita ng
Aking pagtitiis, ikaw naman ay Aking iingatan sa panahon ng pagsubok
na malapit nang dumating sa buong pinananahanang lupa, upang subukin
ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa.” “Ang salita ng Aking pagtitiis”
ay ang salita ng paghihirap ng Panginoon. Sa ngayon, ang Panginoon ay
nagdurusa pa rin ng pagtatakwil at pag-uusig sa pamamagitan ng
kanyang pagtitiis. Tayo ang mga kasamang kabahagi, hindi lamang sa
Kanyang kaharian, bagkus maging sa Kanyang pagtitiis (1:9). Kaya nga,
ang Kanyang salita sa atin ngayon ay ang salita ng pagtitiis. Upang
matupad ang salita ng Kanyang pagtitiis dapat nating batahin ang
pagkatakwil at pag-uusig sa Kanya.
Ang “pagsubok” sa bersikulong ito ay walang alinlangang
tumutukoy sa matinding kapighatian (Mat. 24:21) “na malapit nang
dumating sa buong pinananahanang lupa,” katulad ng ipinakita ng
ikalima, ikaanim at ikapitong trumpeta kasama ang pitong mangkok
(8:1—9:21; 11:14-15; 15:1; 16:1-21). Ipinangangako ng Panginoon sa
nabawing ekklesia na siya ay iingatan Niya “sa panahon ng pagsubok”
(hindi lamang mula sa pagsubok, bagkus sa panahon ng pagsubok)
sapagkat kanyang tinupad ang salita ng Kanyang pagtitiis. Ang
pangakong ito ng Panginoon, katulad ng Kanyang pangako sa Lucas
21:36, ay nagsasaad na ang mga banal na tumupad sa salita ng pagtitiis
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ng Panginoon ay mararaptyur bago dumating ang matinding kapighatian,
nagpapahiwatig na yaong mga hindi nag-ingat sa salita ng Kanyang
pagtitiis ay maiiwan sa matinding kapighatian
.

B. Ang Pagdating nang Madali ng Panginoon
Sa bersikulo 11, sinasabihan ng Panginoon ang nabawing ekklesia
na Siya ay darating nang madali. Sa sulat na ito dinadala ng Panginoon
ang ekklesia na nasa Kanyang pagbabawi tungo sa pakiramdam ng
Kanyang pagdating sapagkat siya ay umiibig sa Kanya. Ang lahat ng
ekklesia sa pagbabawi ng Panginoon ay dapat na ibigin ang Panginoon sa
ilalim ng inspirasyon ng Kanyang pagbabalik. Ang pagbabalik ng
Panginoon nang madali ay dapat na maging mahalaga sa atin habang
tayo ay nagpapatotoo ukol sa Kanya sa loob ng Kanyang pagbabawi.
C. Putong
Isang putong ang ibinigay ng Panginoon sa nabawing ekklesia.
Bilang isang gantimpala mula sa Panginoon, ito ay dapat na ingatan
hanggang sa Kanyang pagbabalik.
D. Gagawin Siyang Haligi sa Templo ng Diyos
Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 12 na, “Ang magtagumpay ay
gagawin Kong isang haligi sa templo ng Aking Diyos, at sa anumang
paraan ay hindi na siya lalabas pa roon.” Sa 2:17 ang mandaraig ay
nagiging isang natranspormang bato para sa pagtatayo ng Diyos, ngunit
dito ang mandaraig ay gagawing isang haligi na itinayo tungo sa templo
ng Diyos. Sapagkat siya ay naitayo tungo sa loob ng gusali ng Diyos, “sa
anumang paraan ay hindi na siya lalabas pa roon.” Ang pangakong ito ay
matutupad sa sanlibong taong kaharian bilang isang gantimpala sa
mandaraig. Ang magtagumpay sa ekklesia sa Filadelfia ay hindi ang
makakuha ng anuman o ang mapagtagumpayan ang ibang mga bagay; ito
ay ang pag-ingatan kung ano ang ating natanggap sa pagbabawi ng
Panginoon hanggang sa wakas. Kung gagawin mo ito, gagawin ka ng
Panginoon na isang haligi sa templo ng Diyos. Ipinapaalala sa atin nito
ang panaginip ni Jacob sa Genesis 28. Pagkatapos na mapanaginipan
iyon ni Jacob, itinayo niya ang batong ginamit niya bilang unan upang
maging isang haligi. Ang haliging iyon ay para sa pagtatayo ng Diyos.
Ang mga mandaraig sa Filadelfia ay magiging mga haligi sa templo ng
Diyos. Ang prinsipyo ay tuwirang katulad sa ngayon. Nagtayo ang
Panginoon ng sapat na bilang ng mga bato upang maging mga haligi sa
Kanyang pagbabawi. Purihin ang Panginoon na maraming haligi sa gitna
natin. Sa sandaling ang isang bato ay maitayo bilang isang haligi sa
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gusali, hindi na kailanman ito maiaalis pa, sapagkat ito ay kalakip nang
naitayo. Ang ilan ay nanatili sa ekklesia sa loob ng maiksing panahon o
sa loob ng ilang buwan at pagkatapos ay umalis. Gayunpaman, kung
ikaw ay naitayo na sa templo bilang isang haligi, hindi ka na makaaalis
kahit na gusto mo pang umalis. Kung makakaalis ka pa rin sa ekklesia,
nangangahulugan ito na ikaw ay hindi pa talagang naitayo sa loob nito.
E. Ang Isusulat sa Kanya
1. Ang Pangalan ng Diyos
Sa bersikulo 12 ipinapangako rin ng Panginoon sa mandaraig, na
nagsasabi, “Isusulat Ko sa kanya ang pangalan ng Aking Diyos at ang
pangalan ng lunsod ng Aking Diyos, ang Bagong Herusalem, na
mananaog buhat sa langit mula sa Aking Diyos, at ang Aking bagong
pangalan.” Unang-una, sinasabi ng Panginoon na isusulat Niya sa
mandaraig ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ay isang
pagkakakilanlan. Tinutukoy ng iyong pangalan kung sino ka. Ang
taglayin ng mandaraig ang pangalan ng Diyos ay nangangahulugan na
ang Diyos ay naisagawa na tungo sa loob niya. Tangi lamang kapag ang
Diyos ay naisagawa na tungo sa loob natin, saka tayo magiging karapatdapat na magtaglay ng Kanyang pangalan. Hindi ito nangangahulugan na
tayo ay magiging ang Diyos; nangangahulugan ito na ang Diyos ay
naisagawa na tungo sa loob natin at yaong tayo ay kaisa Niya.
Samakatuwid, binigyan tayo ng Panginoon ng isang pagkakakilanlan—
Diyos. Ang “Diyos” ay nasa mandaraig, nagpapahiwatig na siya ay
nababaran na ng Diyos. Kapag nakita mo siya, ang makikita mo ay ang
Diyos.
2. Ang Pangalan ng Lunsod ng Diyos,
ang Bagong Herusalem
Ikalawa, ipinapangako ng Panginoon na isusulat sa mandaraig ang
pangalan ng lunsod ng Diyos, ang Bagong Herusalem. Para sa mandaraig
na taglayin ang pangalan ng Bagong Herusalem ay nangangahulugan na
siya ay bahagi ng Bagong Herusalem. Tinutukoy nito na ang darating na
Bagong Herusalem ay naisagawa na tungo sa loob ng kanyang katauhan.
Kaya, tinataglay rin ng mandaraig ang pagkakakilanlan ng Bagong
Herusalem. Ang pagsusulat ng Panginoon ay laging tumutugma sa mga
katunayan. Magiging kakatwa na isulat ang salitang leon sa isang
unggoy, o isulat ang salitang kordero sa isang pusa. Kapag isinulat ng
Panginoon ang pangalan ng Diyos at ng Bagong Herusalem sa atin,
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inihahayag nito na tayo ay kaisa ng Diyos at bahagi ng Bagong
Herusalem.
3. Ang Bagong Pangalan ng Panginoon
Sa katapus-tapusan, ipinapangako ng Panginoon na isusulat Niya sa
mandaraig ang Kanyang bagong pangalan. Ang bagong pangalang ito ay
magiging ayon sa ating mga karanasan. Hindi ko masasabi sa inyo kung
ano ang magiging bagong pangalan ng Panginoon sapagkat ito ay ayon
sa ating mga personal na karanasan sa Kanya. Sa madaling salita, kung
ano ang ating naranasan sa Panginoon ay magiging tayo. Nararanasan
natin ang Diyos, at ang Diyos ay nagiging tayo. Nararanasan natin ang
Bagong Herusalem, at yaon din ay magiging tayo. Nararanasan natin ang
Panginoon sa isang matalik, personal na paraan, at yaon ay magiging
tayo. Samakatuwid, tayo ay wastong papangalanan ng Panginoon,
isusulat sa atin ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Bagong
Herusalem, at ang Kanyang bagong pangalan. Ipahihiwatig nito na tayo
ay naging isang taong kaisa ng Diyos, na isang bahagi ng Bagong
Herusalem, at naranasan ang Panginoon Mismo bilang ang Isa na
ginagawa ang Kanyang Sarili na tayo.
Ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Bagong Herusalem, at
ang bagong pangalan ng Panginoon na nakasulat sa mandaraig ay
tumutukoy na ang mandaraig ay pag-aari ng Diyos, ng Bagong
Herusalem, at ng Panginoon; na ang Diyos Mismo, ang Kanyang lunsod,
ang Bagong Herusalem, at ang Panginoon Mismo ay pawang nabibilang
sa kanya; at yaong siya ay kaisa ng Diyos, ng Bagong Herusalem, at ng
Panginoon. Ang pangalan ng Diyos ay nangangahulugang ang Diyos
Mismo, ang pangalan ng Bagong Herusalem ay nangangahulugang ang
lunsod mismo, at ang pangalan ng Panginoon ay nangangahulugang ang
Panginoon Mismo. Ang isulat ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng
Bagong Herusalem, at ang pangalan ng Panginoon sa mandaraig ay
nagpapakita na nailalin nang lahat tungo sa loob ng mandaraig ang kung
ano ang Diyos, ang kalikasan ng Bagong Herusalem, at ang Persona ng
Panginoon. Ang pagbanggit sa Bagong Herusalem bilang isang
gantimpala sa mandaraig ay tumutukoy na ang pangakong ito ay
matutupad sa sanlibong taong kaharian. Ang Bagong Herusalem sa
sanlibong taong kaharian ay magiging isang gantimpala sa mga
mandaraig na banal lamang, samantalang ang Bagong Herusalem sa
bagong langit at bagong lupa ay magiging ang pangkalahatang bahagi ng
lahat ng tinubos magpasawalang-hanggan.
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VI. ANG PAGSASALITA NG ESPIRITU

Ang nabawing ekklesia ay nangangailangan ding makinig sa
pagsasalita ng Espiritu. Higit nating iniibig ang Panginoon at higit na
tayo ay nasa Kanyang pagbabawi, higit na kailangan natin ang
mayamang pagsasalita ng pinatinding Espiritu.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE LABING-ANIM

ANG EKKLESIA SA LAODICEA—
ANG KUMAIN NA KASALO ANG PANGINOON AT
ANG UMUPO SA KANYANG TRONO
Ngayon dumako tayo sa ekklesia sa Laodicea, ang
ekklesia sa pagkababa (3:14 -22). Sa Griyego ang Laodicea ay
nangangahulugang ang opinyon, ang paghahatol ng mga tao o
ng mga pangkaraniwang tao. Ang ekklesia sa Laodicea bilang
isang tanda ay paunang-naglalarawan sa nabawing ekklesia na
napababa. Wala pang isang siglo matapos na mabawi ng
Panginoon ang wastong ekklesia sa unang bahagi ng
ikalabinsiyam na siglo, ang ilan sa mga nabawing ekklesia
(“assemblies”) ay napababa. Itong napababang nabawing
ekklesia ay naiiba mula sa narepormang ekklesia na
isinasagisag ng ekklesia sa Sardis, at naiiba rin sa wastong
nabawing ekklesia na isinasagisag ng ekklesia sa Filadelfia.
Ito ay iiral hanggang sa pagbabalik ng Panginoon.
Itinuturing ng ilang guro ng Kr istiyanidad ang ekklesia sa
Laodicea bilang ang malamig na narepormang ekklesia. Sa
katunayan, hindi ito gayon. Ayon sa nilalama n at ayon sa
kasaysayan, ang ekklesia sa Laodicea ay dapat na maging
isang tanda ng nabawing ekklesia na napababa. Halos isang
daan at limampung taon na ang nakalilipas, ang nabawing
ekklesia ay nagsimula sa Inglatera. Ayon sa ating nabasa, ito
ay kamangha-mangha. Ito ay isang tunay na pagbabawi ng
buhay-ekklesia. Gayunpaman, hindi ito nagtagal. Kung
babasahin mo ang kasaysayan ng mga Brethren at kung
dadalawin mo sila ngayon, makikita mo na marami sa mga
kapulungan ng Brethren ang naging ekklesia sa Laodicea.
Gaya ng makikita natin, bagama’t ipinagmamalaki nila ang
kanilang kaalaman sa Biblia, sila ay dukha sa pagtatamasa ng
mga kayamanan ni Kristo at bulag sa mga espirituwal na
bagay.
I. ANG TAGAPAGSALITA
A. Ang Amen
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Sinasabi ng Panginoon sa 3:14, “Ang mga bagay na ito ay sinasabi
ng Amen, ng Saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos.”
Sa bawat isa sa pitong ekklesia, tinutukoy ng Panginoon kung ano Siya
at kung ano ang Kanyang ginagawa alinsunod sa pagkakasunod-sunod
ayon sa kanilang situwasyon at kondisyon. Dito, sa ekklesia sa Laodicea,
tinutukoy Niya ang Kanyang Sarili bilang ang Amen. Sa Griyego ang
amen ay nangangahulugang matatag, di-natitinag, o mapagkakatiwalaan.
Ang Panginoon ay ang matatag, di-natitinag, at mapagkakatiwalaang Isa.
B. Ang Saksing Tapat at Totoo
Sa dahilang ang Panginoon ay ang matatag, di-natitinag, at
mapagkakatiwalaang Isa, Siya ang saksing tapat at totoo. Ito ay
nagpapahiwatig na ang napababang ekklesia sa Laodicea ay hindi
matatag, natitinag, hindi mapagkakatiwalaan, ni tapat at totoo bilang
saksi ng Panginoon.
C. Ang Pasimula ng Paglalang ng Diyos
Sa bersikulo 14, tinutukoy rin ng Panginoon ang Kanyang Sarili
bilang “ang pasimula ng paglalang ng Diyos.” Tumutukoy ito sa
Panginoon bilang ang pinanggalingan o pinagmulan ng paglalang ng
Diyos, ipinahihiwatig na ang Panginoon ang di-nagbabago at
magpakailanmang umiiral na pinagmumulan ng gawain ng Diyos.
Ipinahihiwatig nito na ang nabawing ekklesia na napababa ay nagbabago
dahil sa paglisan sa Panginoon bilang ang pinagmulan.
II. ANG KALAGAYAN NG EKKLESIA

A. Hindi Malamig ni Mainit Man—Malahininga
Makikita natin sa bersikulo 15 hanggang 17 ang kalagayan ng
ekklesia sa Laodicea. Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 15 at 16 na,
“Nalalaman Ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig ni
mainit man; ibig Ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya, sapagka’t
ikaw ay malahininga at hindi mainit ni malamig man, malapit na kitang
isuka mula sa Aking bibig.” Sa sandaling ang nabawing ekklesia ay
napababa, ito ay malahininga—hindi malamig ni mainit man. Ito ang
aktuwal na kalagayan ng napakaraming kapulungan ng Brethren ngayon.
Dapat na maging babala ito sa atin. Sa sandaling maging malahininga
tayo, hindi na tayo angkop para sa pagkilos ng Panginoon at tayo ay
isusuka mula sa Kanyang bibig.
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B. Pinagmamapuri ang Pagiging Mayaman
Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 17, “Sapagka’t sinasabi mo,
Ako ay mayaman, at yumaman na at hindi ako nangangailangan ng
anuman.” Ipinagmamapuri ng nabawing ekklesia na napababa
(“kapulungan”) ang kanyang mga kayamanan (pangunahin na sa
kaalaman sa mga doktrina). Hindi niya natatanto na sa buhay, siya ay
dukha, sa paningin, siya ay bulag, at sa pag-uugali, siya ay hubad. Kaya,
gaya ng makikita natin, kailangan niya ng ginto para sa kanyang
karukhaan, pamahid sa mata para sa kanyang pagkabulag, at mga puting
damit para sa kanyang kahubaran, gaya ng nabanggit sa sumusunod na
bersikulo.
Ang pinakanamumukod-tanging katangian ng mga nasa
napababang kapulungan ay ang kanilang pagmamapuri. Inaakala nilang
alam na nila ang lahat ng bagay. Walang pag-aalinlangan, marami silang
kaalaman sa doktrina. Higit nilang nalalaman ang Biblia kaysa sa mga
yaong nasa mga denominasyon. Bagama’t, sa isang pakahulugan,
nalalaman nila ang Biblia, ang taglay nila ay pawang kaalaman lamang.
Yamang taglay nila ang kaalamang ito, itinuturing nila ang kanilang mga
sarili na mayaman. Ngunit sinasabi ng Panginoon na sila sa katunayan ay
dukha. Hindi sila dukha sa kaalaman, ngunit dukha sila sa mga
kayamanan ni Kristo. Mayroon silang kaalaman hinggil kay Kristo,
ngunit sila ay dukha sa pagtatamasa ng mga kayamanan ni Kristo.
Kaagad pagdating ko sa bansang ito, inanyayahan akong magsalita sa
tatlong kapulungan ng Brethren. Pagkatapos kong magsalita roon at
marinig ang kanilang sinabi bilang tugon, lubusan akong napaniwala sa
katotohanan ng salita ng Panginoon sa ekklesia sa Laodicea. Kung ikaw
ay mananatiling kasama nila sa maikling panahon, madarama mo na
ipinagmamapuri nila ang kanilang kaalaman. Sa kanilang usapan,
kinokondena nila ang kamangmangan ng iba, inaakala na alam na nila
ang lahat ng bagay. Gayunpaman, pagkatapos na makasama sila,
matatanto mo ang karukhaan sa gitna nila. Sadyang hindi nila natatanto
ang mga kayamanan ni Kristo ni pinag-uusapan man ang tungkol sa mga
ito.
C. Aba
Sa mga mata ng Panginoon, ang mga napababang kapulungan ay
aba sapagkat ipinagmamapuri nila ang pagiging mayaman sa walangkabuluhang kaalaman sa mga doktrina, subalit sila ay lubhang dukha sa
pagdaranas sa mga kayamanan ni Kristo.
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D. Miserable
Ang nabawing ekklesia na napababa ay miserable rin sapagkat siya
ay hubad, bulag, at punô ng kahihiyan at kadiliman.
E. Dukha
Ang nagmamapuring napababang ekklesia ay dukha sa pagdaranas
kay Kristo at sa espirituwal na realidad ng ekonomiya ng Diyos.
Pangunahing pinahahalagahan niya ang walang-kabuluhang kaalaman,
ngunit halos walang pagpapahalaga para sa mga buháy na karanasan kay
Kristo. Ito ay isang tunay na karukhaan, ang karukhaan na nagsasanhi sa
kanyang maging aba at miserable.
F. Bulag
Sa mga mata ng Panginoon, ang ekklesia sa Laodicea ay hindi
lamang dukha sa mga kayamanan ni Kristo, bagkus bulag din sa mga
tunay na espirituwal na bagay. Wala siyang tunay na espirituwal na
panloob na pagkakita. Bagama’t mayroon siyang ilang sukat ng
kaalaman tungkol sa mga espirituwal na bagay, wala siyang panloob na
pagkakita.
G. Hubad
Natanggap nating lahat na mga Kristiyano si Kristo bilang ating
pang-obhektibong katuwiran upang takpan tayo gaya ng isang balabal.
Ito ay para sa ating pag-aaring-matuwid sa harapan ng Diyos. Pagkatapos
na tayo ay inaring-matuwid sa loob ni Kristo, kailangan nating mamuhay
sa pamamagitan ni Kristo at ipamuhay palabas si Kristo, upang Siya ay
maging ating pansubhektibong katuwiran bilang isa pang maringal na
balabal upang takpan ang ating pang-araw-araw na paglakad. Dahil sa
kakulangan ng pansubhektibong karanasan kay Kristo, ang nabawing
ekklesia na napababa ay hubad sa mga mata ng Panginoon. Ang hungkag
na kaalaman ng mga doktrina ay naglalaho sa ilalim ng mga nag-aapoy
na mata ng Panginoon, iniiwan yaong mga nakahawak dito na hantad na
hubad. Tangi lamang ang naranasang Kristo ang maaari nating maging
pantakip sa ilalim ng Kanyang mga naghahatol na mata.
H. Malapit nang Isuka mula sa Bibig ng Panginoon
Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 16, “Kaya, sapagka’t ikaw ay
malahininga at hindi mainit ni malamig man, malapit na kitang isuka
mula sa Aking bibig.” Kapag ang nabawing ekklesia ay napababa, siya
ay nasa panganib, maliban na lang kung magsisi siya upang maging
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maalab sa paghahanap ng mga mayamang karanasan sa Panginoon, na
maisuka mula sa bibig ng Panginoon. Ang maisuka mula sa bibig ng
Panginoon ay ang maiwala ang pagtatamasa ng lahat ng kung ano ang
Panginoon sa Kanyang ekklesia.
I. Nakatayo ang Panginoon sa Pintuan at Kumakatok
Sinasabi ng Panginoon sa bersikulo 20, “Narito, Ako ay nakatayo
sa pintuan at kumakatok.” Ang “pintuan” ay hindi ang pintuan ng mga
indibiduwal, kundi ang pintuan ng ekklesia. Ang ekklesia sa Laodicea ay
may kaalaman, subalit hindi niya taglay ang presensya ng Panginoon.
Ang Panginoon bilang ang Ulo ng ekklesia ay nakatayo sa labas ng
napababang ekklesia, kumakatok sa kanyang pintuan. Dapat itong
matanto ng nabawing ekklesia na napababa!
III. ANG PAYO NG PANGINOON

Makikita natin sa bersikulo 18 ang payo ng Panginoon sa ekklesia
sa Laodicea: “Ipinapayo Ko sa iyo na ikaw ay bumili sa Akin ng gintong
dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mga puting damit
upang iyong maisuot at nang sa gayon ay huwag mahayag ang kahihiyan
ng iyong kahubaran, at ng pamahid sa mata upang ipahid sa iyong mga
mata nang sa gayon ikaw ay makakita.” Ang “bumili” ay humihiling ng
pagbabayad ng isang halaga. Kinakailangan ng nabawing ekklesia na
napababa na magbayad ng isang halaga para sa ginto, mga puting damit,
at pamahid sa mata, na kanyang kailangang-kailangan. Pagkatapos
makipag-ugnayan sa mga kapulungan ng Brethren, natanto ko na marahil
ay walang sinuman sa kanila ang nakauunawa kung ano ang ibig sabihin
ng magbayad ng isang halaga. Marahil hindi pa nila kailanman narinig na
kailangan nilang magbayad ng ilang halaga upang maranasan ang mga
kayamanan ni Kristo. Nalalaman nila ang kaalaman at doktrina, ngunit
hindi nila alam kung paano magbayad ng halaga. Nalalaman nila kung
paano matuto, ngunit hindi nila alam kung paano bumili. Nalalaman nila
ang ilang “katotohanan,” ngunit hindi nila alam ang halaga ng
pagdaranas sa mga kayamanan ni Kristo.
A. Bumili sa Panginoon ng Gintong Dinalisay ng Apoy
Unang-una, pinayuhan ng Panginoon ang ekklesia sa Laodicea na
bumili ng “gintong dinalisay ng apoy.” Sa Biblia, ang ating
pananampalatayang gumagawa (Gal. 5:6) ay inihalintulad sa ginto (1
Ped. 1:7), at ang dibinong kalikasan ng Diyos, na siyang pagkadibino ni
Kristo, ay isinasagisag din ng ginto (Exo. 25:11). Nakikibahagi tayo sa
dibinong kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya (2
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Ped. 1:1, 4-5). Ang nabawing ekklesia na napababa ay may kaalaman sa
mga doktrina hinggil kay Kristo, subalit walang gaanong buháy na
pananampalataya upang makibahagi sa dibinong elemento ni Kristo.
Kailangan niyang magbayad ng halaga upang matamo ang gintong
pananampalataya sa pamamagitan ng mga maapoy na pagsubok nang sa
gayon ay makabahagi siya sa tunay na “ginto,” na si Kristo Mismo
bilang ang elemento ng buhay sa Kanyang Katawan. Sa gayon, maaari
siyang maging isang dalisay na gintong patungan ng ilawan (1:20) para
sa pagtatayo ng gintong Bagong Herusalem (21:18).
Kung may karanasan tayo, matatanto natin na ang lahat ng tatlong
bagay na ipinayo ng Panginoon na bilhin ng ekklesia sa Laodicea—
ginto, mga puting damit, at pamahid sa mata—ay ang Panginoon lamang
Mismo. Gaya ng nakita na natin, sa tipolohiya, o ayon sa paglalarawan sa
Biblia, ang ginto ay sumasagisag sa dalawang bagay: ang dibinong
kalikasan ng Diyos at ang buháy na pananampalataya na sa pamamagitan
nito ay pinapahalagahan at naaangkin natin ang dibinong kalikasan. Ang
dalawang bagay na ito ay pinagsama. Kung wala tayong buháy na
pananampalataya upang pahalagahan at gamitin ang dibinong kalikasan,
hindi ito magiging atin. Ang dibinong kalikasan ay magiging ating
katamasahan lamang sa pamamagitan ng ating buháy na
pananampalataya. Si Kristo ang pagsasakatawan ng dibinong kalikasan,
at Siya rin ang ating buháy na pananampalataya. Kung may
pananampalataya tayo, makababahagi tayo sa dibinong kalikasan.
Nangangahulugan ito na dapat nating taglayin si Kristo. Dapat tayong
magbayad ng halaga at sabihin sa Panginoon, “Panginoon, marami akong
kaalaman ukol sa mga katotohanan sa Biblia, ngunit inaamin ko na
kulang ako ng Iyong Sarili Mismo. Panginoon, mas nanaisin kong
mataglay Ka kaysa sa kaalaman lamang o mga walang-kabuluhang
pagtuturo. Panginoon, Ikaw ang tunay na ginto, ang pagsasakatawan ng
dibinong kalikasan. Upang mapahalagahan at magamit ang dibinong
kalikasang ito, kailangan ko ang buháy na pananampalataya. Ngunit,
Panginoon, wala ako nitong buháy na pananampalataya, gayunpama’y
tumitingin ako sa Iyo. Panginoon, Ikaw ang maging buháy na
pananampalataya ko. Nais kong mamuhay sa pamamagitan Mo bilang
aking pananampalataya, ang pananampalataya ng Anak ng Diyos” (Gal.
2:20). Kung magsasalita ka sa Panginoon sa ganitong paraan, kaagad
Niyang sasabihin, “Kung gayon, kung nais mo Akong tamuhin,
kailangan mong magbayad ng halaga. May isang bagay na nais Kong
bitiwan mo dahil ito ay isang hadlangin at isang kabiguan upang Ako ay
maging iyong katamasahan.” Ang pagbitiw sa mga bagay na ito ay ang
pagbabayad ng halaga. Marami sa atin ang nakaranas sa Panginoon sa
ganitong paraan. Madalas sinasabi ng Panginoon, “Narito Ako. Ako ba
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ang nais mo, o nais mo ang bagay na iyon? Kung nais mong pamalagiin
ang bagay na iyon, lalayo Ako kung gayon. Ang iyong mga kamay ay
punô ng maraming bagay. Kailangang bitiwan mo ang mga ito, alisan mo
ng laman ang iyong mga kamay, at pagkatapos ay hawakan mo Ako. Sa
gayon matataglay mo Ako bilang iyong katamasahan.” Tangi lamang
kapag nagbayad tayo ng halaga saka natin matatamo si Kristo.
Isaalang-alang ang mga salita ni Pablo sa Filipos 3:8, “Oo nga, at
ang lahat ng bagay ay inari ko ring kalugihan alang-alang sa dakilang
kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Hesus na aking Panginoon, na
alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng bagay, at
inari kong sukal lamang upang matamo ko si Kristo.” Para kay Pablo,
wala nang nalalabi maliban kay Kristo. Ginugol niya ang lahat ng bagay
para kay Kristo, nagbabayad ng ganap na halaga. Anumang mayroon si
Pablo, ginugol niya ito upang matamo si Kristo. Ngayon, dapat nating
sundan ang espiritung ito na magbayad ng anumang halaga, kahit na ang
halaga ng ating buhay, upang matamo si Kristo.
Hindi natin kailanman maihihiwalay ang buháy na
pananampalataya mula sa dibinong kalikasan. Bagama’t mahirap itong
ipaliwanag sa paraan ng doktrina, nalalaman natin sa karanasan na kapag
mayroon tayong buháy na pananampalataya, natatamasa natin ang
dibinong kalikasan. At kapag tayo ay nasa dibinong kalikasan, tiyak na
taglay natin itong buháy na pananampalataya. Kaya nga, ang dalawang
bagay na ito ay pinagsama at kapwa isinagisag ng ginto. Ang ekklesia sa
Laodicea ay nangangailangan ng gintong ito—ang dibinong kalikasan na
nagamit, naangkin, sa pamamagitan ng buháy na pananampalataya na si
Kristo Mismo. Kung nais nating matamo ito, dapat tayong magbayad ng
halaga.
B. Bumili sa Panginoon ng mga Puting Damit
Ikalawa, pinayuhan ng Panginoon ang ekklesia sa Laodicea na
bumili ng “mga puting damit” upang sila ay “mabihisan at nang sa gayon
ay hindi mahayag ang kahihiyan ng kanilang kahubaran.” Sa sagisag, ang
mga damit ay nagpapakahulugan sa pag-uugali. Ang “mga puting damit”
dito ay tumutukoy sa pag-uugaling katanggap-tanggap sa Panginoon, na
siyang ang Panginoon Mismo na ipinamuhay ng ekklesia at siyang
kinakailangan ng nabawing ekklesia na napababa upang matakpan ang
kanyang kahubaran. Tinukoy na natin sa mensahe labing-apat na ang
mga puting damit na ito ay hindi si Kristo bilang ang ating obhektibong
katuwiran para sa pag-aaring-matuwid. Sa halip, ang mga puting damit
ay si Kristo bilang ang ating subhektibong katuwiran, si Kristo na
naipamuhay palabas mula sa ating katauhan. Ang Kristong naipamuhay
palabas sa atin ay magiging ang ating ikalawang damit upang
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maaprubahan tayo ng Panginoon. Hindi ito para sa kaligtasan, kundi para
sa pagiging nahirang. Kailangan nating lahat ang ikalawang damit na ito.
Kapag mayroon tayong buháy na pananampalataya at nakikibahagi sa
dibinong kalikasan, ang dibinong kalikasang ito sa katapus-tapusan ay
lalabas mula sa atin upang maging ating pamumuhay. Ang pamumuhay
na ito ay si Kristo na naipamuhay palabas ng ating katauhan, at ito ang
ikalawang damit na nagbibigay sa atin ng katayuan at ng kuwalipikasyon
upang maaprubahan ni Kristo. Tatakpan ng damit na ito ang ating
kahubaran. Oo, inaring-matuwid na tayong lahat at tinakpan na ng unang
damit, ang pinakamainam na balabal na ibinihis sa alibughang anak sa
Lucas 15. Ngunit pagkatapos na ariing-matuwid, kailangan nating ibigin
ang Panginoon, magningas, at maging lubusang para sa Panginoon. Kung
tayo ay ganitong uri ng Kristiyano, magkakaroon tayo ng buháy na
pananampalataya upang makibahagi sa mayaman, dibinong kalikasan, na
magiging ang Kristong naipamuhay palabas ng ating katauhan bilang ang
ikalawang damit upang takpan ang ating kahubaran.
Kung pagkatapos na ariing-matuwid, hindi mo inibig ang
Panginoon at hindi namuhay sa pamamagitan ng Panginoon, para sa
Panginoon at kasama Niya, ikaw ay hubad. Mahirap ipaliwanag ito sa
paraan ng dokrtina, ngunit sa karanasan ay maaari nating lahat matanto
na ang isang kapatid na lalake na hindi umiibig sa Panginoon o
namumuhay sa pamamagitan ng Panginoon ay kahiya-hiya at hubad.
Hindi niya taglay ang kaibig-ibig na Kristo bilang kanyang panakip.
Nananampalataya siya kay Kristo at siya ay nabibilang kay Kristo,
ngunit yamang hindi niya iniibig Siya ni namumuhay sa pamamagitan
Niya, siya ay hubad kapwa sa mga mata ng Panginoon at sa mga mata ng
ibang mananampalataya. Hindi niya taglay si Kristo bilang ang kanyang
magandang panakip. Kailangan nating magbayad ng halaga para sa
ikalawang damit na ito, ang Kristong naipamuhay palabas ng ating
katauhan. Ito ang subhektibong Kristo, ang Mismong Kristo na
naranasan natin sa isang subhektibong paraan. Huwag sikaping unawain
ito sa pamamagitan ng paggamit sa iyong kaisipan. Patunayan ang
salitang ito sa iyong karanasan. Bagama’t bago ito sa iyong kaisipan,
alam na alam mo ito ayon sa iyong espiritu at ayon sa iyong karanasan.
Alinsunod sa iyong karanasan, makapagpapatotoo ka na, sa isang panig,
maaaring mayroon kang katiyakan na ikaw ay inaring-matuwid na,
ngunit, sa kabilang panig, nadarama mo na ikaw ay hubad. Walang
alinlangan, bilang isang anak ng Diyos, ikaw ay naaring-matuwid,
natubos, naligtas, at naisilang na muli na, at ikaw ay isang sangkap ni
Kristo. Ngunit sa kabilang panig, nadarama mo na ikaw ay hubad, hindi
naipamumuhay si Kristo palabas sa iyo upang maging iyong magandang
panakip. Sa panloob, kinokondena mo ang iyong sarili dahil dito. Kung
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patutunayan mo ang salitang ito sa iyong karanasan, makikita mo na ito
ay totoo. Kaya nga, kailangan nating lahat na magbayad ng halaga,
sinasabi sa Panginoon, “Panginoon, anuman ang halaga, babayaran ko
upang maipamuhay Kita palabas ng aking katauhan. Panginoon, nais
kong Ikaw ang maging aking pamumuhay. Ayaw kong gumawi nang
mabuti, iwasto ang aking sarili o painamin ang aking sarili. Panginoon,
nais kong maipamuhay Ka palabas sa akin. Araw-araw, nais kong
maipamuhay Ka palabas ng aking katauhan upang maging ang aking
panlabas na pamumuhay. Panginoon, huwag Ka lamang maging aking
panloob na buhay, bagkus maging aking panlabas na pamumuhay rin.”
Kung nananalangin ka sa ganitong paraan sa Panginoon, Siya ang
magiging iyong panlabas na panakip, ang ikalawang damit upang
maaprubahan at mahirang Ka Niya. Hindi na kailangang hintayin pa ang
darating na araw. Maging ngayon ay maaari kang magkaroon ng
katiyakan na ikaw ay naaprubahan at nahirang na. Kaya nga, kapag
dumating na ang araw na iyon, tiyak na sasabihin Niya, “Magaling!
Sumama ka sa Akin upang tamasahin ang iyong bahagi at upang
makipagbakang kasama Ko laban sa hukbo ng Antikristo.”
C. Bumili sa Panginoon ng Pamahid sa mata
Ikatlo, pinapayuhan ng Panginoon ang ekklesia sa Laodicea na
bumili sa Kanya ng pamahid sa mata upang ipahid sa kanilang mga mata
nang sa gayon sila ay makakita. Ang “pamahid sa mata” na
kinakailangan upang “ipahid” sa kanilang mga mata ay tiyak na
tumutukoy sa nagpapahid na Espiritu (1 Juan 2:27) na siya ring ang
Panginoon Mismo bilang ang Espiritung nagbibigay-buhay (1 Cor.
15:45). Dahil nailihis siya ng patay na kaalaman ng mga titik,
kinakailangan din ng nabawing ekklesia na napababa ang ganitong uri ng
pamahid sa mata para sa kanyang pagkabulag. Para sa lahat ng tatlong
aytem na ipinapayo ng Panginoon na bilhin niya, kailangan niyang
magbayad ng halaga. Tinukoy na natin na ang pamahid sa mata ay ang
nagpapahid na Espiritu. Ang espirituwal na panloob na pagkakita ay
laging kaugnay ng Espiritu. Kailangan natin ng higit pang Espiritu, hindi
ng higit pang kaalaman. Hindi natin kailangan ang maraming doktrina—
kailangan natin ang higit pang Espiritu upang pahiran ang ating mga
mata at ang mga kaibuturan ng ating panloob na katauhan nang sa gayon
ay magkaroon tayo ng panloob na pagkakita upang makita ang mga
bagay mula sa loob. Sa pamamagitan ng pamahid sa matang ito, ang
pagpapahid na ito, maaaring magkaroon tayo kapwa ng paunang
pagkakita at malalim na panloob na pagkakita upang makita ang mga
bagay nang lubusan. Pagkatapos ay sasabihin natin, “Panginoong Hesus,
sapagkat nakikita ko na ngayon na napakahalaga Mo pala, handa akong
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magbayad ng anumang halaga.” Halimbawang ang halaga ng isang
aytem sa department store ay sanlibong dolyar. Kung ang aytem na ito
ay isang mamahaling diamante na nagkakahalaga ng limang libong
dolyar, hindi mo iisipin na ang halaga ay napakataas. Sa halip, iisipin mo
na ito ay mura. Bakit napakaraming Kristiyano ang di-laan na magbayad
ng halaga para kay Kristo? Sapagkat hindi pa nila nakikita kung gaano
kahalaga si Kristo. Hindi nila nakita ang kahalagahan (preciousness), ang
halaga (worth and value), ni Kristo. Ngunit sa sandaling ang ating mga
mata ay mapahiran ng dibino, espirituwal na pamahid sa mata, masasabi
natin, “Sulit para sa akin na magbayad ng anumang halaga para kay
Kristo. Ang halaga ay napakababa. Ang aking sarili, ang aking
kinabukasan, at ang aking buhay ay pawang walang halaga. Sa
katunayan, ang ibinayad ko ay walang anuman upang matamo si Kristo
na siyang lahat-lahat.” Kung nais nating makita ito, kailangan natin ng
pamahid sa mata.
Ngayon natanto na natin na ang ginto, ang damit, at ang pamahid sa
mata ay pawang si Kristo. Si Kristo ang lahat ng bagay. Ang ating
kailangan ngayon ay si Kristo. Oo, sa Kanyang pagbabawi binigyan tayo
ng Panginoon ng lubhang maraming liwanag. Ang ating intensyon,
gayunpaman, ay hindi ang magbigay ng kaalaman sa mga tao. Ang ating
intensyon sa mga mensaheng ito ay ang tulungan ang bayan ng
Panginoon na maliwanagan upang makita nila ang halaga (value, worth)
at ang kahalagahan ni Kristo at, sa pagkakaroon ng panloob na
pagkakitang ito, maaari silang maging laan na magbayad ng anumang
halaga upang matamo Siya. Sulit para sa akin na magbayad ng halaga
kapalit ng aking pamilya, ng aking kinabukasan, ng aking hantungan, at
ng aking buong buhay para kay Kristo. Kung babayaran ko ang lahat ng
ito, ang halaga ay napakamura pa rin. Sinabi ni Pablo na ang lahat ng
bagay na inari niyang kalugihan para kay Kristo ay sukal, pagkain ng aso
lamang (Fil. 3:8). Sa buhay-ekklesia sa pagbabawi ng Panginoon hindi
tayo para sa doktrina o para lamang sa tinatawag na mga katotohanan.
Naririto tayo para sa mayamang Kristo. Sa lahat ng mensaheng ito, hindi
tayo namamahagi ng mga walang-kabuluhang doktrina. Ang layunin ng
mga mensaheng ito ay ang maghain ng ilang ungguwento nang ang mga
mata ng mga tao ay mapahiran upang makita ang kahalagahan ni Kristo
at maakit sa Kanya. Ang napababang ekklesia ay hindi nangangailangan
ng doktrina; nangangailangan siya ng pamahid sa mata.
Nangangailangan siya ng pahayag, pangitain, at malaking biyaya.
IV. ANG PAGSAWAY AT DISIPLINA NG PANGINOON

Sinabi ng Panginoon sa bersikulo 19, “Ang lahat ng Aking iniibig
ay Aking sinasaway at dinidisiplina.” Kung laan siyang tanggapin ito,
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ang pagsaway ng Panginoon sa loob ng pag-ibig ay magiging isang
tagapamulat sa napababang ekklesia. Subalit maaaring mahadlangan siya
ng kanyang kapalaluan sa pagtanggap ng pagsaway na ito. Kapag naging
malahininga tayo at nadama nating sinasaway tayo ng Panginoon,
kailangang tumingin tayo sa Kanya para sa Kanyang kahabagan upang
maging laan tayo na maging mapagpakumbaba na tanggapin ang
Kanyang pagsaway sa loob ng pag-ibig. Ito ay maaaring magdadala ng
wastong lunas sa napababang ekklesia.
Ang disiplina ay isang higit pang hakbang na ginawa ng Panginoon
upang tuusin ang Kanyang napababang ekklesia pagkatapos Niyang
sawayin siya. Kung laan siyang tanggapin ang pagsaway ng Panginoon,
maaaring hindi na Niya kailangang disiplinahin siya. Ang disiplina ng
Panginoon ay isinasagawa sa kanya sa loob ng pag-ibig.
V. ANG ATAS NG PANGINOON

Sa bersikulo 19 inatasan ng Panginoon ang ekklesia sa Laodicea na
nagsasabi, “Ikaw nga ay magsikap at magsisi.” Ginawang malahininga
ng patay na kaalaman ang napababang ekklesia. Kinakailangan niyang
maging tila hibang na nagniningas sa pamamagitan ng pagbibitiw sa
pumapatay at nagpapalamig na kaalaman, at kailangan din niyang putulin
ang tali ng kanyang mga makadoktrinang paggawi. Kailangan niyang
maging kumukulo kaysa sa maging wastong patay ayon sa patay na
doktrina. Kailangan niyang ibigin ang Panginoon at magbayad ng
anumang halaga upang tamuhin Siya, kahit na sa halaga ng
pagsasakripisyo ng mga “doktrina.” Ang malahiningang ekklesia ay
kinakailangang maging mainit, maging maningas sa anumang halaga.
Kailangan niyang pagsisihan ang kanyang pagiging malahininga, hindi
na maging palalo ukol sa kanyang kaalaman. Lubha niya nang
pinahahalagahan ang kanyang patay na kaalaman. Kailangang ibaba niya
ang kanyang pagpapahalaga sa lahat ng kanyang kaalaman at magsisi sa
pagiging nasisiyahan sa kawalang-kabuluhan ng kaalaman at hindi sa
realidad ni Kristo.
VI. ANG PANGAKO NG PANGINOON SA MANDARAIG

Sa mga bersikulo 20 at 21 ay makikita natin ang pangako ng
Panginoon sa mandaraig: “Narito, Ako ay nakatayo sa pintuan at
kumakatok; kung ang sinuman ay duminig ng Aking tinig at magbukas
ng pinto, Ako ay papasok sa kanya, at kakaing kasalo niya, at siya ay
kasalo Ko. Ang magtagumpay ay Aking pagkakaloobang umupong
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kasama Ko sa Aking trono, gaya Ko naman na nagtagumpay at umupong
kasama ng Aking Ama sa Kanyang trono.” Ang magtagumpay sa pitong
sulat na ito ay hindi nangangahulugang daigin ang ating mga kahinaan at
mga kumukubkob na kasalanan; nangangahulugan ito na daigin ang
natisod na kalagayan ng mga taliwas na ekklesia. Ang magtagumpay sa
sulat sa Laodicea ay nangangahulugang pagtagumpayan ang pagiging
malahininga at kapalaluan ng nabawing ekklesia na napababa, ang bilhin
ang mga kinakailangang bagay, at ang buksan ang pinto upang papasukin
ang Panginoon.
A. Ang Pagpasok ng Panginoon
Sinabi ng Panginoon sa bersikulo 20 na kung ang sinuman ay
duminig ng Kanyang tinig at magbukas ng pinto, Siya ay papasok sa
kanya. Gaya ng tinukoy na natin, ang Panginoon ay nakatayo sa labas ng
napababang ekklesia, kumakatok sa kanyang pintuan. Ang pintuan ay
ang pintuan ng ekklesia, hindi ng mga indibiduwal, ngunit ang pintuan
ay binubuksan ng mga indibiduwal na mananampalataya. Tinutuos ng
Panginoon ang buong ekkesia, ngunit ang pagtanggap ng pagtutuos ng
Panginoon ay dapat na maging isang personal na bagay. Ang pagtutuos
ng Panginoon ay obhektibo, ngunit ang pagtanggap ng mga
mananampalataya ay dapat na maging subhektibo. Kapag dininig natin
ang tinig ng Panginoon sa ekkesia at personal na buksan ang pinto, ang
Panginoon ay papasok sa loob natin, at ang Kanyang presensya ay
magiging ating bahagi.
B. Kakaing Kasalo ng Panginoon
Sinabi rin ng Panginoon sa bersikulo 20 na, pagkatapos Niyang
pumasok sa kanya na nagbukas ng pinto, Siya ay kakaing kasalo niya, at
siya ay kasalo Niya. Ayon sa Griyego, ang salitang kakain (dine) ay
sumasagisag sa pinakapangunahing pagkain (meal) sa buong maghapon,
sa kinagabihan. Ang kumain ay hindi lamang ang kumain ng isang aytem
ng pagkain, bagkus ang makibahagi sa mga kayamanan ng isang piging
(meal). Maaaring ipahiwatig nito ang kaganapan ng sagisag ng mga anak
ni Israel na kumakain ng mayamang bunga ng mabuting lupain ng
Canaan (Josue 5:10-12). Ang kainan (dining) na ipinangako rito ay hindi
lamang para sa hinaharap bagkus ay para rin sa ngayon. Kung ikaw ay
isang mandaraig, kapag dumating ang Panginoon sa kaharian,
magkakaroon ka ng natatanging pribilehiyo na kumaing kasama Niya.
Bago ang araw na yaon, gayunpaman, maaari mo nang matamasa ang
Kanyang pagsalo sa iyo.
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Maraming Kristiyano ang gumagamit ng bersikulo 20 upang
magpahayag ng ebanghelyo sa isang di-sapat na paraan. Sinasabi nila sa
mga makasalanan na si Kristo ay kumakatok sa pintuan ng kanilang mga
puso at kung bubuksan nila ang pinto, Siya ay papasok. Ito lamang ang
kanilang sinasabi. Nakarinig ka na ba ng isang mensahe na nagsasabi sa
iyo na, kapag binuksan mo ang pinto, si Kristo ay papasok sa loob mo at
kakaing kasalo mo?
Kung mayroon tayong isang pangkalahatang pananaw ng pitong
sulat sa Apocalipsis 2 at 3, makikita natin na itinataas ng Panginoon ang
pagkain sa Kanya mismo, ang pagkain sa Kanya mismo bilang ating
panustos ng buhay, upang tayo ay lumago, matransporma, at maging
katulad Niya. Ito ay lubusang isang bagay ng pagkain kay Hesus bilang
ang puno ng buhay, ang manna at bilang ang pinakamarangyang kainan
ng buong maghapon. Habang itinataas ng Panginoon ang pagkain sa
Kanya mismo, kasabay nito ay itinatakwil Niya ang apat na uri ng
pagtuturo: ang pagtuturo ni Balaam (2:14), ang pagtuturo ng mga
Nikolaita (2:15), ang pagtuturo ni Jezebel (2:20), at ang pagtuturo ng
malalalim na bagay ni Satanas (2:24). Kung wala kang abilidad na
makilala ang huwad na salapi mula roon sa tunay na salapi, mas mainam
na huwag ka na lang tumanggap ng anumang salapi; sa halip, ang
tanging tanggapin mo ay tunay na ginto. Gayundin, mas mainam pang
hindi tumanggap ng mga pagtuturo, kundi kunin lamang ang buháy na
Kristo.
Sa Lumang Tipan, makikita natin ang tatlong yugto ng pagkain kay
Kristo: ang puno ng buhay sa halamanan, ang manna sa ilang, at ang
mayamang bunga ng mabuting lupain. Dumaan na tayo sa mga yugtong
ito. Tayo ay nilikha sa halamanan. Pagkatapos, dahil sa pagkatisod,
natagpuan natin ang ating mga sarili sa Ehipto. Pagkatapos na tayo ay
maligtas, nilisan natin ang sanlibutan at nasa daan na tayo upang
katagpuin ang Panginoon. Habang naglalakbay tayo upang katagpuin ang
Panginoon, tayo ay nasa ilang kung saan mayroong manna. Alalahaning
muli na ang pangako ukol sa natatagong manna ay ibinigay sa mga
mandaraig sa makasanlibutang ekklesia, ipinahihiwatig na ang Pergamo
ay bumalik sa Ehipto. Ang manna ay hindi matatagpuan sa Ehipto; ito ay
nasa ilang lamang, at ang natatagong manna ay matatagpuan lamang sa
loob ng Kabanal-banalan. Ang ekklesia sa Pergamo ay naging isang
makasanlibutang ekklesia, isang ekklesia sa Ehipto na kung saan ay
walang manna. Kung nais nating kumain ng manna, maging ito man ay
ang hayag o natatagong manna, kailangan nating lumabas ng Ehipto.
Dapat tayong tumakas mula sa lugar na yaon na pinaninirahan ni Satanas
at kung saan naroon ang kanyang trono at lumabas patungo sa ilang kung
saan una muna tayong makakakain ng hayag na manna at pagkatapos ay
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pumasok (come forward) tungo sa loob ng Kabanal-banalan, at dagliang
magtungo sa kaban upang kainin ang natatagong manna. Tila ba sa
kalaunan ay dinadala tayo ng pitong sulat tungo sa loob ng mabuting
lupain, na siyang si Kristo. Dito sa mabuting lupain, tayo ay nagpipista
kay Kristo. Sa panahon ng mga taunang pista, ang mga anak ni Israel ay
nakipagpista sa Diyos at ang Diyos ay nakipagpista sa kanila. Maaaring
ito ay isang sagisag ng pangako sa mandaraig sa Laodicea. Ang pangako
ng Panginoon na makisalo sa sinumang magbubukas sa Kanya ay
maaaring magpahiwatig ng kaisipan ng pagtatamasa sa mayamang bunga
ng mabuting lupain ng Canaan sa panahon ng mga taunang pista. Kaya,
ang sulat sa ekklesia sa Efeso ay tumutukoy sa pagkain ng puno ng
buhay, ang sulat sa ekklesia sa Pergamo ay tumutukoy sa pagkain ng
natatagong manna sa labas ng sanlibutan, at ang sulat sa ekklesia sa
Laodicea ay tumutukoy sa pagtatamasa ng mayamang bunga ng
mabuting lupain ng Canaan sa panahon ng mga taunang pista. Sa tuwing
ang mga Israelita ay may pista, kumakain silang kasama ng Diyos,
inihahandog ang kanilang kinakain sa Diyos at hinahayaan ang Diyos na
kumaing kasama nila. Sa gayunding paraan, sinasabi ng Panginoon na
makikisalo Siya sa atin at makikisalo naman tayo sa Kanya. Kung taglay
natin ang pangkalahatang pananaw na ito, malalaman natin kung gayon
kung ano ang dapat nating bigyang-diin ngayon. Hindi tayo para sa mga
pagtuturo—tayo ay para sa lubos na pagtatamasa kay Kristo bilang ang
puno ng buhay, bilang ang manna, at bilang ang mayamang bunga ng
mabuting lupain.
C. Umupong kasama ng Panginoon sa Kanyang Trono
Sinabi ng Panginoon sa bersikulo 21, “Ang magtagumpay ay Aking
pagkakaloobang umupong kasama Ko sa Aking trono, gaya Ko naman
na nagtagumpay at umupong kasama ng Aking Ama sa Kanyang trono.”
Ang maupong kasama ng Panginoon sa Kanyang trono ay magiging
isang gantimpala sa mandaraig upang siya ay makibahagi sa awtoridad
ng Panginoon sa darating na sanlibong taong kaharian. Nangangahulugan
ito na ang mga mandaraig ay magiging mga kasamang-hari ni Kristo na
maghahari sa buong mundo. Muli kong sasabihin na, sa matuwid na
pananalita, ang lahat ng pangako sa pitong sulat na ito ay hinggil sa
darating na kaharian. Anumang negatibong salita patungkol sa kalugihan
o pagdurusa ay tumutukoy sa isang kalugihan sa panahon ng darating na
kaharian, at anumang positibong salita patungkol sa pagtatamo o
pagtatamasa ay tumutukoy sa pagtatamasa kay Kristo bilang ang ating
natatanging bahagi sa kapanahunan ng kaharian. Dapat tayong
magkaroon ng panloob na pagkakita upang maunawaan ang mga
pangakong ito sa isang wastong paraan. Gayunpaman, sa prinsipyo, ang
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mga pangakong ito ay maaaring isagawa rin ngayon at maaari nating
paunang-tikman ang mga ito ngayon. Hindi na kailangang maghintay pa
bago tayo makapasok tungo sa kapanahunan ng kaharian upang
tamasahin ang lahat ng natatanging bahaging ito. Ngayon sa buhayekklesia, tayo ay nabigyan ng pribilehiyo na tamasahin ang kaharian.
Purihin ang Panginoon para sa buhay-ekklesia!
VII. ANG PAGSASALITA NG ESPIRITU

Ang malahiningang ekklesia ay napunuan ng nagpapalamig na
kaalaman, ngunit kulang sa nagniningas na Espiritu. Lubha niyang
kailangan ang pagsasalita ng buháy na Espiritu; hindi na niya kailangan
pa ng patay na kaalaman. Kung kalilimutan niya ang lahat ng kanyang
patay na kaalaman at makikinig sa pagsasalita ng buháy na Espiritu,
maililigtas siya mula sa kanyang napababang kalagayan.
Katulad ng nakita na natin, hindi lamang isinasagisag ng pitong
ekklesia sa malapropesiyang paraan ang pagsulong ng ekklesia sa pitong
yugto, bagkus ay isinasagisag din ang pitong uri ng ekklesia sa
kasaysayan ng ekklesia: ang naunang ekklesia, ang nagdurusang
ekklesia, ang makasanlibutang ekklesia, ang ekklesiang tumalikod sa
katotohanan, ang narepormang ekklesia, ang nabawing ekklesia, at ang
nabawing ekklesia na napababa. Ang naunang ekklesia ay ipinagpatuloy
sa nagdurusang ekklesia; ang nagdurusang ekklesia ay naging ang
makasanlibutang ekklesia; at ang makasanlibutang ekklesia ay naging
ang ekklesiang tumalikod sa katotohanan. Kaya nga, ang naunang apat
na ekklesia, sa katapus-tapusan, ay nagresulta sa iisang uri ng ekklesia,
yaon ay, ang ekklesiang tumalikod sa katotohanan, ang Iglesya Katolika
Romana. Pagkatapos, bilang isang reaksyon sa ekklesiang tumalikod sa
katotohanan, ang narepormang ekklesia ay umiiral bilang isa pang uri ng
ekklesia, isang ekklesiang hindi lubusang nabawi. Kasunod nito, ang
nabawing ekklesia ay ibinangon bilang isang lubos na pagbawi sa
wastong buhay-ekklesia. Ito ay maaaring ituring na ikatlong uri ng
ekklesia. Sa pagbaba ng nabawing ekklesia, lumitaw ang nabawing
ekklesia na napababá. Ito ay maaaring ibilang na ikaapat na uri ng
ekklesia. Ang lahat ng apat na uri ng ekklesiang ito ay mananatili
hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Walang alinlangan, tanging ang
nabawing ekklesia ang makatutupad sa walang-hanggang layunin ng
Diyos, at tanging siya lamang ang hinahangad ng Panginoon. Dapat
nating piliin ang pinili ng Panginoon.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE LABIMPITO

ANG TAGPO SA LANGIT PAGKATAPOS NG
PAG-AKYAT SA LANGIT NI KRISTO
Nalalaman ng lahat ng Kristiyano na si Kristo ay umakyat sa langit
at yaong Siya ay nasa kalangitan ngayon. Gayunpaman, iilan lamang ang
pamilyar sa tagpo sa kalangitan pagkatapos ng pag-akyat sa langit ni
Kristo. Ang tagpong ito ay lubhang partikular, at kailangang makita natin
ito nang napakalinaw.
Sinasabi ng Apocalipsis 4:1, “Pagkatapos ng mga bagay na ito ay
nakita ko, at narito, isang pinto ang nabuksan sa langit, at ang unang tinig
na aking narinig ay gaya ng sa isang trumpeta na nakikipag-usap sa akin,
na nagsasabi, Umakyat ka rito, at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na
dapat mangyari pagkaraan ng mga bagay na ito.” Ang plano ng Diyos ay
natatago sa langit. Kapag ang Diyos ay nakasusumpong ng isang tao sa
lupa na katugon sa Kanyang puso, ang langit ay nagbubukas sa kanya.
Ito ay nabuksan kay Jacob (Gen. 28:12-17), kay Ezekiel (Ezek. 1:1), kay
Hesus (Mat. 3:16), kay Esteban (Gawa 7:56) at kay Pedro (Gawa 10:11).
Dito, at sa 19:11, ito ay nabuksan kay Juan, ang sumulat ng aklat na ito,
at ito ay bubuksan sa lahat ng mananampalatayang nasa loob ni Kristo sa
kawalang-hanggan (Juan 1:51).
I. ISANG TRONO SA LANGIT

Sinasabi ng bersikulo 2, “Kapagdaka ako ay napasa espiritu; at
narito, may isang tronong nalalagay sa langit.” Sa langit, unang-una, ay
may isang trono, at ang aklat ng Apocalipsis ay nakatuon dito. Magmula
sa kapitulo apat, inihahayag ng aklat na ito ang pansansinukob na
administrasyon ng Diyos. Ang trono ng Diyos sa Apocalipsis ay ang
sentro ng administrasyon ng Diyos. Samantalang ang trono sa mga Sulat
ay ang trono ng biyaya, mula kung saan tayo ay nakatatanggap ng awa at
nakasusumpong ng biyaya (Heb. 4:16), ang trono sa aklat na ito ay ang
trono ng paghahatol mula kung saan nakatatanggap ng paghahatol ang
sanlibutan. Ito ang trono ng Diyos sa langit. Ang buong sansinukob,
lalung-lalo na ang lupa, ay nasa ilalim ng tronong ito. Anuman ang
ginagawa ni Satanas sa himpapawid at anuman ang ginagawa ng tao sa
lupa ay nasa ilalim ng trono ng Diyos sa langit. Ngayon, maaaring gawin
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ng tao ang anumang bagay na naisin niya, subalit ang trono ng Diyos sa
langit ay mananatiling ang awtoridad sa lahat ng tao at sa lahat ng bagay.
Walang sinuman ang makagagawa ng anumang bagay at walang
anumang mangyayari sa labas ng pamumuno ng trono ng Diyos. Sa ating
paningin, ang tronong ito ay di-nakikita at di-natatanto ng tao, ngunit sa
katunayan ito ay nasa likod ng tagpo na namumuno sa lahat ng tao at sa
lahat ng bagay. Sa panahon ng Diyos at para sa pagsasakatuparan ng
layunin ng Diyos, ang naaangkop na paghahatol ay palaging lumalabas
mula sa tronong ito patungo sa sangkatauhan at patungo sa mga bagay na
nangyayari sa lupa. Sa aklat ng Apocalipsis, ang kasukdulang bunga ay
nagmumula sa pagtatapos ng pagpapatupad sa paghahatol ng Diyos. Ang
paghahatol na ito ay nagmumula sa trono at inaalis ang lahat ng
kaguluhan kapwa sa langit at sa lupa na sinanhi ng paghihimagsik ni
Satanas at ng pagkatisod ng tao.
A. Isang Bahaghari sa palibot ng Trono
na nasa Anyo ng isang Esmeralda
Sa bersikulo 3, makikita natin na mayroong “sa trono ay
nakapalibot ang isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda.”
Ang bahaghari ay isang tanda ng kasunduan ng Diyos sa tao at sa mga
nilalang na buháy na hindi na Niya sila muling lilipulin sa pamamagitan
ng baha (Gen. 9:8-17). Sa aklat na ito, hahatulan ng Diyos ang lupa
kasama ang lahat ng naninirahan dito. Ang bahaghari sa palibot ng
Kanyang trono ay sumasagisag na ang Diyos ay ang nakikipagtipang
Diyos, ang tapat na Diyos, na tutupad sa Kanyang kasunduan habang
ipinapataw ang Kanyang paghahatol sa lupa sapagkat hindi na Niya
muling hahatulan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha, ni lilipulin
ang buong sangkatauhan, kundi iingatan ang ilan upang maging mga
bansa sa lupa para sa Kanyang kaluwalhatian (21:24, 26). Ipinakikita ng
bahagharing ito na ang Diyos ay tapat sa Kanyang pamamahala sa
sangkatauhan. Sa kapitulong ito, malapit nang hatulan ng Diyos ang
sangkatauhan, subalit sa pagpapatupad ng Kanyang kahatulan, maaalala
Niya ang Kanyang kasunduan kay Noe. Siya ang naghahatol na Diyos at
Siya rin ang Diyos na tumutupad sa kasunduan.
Ang bahagharing ito ay “tulad sa anyo ng isang esmeralda.” Ang
esmeralda ay isang mahalagang bato na may kulay ng luntiang damo, na
sumasagisag sa mga may-buhay sa lupa. Ito ay nagpapakita na habang
ipinapataw ng Diyos ang Kanyang kahatulan sa lupa ay maaalala pa rin
Niya ang Kanyang kasunduan at magtitira ng ilang mga may-buhay sa
lupa gaya ng tinukoy sa Genesis 9:11. Ang esmeralda, sa pagiging isang
mahalagang bato, ay solido. Ang paalaala ng Diyos na tutuparin ang
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Kanyang kasunduan ay solido. Naroon itong solidong paalaala sa palibot
ng trono.
B. Mula sa Trono Lumalabas ang mga Kidlat,
mga Tinig at mga Kulog
Sa bersikulo 5, sinasabi sa atin na “mula sa trono ay may lumalabas
na mga kidlat at mga tinig at mga kulog.” Ang lahat ng ito ay
sumasagisag sa galit ng Diyos sa Kanyang paghahatol. Sa mga Sulat,
mula sa trono ng biyaya ay lumalabas ang awa at biyaya ng Diyos para
sa sinumang nagsilapit sa Kanya sa pamamagitan ng nagtutubos na dugo
ni Kristo. Ngunit dito, mula sa trono ng paghahatol ay may lumalabas na
mga kidlat, mga tinig, at mga kulog bilang mga babala sa makasalanang
sanlibutan. Sa aklat ng Apocalipsis, pagkatapos na maisagawa ang lahat
ng paghahatol ng Diyos, ang trono ng Diyos ay magiging ang trono ng
walang-hanggang panustos ng buhay, mula kung saan ay aagos ang ilog
ng tubig ng buhay kalakip ang puno ng buhay na tumutubo rito. Ang
lahat ng mananampalatayang nakikibahagi sa awa at biyaya ng Diyos
ngayon sa pamamagitan ng paglapit sa trono ng biyaya ng Diyos ay
magtatamasa sa ilog ng buhay at sa puno ng buhay na nagmumula sa
trono ng Diyos bilang kanilang panustos ng buhay hanggang sa
kawalang-hanggan, samantalang ang mga hindi mananampalataya, na
hahatulan ng trono ng paghahatol ng Diyos, ay hindi magkakaroon ng
bahagi sa walang-hanggang pagtatamasang lumalabas mula sa walanghanggang trono ng Diyos.
C. Pitong Ilawang Apoy na Nagliliyab sa harapan ng Trono
Sinasabi rin sa atin ng bersikulo 5 na “may pitong ilawang apoy na
nagliliyab sa harapan ng trono, na siyang pitong Espiritu ng Diyos.”
Ipinahihiwatig nito na hihipuin ng Diyos ang lupa sa pamamagitan ng
pitong ilawan, sa pamamagitan ng Kanyang pitong Espiritung nagliliyab,
nagliliwanag, nagmamasid, nagsasaliksik, at naghahatol. Ang pitong
ilawan dito ay tumutukoy sa pitong ilawan ng patungan ng ilawan sa
Exodo 25:37 at sa pitong ilawan ng patungan ng ilawan sa Zacarias 4:2.
Ang pitong ilawang apoy na siyang ang pitong Espiritu ng Diyos ay
sumasagisag sa pagbibigay liwanag at pananaliksik ng pitong ulit na
pinatinding Espiritu ng Diyos. Sa Exodo 25 at Zacarias 4, ang pitong
ilawan, na sumasagisag sa pagbibigay-liwanag ng Espiritu ng Diyos sa
pagkilos ng Diyos, ay para sa pagtatayo ng Diyos, maging ito man ay
para sa tabernakulo o sa pagtatayo ng templo. Dito ang pitong ilawan ay
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para sa paghahatol ng Diyos, na hahantong din sa pagtatayo ng Diyos—
ang pagtatayo ng Bagong Herusalem. Habang ipinapatupad ng Diyos ang
Kanyang paghahatol, isasagawa ng Kanyang pitong ulit na pinatinding
Espiritu ang walang-hanggang pagtatayo ng Diyos sa pamamagitan ng
pagsasaliksik, pagliliwanag, paghahatol, at paglalalin. Ito ay ganap na
napaunlad sa mga susunod na kapitulo. Ang kinalabasan ay ang
kaganapan ng banal na lunsod, ang Bagong Herusalem.
D. Isang Malasalaming Dagat sa harapan ng Trono
Sinasabi ng bersikulo 6, “At sa harapan ng trono ay waring may
isang malasalaming dagat na gaya ng kristal.” Ang malasalaming dagat
ay isang tagatipon at sisidlan ng lahat ng bagay na hinatulan ng Diyos.
Ang dagat na ito ay hindi binubuo ng tubig, kundi ng apoy (15:2).
Pagkatapos ng dilubyo, ang Diyos, alinsunod sa Kanyang pangako na
hindi na Niya muling hahatulan ang lupa at ang mga nilalang na maybuhay sa pamamagitan ng tubig (Gen. 9:15), ay palaging nagpapataw ng
Kanyang kahatulan sa tao sa pamamagitan ng apoy (Gen. 19:24; Lev.
10:2; Blg. 11:1; 16:35; Dan. 7:11; Apoc. 14:11; 18:8; 19:20; 20:9-10;
21:8). Ang trono ng paghahatol ng Diyos ay katulad ng naglalagablab na
apoy kung saan nagmumula ang isang agos ng apoy (Dan. 7:9-10). Ang
lahat ng negatibong bagay sa buong sansinukob ay winawalis ng
lagablab ng naghahatol na apoy ng Diyos patungo sa loob ng
malasalaming dagat na ito, na sa katapus-tapusan ay magiging ang dagatdagatang apoy (20:14). Ang malasalaming dagat, bilang ang kalahatan
ng lahat ng maapoy na paghahatol ng Diyos, ay “gaya ng kristal,”
sumasagisag na ang bawat negatibong bagay na nasa ilalim ng
paghahatol ng Diyos ay kasinlinaw ng kristal. Anumang nahatulan at
naitago sa malasalaming dagat ay lubusang nahahantad; walang anumang
naikukubli. Sa kapitulong ito taglay natin ang bahaghari sa palibot ng
trono ng Diyos, sumasagisag na tutuparin ng Diyos ang Kanyang
pangako sa Genesis 9:8-17, at taglay rin natin ang malasalaming dagat ng
apoy, isinasaad na hahatulan pa rin ng Diyos ang lahat ng negatibong
bagay sa pamamagitan ng apoy.
II. ANG DIYOS NA NAKAUPO SA TRONO

A. Sa Anyo ng Isang Batong Jaspe at Isang Sardio
Nang makita ni Juan ang tronong nalalagay sa langit, nakita niya na
“Sa ibabaw ng trono ay may Isang nakaupo, at ang nakaupo ay tulad sa
anyo ng isang batong jaspe at isang sardio, at sa trono ay nakapalibot ang
isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda.” Ang Diyos na
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nasa trono ay may anyo ng isang batong jaspe. Ayon sa 21:11, ang jaspe
ay “isang napakamahalagang bato...malinaw na gaya ng kristal.” Ang
kulay nito ay matingkad na berde, sumasagisag sa buhay sa loob ng
kasaganaan nito. Ang jaspe rito, gaya ng tinutukoy ng 21:11, ay
sumasagisag sa nailalaling kaluwalhatian ng Diyos sa Kanyang
mayamang buhay (Juan 17:22, 2). Ito ang anyo ng Diyos na siya ring
magiging anyo ng banal na lunsod, ang Bagong Herusalem (21:11). Ang
pader at ang unang pundasyon ng lunsod ay yari sa jaspe (21:18-19). Sa
Biblia, ang kulay berde ay sumasagisag sa buhay. Kaya, isinasaad ng
kulay ng jaspe na ang Diyos na nakaupo sa trono ay ang mismong Diyos
ng buhay. Unang-una, ang kulay ng Diyos ay berde, nagpapatotoo na
siya ang pinagmumulan ng buhay.
Ang Diyos na nasa trono ay nasa anyo rin ng isang batong sardio.
Ang sardio ay isang napakahalagang bato, pula ang kulay nito, na
sumasagisag sa pagtutubos. Ngayon, ang Diyos ay hindi lamang ang
Diyos ng buhay, bagkus ang Diyos din ng katubusan. Samantalang ang
jaspe ay tumutukoy sa Diyos bilang ang Diyos ng kaluwalhatian sa
Kanyang mayamang buhay, ang sardio naman ay sumasagisag sa Diyos
bilang ang Diyos ng katubusan. Sapagkat tayo ang Kanyang mga
nilalang, ay natisod, dumating Siya upang magtubos sa pamamagitan ng
dugo ni Kristo. Kaya naman, Siya ay may dalawang kulay—ang kulay
ng buhay at ang kulay ng katubusan. Siya ang nagbibigay-buhay na
Diyos at ang nagtutubos na Diyos din. Sa pektoral ng mataas na
saserdote sa Lumang Tipan, ang unang bato ay sardio at ang huli ay jaspe
(Exo. 28:17, 20). Isinasagisag nito na ang tinubos na bayan ng Diyos ay
nagsisimula sa pagtutubos ng Diyos at napasusukdol sa kaluwalhatian ng
buhay ng Diyos.
B. Sa Kanyang Kanang Kamay ay may Isang Aklat
Ayon sa 5:1, sa kamay ng Isang nakaupo sa trono ay may isang
aklat. Ang nagbibigay-buhay at nagtutubos na Diyos ay may isang
hiwaga na nasa Kanyang kamay. Ang hiwagang ito ay hinggil sa
hantungan ng sansinukob at natatakan ng pitong tatak. Ang hiwaga, ang
lihim, ng sansinukob ay hawak ng Diyos ng buhay at pagtutubos.
III. DALAWAMPU’T APAT NA MATANDA NA NAKAUPO SA
DALAWAMPU’T APAT NA TRONO
NA NASA PALIBOT NG TRONO

Sinasabi ng bersikulo 4, “At sa palibot ng trono ay may
dalawampu’t apat na trono, at sa mga trono ay nangakaupo ang
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dalawampu’t apat na matanda, na nadaramtan ng mga puting damit; at sa
kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto.” Ang mga matanda sa
bersikulong ito ay hindi ang mga matanda ng ekklesia, kundi ang mga
matanda ng mga anghel, sapagkat dito, bago ang ikalawang pagdating ng
Panginoon, ay nangakaupo na sila sa mga trono (cf. Mat. 19:28; Apoc.
20:4). Sa mga nilalang ng Diyos, ang pinakasinauna ay ang mga anghel.
Sa Biblia ay may iba’t ibang uri ng mga matanda: ang mga matanda ng
mga Israelita, ang mga matanda ng mga ekklesia, at, dito, ang mga
matanda ng mga anghel. Ang mga matanda ng mga anghel ay ang mga
matanda ng buong nilikha ng Diyos. Na sila ay nakaupo sa mga trono na
may mga putong na ginto sa kanilang mga ulo, ay nagpapakita na sila
ang mga pinuno ng sansinukob hanggang sa sanlibong taong kaharian,
kung kailang ibibigay sa mga mandaraig na banal ang awtoridad upang
pamunuan ang lupa (Heb. 2:5-9; Apoc. 2:26-27; 20:4). Ang mga puting
damit na kanilang suot ay tumutukoy na ang mga matanda ng mga
anghel na ito ay walang kasalanan, hindi nangangailangan ng
paghuhugas ng dugo ng Kordero na kinailangan ng mga tinubos na banal
(7:14).
Ang dalawampu’t apat na matandang ito ay nadaramtan ng mga
puting damit at may mga putong na ginto sa kanilang mga ulo. Na sila ay
nabibihisan ng mga puting damit at may isang “alpa at mga mangkok na
ginto na punô ng insenso” (5:8) ay tumutukoy na ngayon sila rin ay mga
saserdote sa harapan ng Diyos, samantalang, sa sanlibong taong
kaharian, ang mga naghaharing mandaraig ay magiging mga saserdote ng
Diyos at ni Kristo (20:6). Ang dalawampu’t apat na anghel na ito ay ang
mga pansansinukob na saserdote. Ang kanilang mga gintong putong ay
nagpapakita na sila ay mga tagapamuno rin. Sila ay mga saserdote na
naglilingkod sa Diyos at mga hari na namamahala sa mga nilikha ng
Diyos. Bago ang paglikha sa tao, taglay ng Diyos ang mga
nangungunang anghel bilang Kanyang mga saserdote at mga
namumunong instrumento. Ayon sa Ezekiel 28, bago natisod si Satanas,
siya ay isang gayong uri ng anghel. Siya ay saserdote ng Diyos at isang
hari rin. Kahit na noong tuksuhin ng Diyablo, si Satanas, ang Panginoong
Hesus, ipinakita sa Kanya “sa sandaling panahon ang lahat ng mga
kaharian ng pinananahanang lupa,” sinabi niya, “Sa Iyo ay ibibigay ko
ang lahat ng awtoridad na ito at ang kaluwalhatian ng mga ito, sapagka’t
ito ay naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig” (Luc. 4:6).
Ang sanlibutan ay ibinigay sa kanya bago ang kapanahunan ni Adam.
Kaya, may isang kapanahunan kung kailan binigyan ng Diyos ng
awtoridad si Satanas, ginawa siyang isang hari upang mamuno sa
sansinukob na yaon. Gayundin naman, ang dalawampu’t apat na
matandang ito ay mga saserdote at mga hari ng Diyos.
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Ang bilang ng mga matanda ng mga anghel, dalawampu’t apat, ay
binubuo ng dalawang ulit na labindalawa. Ang labindalawa ay ang
bilang ng kakumpletuhan ng administrasyon ng Diyos (Mat. 19:28).
Hinati ni David kapwa ang mga saserdote at ang mga Levita sa
dalawampu’t apat na pangkat (1 Cron. 24 at 25) upang isagawa ang mga
pampamahalaang paglilingkod ng Diyos. Ang bilang na dalawampu’t
apat ay nagpapahiwatig na, bago itinatag ang ekklesia upang halinhan
sila, ang mga matanda ng mga anghel ay ang siyang nagsasagawa ng
administrasyon ng Diyos. Ang dalawang ulit na labindalawa ay
nangangahulugang palakasin sa pagdodoble, ipinakikita na ang dibinong
administrasyon na isinagawa ng mga matanda ng mga anghel ay
malakas.
IV. ANG APAT NA NILALANG NA BUHÁY
SA GITNA AT PALIBOT NG TRONO

Sa Biblia, ang bilang ng mga nilalang na buháy, na apat, ay
tuwinang kumakatawan sa apat na hangganan na sumasakop sa buong
sansinukob o sa buong lupa. Sa Genesis 2:10 ang isang ilog ay nag-apat
na sanga upang abutin ang buong lupa. Sa Jeremias 49:36 ay ang apat na
sulok ng langit, at sa Isaias 11:12; Apocalipsis 7:1; at 20:8 ay ang apat na
sulok ng lupa. Kaya, ang bilang ng mga nilalang na buháy ay
naghahayag na kinakatawan nila ang lahat ng nilalang sa lupa at sa langit
maliban sa mga anghel, na kinakatawan ng dalawampu’t apat na
matanda.
A. Punô ng mga Mata sa Harapan, sa Likuran at sa Loob
Sinasabi ng bersikulo 6 na “sa gitna ng trono at sa palibot ng trono”
ay may “apat na nilalang na buháy na punô ng mga mata sa harapan at sa
likuran.” Ayon sa bersikulo 8, sila rin “ay punô ng mga mata sa palibot at
sa loob.” Ang pinakakapansin-pansing katangian ng apat na nilalang na
buháy ay ang kanilang mga mata. Punung-punô sila ng mga mata sa
harapan, sa likuran, at sa loob, at nakakikita sila sa anumang direksiyon
nang hindi pumipihit. Ang mga mata ay upang makatanggap ang mga
bagay na may-buhay ng liwanag at pangitain. Na ang apat na nilalang na
buháy ay punô ng mga mata ay nagsasaad na sila ay lubusang hindi
malabo, kundi kasinlinaw ng kristal sa bawat panig at sa bawat aspekto.
Ang mga Kristiyano ay nararapat na maging ganoon, punung-punô ng
mga mata. Kapag tayo ay punung-puno ng mga mata, tayo ay
nanganganinag. Kung ang isang tao ay walang mga mata, siya ay
lubusang malabo. Ginagawa tayong nanganganinag ng ating mga mata.
Kung mayroon tayong daan-daang mata sa ating buong katawan, kapwa
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sa loob at sa labas, ang ating buong katauhan ay magiging
nanganganinag. Sa presensya ng Diyos, tayo, ang mga tinubos na tao, ay
nararapat maging ganito.
B. May Tig-anim na Pakpak
Sinasabi ng bersikulo 8, “At ang apat na nilalang na buháy, na may
anim na pakpak bawa’t isa sa kanila.” Sa anyo, ang apat na nilalang na
buháy ay katulad ng kerubin sa Ezekiel 1:5-10 at 10:14-15. Ayon sa
kanilang anim na pakpak, sila ay katulad ng serapin sa Isaias 6:2. (Ang
kerubin sa Exodo 25:20 at sa 1 Hari 6:27 ay may dalawang pakpak, at
ang kerubin sa Ezekiel 1:6 ay may apat na pakpak). Sila ay malamang na
isang kumbinasyon ng kerubin at serapin. Bilang ang serapin, sila ay
para sa kabanalan ng Diyos (Isa. 6:3), tumutukoy sa kalikasan ng Diyos,
at bilang ang kerubin, sila ay para sa kaluwalhatian ng Diyos (Ezek.
10:18-19; Heb. 9:5), tumutukoy sa kahayagan ng Diyos. Kaya nga, sila
ay kumakatawan sa kalikasan at kahayagan ng Diyos.
C. Sa Anyo ng isang Leon, isang Guyang Baka,
isang Tao, at isang Agilang Lumilipad
Sinasabi ng bersikulo 7, “At ang unang nilalang na buháy ay
katulad ng isang leon, at ang ikalawang nilalang na buháy ay katulad ng
isang guyang baka, at ang ikatlong nilalang na buháy ay may mukhang
katulad ng sa isang tao, at ang ikaapat na nilalang na buháy ay katulad ng
isang agilang lumilipad.” Sa palibot ng trono ng Diyos, ang dalawampu’t
apat na matanda ay kumakatawan sa lahat ng anghel, samantalang ang
apat na nilalang na buháy ay kumakatawan sa lahat ng iba pang nilalang
na buháy. Ang unang nilalang na buháy, na katulad ng isang leon, ay
kumakatawan sa mga halimaw; ang ikalawa, na katulad ng isang guya,
ay kumakatawan sa mga baka (cattle); ang ikatlo, na katulad ng isang
tao, ay kumakatawan sa sangkatauhan; at ang ikaapat, na katulad ng
isang agila, ay kumakatawan sa mga ibon. Sa anim na kategorya ng mga
bagay na may-buhay na nilalang ng Diyos (Gen. 1:20-28), dalawa ang
hindi ikinatawan dito—ang mga nilalang na nagsisiusad sa lupa at ang
mga bagay na may buhay na nasa tubig. Ang pinuno ng mga nagsisiusad
na nilalang ay ang ahas, isang sagisag ng kaaway ng Diyos, si Satanas,
na, pagkatapos maihagis sa dagat-dagatang apoy, ay hindi na
magkakaroon ng puwang sa bagong langit at sa bagong lupa; at ang mga
bagay na may-buhay sa tubig ay nasa tubig ng paghahatol ng Diyos na
hindi na iiral sa bagong langit at bagong lupa (21:1). Kaya, hindi
ikinakatawan ang dalawang kategoryang ito sa harapan ng Diyos
magpakailanman.
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Sa apat na buháy na nilalang, ang guya ay malinis, subalit ang leon
at ang agila ay marurumi (Lev. 11:3-8, 13-19). Dahil sa pagiging
natubos, silang lahat ay pawang naging malilinis (Gawa 10:11-16). Sa
mga ito, ang guya at ang tao ang maamo at banayad, subalit ang leon at
ang agila ang mailap at mabangis. Sa pamamagitan ng pagtutubos, sila
ay maaaring manahan nang sama-sama (Isa. 11:6-9). Ang pagtutubos ni
Kristo ay hindi lamang para sa tao, bagkus para rin sa “lahat ng bagay”
(Col. 1:20), sapagkat Siya ay namatay para sa kapakanan ng “lahat ng
mga bagay” (Heb. 2:9).
V. ANG PAGSAMBA SA DIYOS

Sa 4:8-11, makikita natin ang pagsamba sa Diyos. Dito ay wala pa
tayong pagsamba sa Kordero, sapagkat makikita lamang ang Kordero sa
susunod na kapitulo. Ipinapakita lamang ng kapitulong ito ang tagpo
kung saan umakyat sa langit si Kristo. Ang pagsamba sa Diyos dito ay
mula sa apat na nilalang na buháy na kumakatawan sa lahat ng nilikha
(bb. 8-9) at mula sa dalawampu’t apat na matanda na kumakatawan sa
lahat ng anghel (bb. 10-11). Sa tagpong ito, ang lahat ng nilalang ay
sumasamba sa Diyos. Sa bersikulo 8 ang mga buháy na nilalang ay
nagsasabi, “Banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos, ang
Makapangyarihan sa lahat, na Siyang nakaraan, at Siyang ngayon, at
Siyang darating.” Ang pagbanggit ng “banal” nang tatlong ulit, katulad
sa Isaias 6:3 ay nagpapahiwatig ng kaisipan ng pagiging tres-uno ng
Diyos. Gayundin, ang pagbanggit sa pag-iral ng Diyos na may tatlong
panahunan ay nagpapahiwatig ng kaisipan ng Kanyang pagiging tresuno. Ang mga papuri kapwa ng apat na buháy na nilalang (b. 9) at ng
dalawampu’t apat na matanda (b. 11) ay binubuo ng tatlong bagay,
nagpapahiwatig na sila ay nagpupuri sa Tres-unong Diyos. Ang naunang
dalawang bagay, “kaluwalhatian at karangalan,” ay magkapareho sa
dalawang lugar, subalit ang panghuli ay naiiba. Sa mga papuri ng apat na
buháy na nilalang, ang panghuli ay “pasasalamat,” sapagkat sila ay mga
tinubos at nangagpapasalamat dahil sa pagtutubos ng biyaya ng Diyos,
samantalang, sa mga papuri ng dalawampu’t apat na matanda, ang
panghuli ay “kapangyarihan,” sapagkat, bilang mga pinuno ng
sansinukob at hindi ang mga tinubos na nilalang, kanilang
pinahahalagahan ang kapangyarihan ng Diyos na sa pamamagitan nito
sila ay namumuno.
Sa bersikulo 11, sinasabi ng dalawampu’t apat na matanda,
“Karapat-dapat Ka, aming Panginoon at Diyos, na tumanggap ng
kaluwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sapagka’t nilikha
Mo ang lahat ng bagay, at dahil sa Iyong kalooban ay nagsiiral at nalikha
sila.” Ang Diyos ay isang Diyos ng layunin, nagtataglay ng isang
Mga Nilalaman

kalooban na Kanyang kinalulugdan. Nilikha Niya ang lahat ng bagay
para sa Kanyang kalooban upang Kanyang maisagawa at maisakatuparan
ang Kanyang layunin. Sa paglalahad ng pansansinukob na
administrasyon ng Diyos, ipinakikita ng aklat na ito sa atin ang layunin
ng Diyos. Kaya nga, sa papuri ng dalawampu’t apat na matanda hinggil
sa Kanyang paglikha, ang Kanyang paglikha ay iniugnay sa Kanyang
kalooban.
Bilang mga nagsasagawa ng administrasyon ng Diyos sa
sansinukob, isinalita ng dalawampu’t apat na matanda ng mga anghel sa
kanilang mga papuri ang kalooban ng paglikha ng Diyos. Madaling
matanto ng mga tao ang paglikha ng Diyos, subalit halos hindi nila alam
ang kalooban, ang layunin, ng paglikha ng Diyos. Ang papuri ng mga
matanda ng mga anghel ay isang pambungad sa mga nilalaman ng aklat
na ito, na naghahayag ng kalooban, ng layunin, ng paglikha ng Diyos—
ang magkaroon ng walang-hanggang tirahan para sa kasiyahan at
kahayagan ng Diyos. Ito ang banal na lunsod, ang Bagong Herusalem. Sa
Bagong Herusalem, ang kalooban ng Diyos sa paglikha ay lubusang
mahahayag at maisasakatuparan. Ang Diyos ay lubusang masisiyahan at
ganap na maihahayag sa at sa pamamagitan ng Bagong Herusalem. Ito
ang kalooban ng Diyos sa Kanyang paglikha, at ito ang layunin ng aklat
ng Apocalipsis. Ipinahihiwatig sa atin ng papuri ng mga matanda ng mga
anghel ang bagay na ito, at ang Apocalipsis ay nagpapatuloy patungo rito
at sa katapus-tapusan ay dinadala tayo rito, ang sukdulang kaganapan ng
kalooban ng Diyos sa Kanyang paglikha.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE LABINGWALO

ANG KARAPAT-DAPAT NA LEON-KORDERO
Sa kapitulo apat makikita natin ang tagpo sa kalangitan pagkatapos
ng pag-akyat sa langit ni Kristo. Ang trono ng Diyos ay ang sentro ng
tagpo sa kapitulo apat, at ang Diyos ay nakaupo sa trono na handang
ipatupad ang Kanyang pansansinukob na administrasyon para sa
pagsasakatuparan ng Kanyang walang-hanggang layunin. Sa kapitulo
lima mayroon tayong parehong tagpo matapos ang pag-akyat sa langit ni
Kristo roon. Gaya ng makikita natin sa mensaheng ito, ang sentro ng
tagpong ito ay ang karapat-dapat na Leon-Kordero.
I. ANG PAGIGING LIHIM NG
ADMINISTRASYON NG DIYOS

Sinasabi ng Apocalipsis 5:1 na, “At nakita ko sa kanang kamay
Niyaong nakaupo sa trono ang isang aklat na may sulat sa loob at sa
labas, na tinatakang mahigpit ng pitong tatak.” Ang administrasyon ng
Diyos ay isang lihim, isang hiwaga. Sa loob ng mga siglo, pinagsikapang
matutuhan ng maraming pantas kung ano ang lihim ng sansinukob na ito.
Sapagkat wala silang pahayag, sila ay nabigo. Sa aklat ng Apocalipsis,
ang huling aklat ng Biblia, mayroon tayong isang paghahayag ng
ekonomiya ng Diyos.
Sa 5:1, ang Isa na nakaupo sa trono ay may isang aklat (scroll) sa
Kanyang kamay na nasarhan ng pitong tatak. Ang pitong tatak na ito sa
katunayan ay ang mga nilalaman ng aklat at ang mga nilalaman ng aklat
ng Apocalipsis, sapagkat ang aklat na ito ay ang pagbubukas, ang
paghahayag, ng pitong tatak. Ang aklat mismo ang siyang bagong
kasunduan, ang pinakadakilang kasulatan ng pagmamay-ari (title deed)
na isinabatas sa pamamagitan ng dugo ng Kordero. Ang bagong
kasunduan ay isang aklat na sumasaklaw sa katubusan ng ekklesia, ng
Israel, ng sanlibutan, at ng sansinukob. Ang aklat ng Apocalipsis ay
isang talâ ng kaisipan ng Diyos hinggil sa ekklesia, sa Israel, sa
sanlibutan, at sa sansinukob. Nang namatay si Kristo sa krus, tinikman
Niya ang kamatayan hindi lamang para sa tao, bagkus para sa lahat ng
bagay (Heb. 2:9). Dito makikita natin ang lihim ng administrasyon ng
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Diyos sa sansinukob. Samantalang ang Bagong Tipan ay isinakatuparan
sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ito ay naging isang hiwaga sa
sangkatauhan. Ang bagong kasunduan ay ang lihim ng sansinukob at ang
nilalaman ng aklat ng Apocalipsis. Habang binabasa natin ang
Apocalipsis, dapat nating matanto na sa pangitain kada pangitain ay
nakikita natin kung ano ang nakapaloob sa bagong kasunduang ito, kung
ano ang nakapaloob sa lihim at natatakang aklat na ito.
Ngayon, pagkatapos ng pag-akyat sa langit ni Kristo, wala nang
dapat na malihim pa, sapagkat ito ay nabuksan na ng kamatayan,
pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit ni Kristo. Bago ang Kanyang
kamatayan, may isang hiwaga na walang sinuman ang nakaaalam.
Ngunit sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli, at
pag-akyat sa langit, naisakatuparan na Niya ang lahat ng kahilingan ng
Diyos. Kaya, gaya ng makikita natin, binuksan na Niya ang hiwaga at
inihayag ito kay Juan, inaatasan siya na isulat ito. Kaya, ang aklat na ito
ay ang nabuksan lamang na lihim, o aklat, sa kamay ng Diyos. Hindi na
ito isang lihim—ito ay isang bukás na hiwaga. Ngayon, habang binabasa
natin ang aklat ng Apocalipsis, binabasa natin ang mga nilalaman ng
aklat na nabuksan na sa pamamagitan ng umakyat sa langit na Kristo. Ito
ay isang dakilang bagay, at kakaunting Kristiyano lamang ang nakaaalam
nito. Taglay ng maraming Kristiyano ang aklat ng Apocalipsis, subalit
hindi marami ang may bukás na aklat, sa dahilang hindi nila natatanto na
ang Apocalipsis ay isang nabuksang aklat.
II. WALANG SINUMANG KARAPAT-DAPAT

Sa 5:2-4 makikita natin na walang sinuman sa langit, sa lupa, o sa
ilalim ng lupa ang karapat-dapat na magbukas ng aklat o siyasatin ito.
Nang unang makita ni Juan ang aklat, nakasara pa ito. Kung tayo ay
naroroon, tulad ni Juan, tiyak na iibigin nating makita kung ano ang
nakapaloob sa aklat na iyon. Ngunit si Juan ay “nanangis nang lubha
sapagka’t hindi nakasumpong ng sinumang karapat-dapat na magbukas
ng aklat o makatingin man sa nilalaman nito.” Kung tunay ngang walang
sinumang natagpuang karapat-dapat sa buong sansinukob, tiyak na
kakailanganin nating manangis, sapagkat ang buong sansinukob ay
magiging walang-kabuluhan, na walang kuwalipikadong maghayag ng
lihim nito. Kung walang Kristo sa sansinukob na ito, mananangis ang
buong sansinukob. Subalit nariyan si Kristo, at hindi na natin kailangang
manangis.
III. ANG KARAPAT-DAPAT NA LEON-KORDERO

A. Ang Leon ng Lipi ni Juda
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Habang nananangis si Juan, sinabi ng isa sa mga matanda sa kanya,
“Huwag kang manangis; narito, ang Leon ng lipi ni Juda, ang ugat ni
David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng pitong tatak
nito.” Tumutukoy ito sa Genesis 49:8-9, kung saan inilarawan si Kristo
bilang isang leon, na isang sagisag Niya bilang isang malakas na
mandirigma laban sa kaaway. Natukoy na natin na halos lahat ng bagay
sa Apocalipsis ay isang katuparan ng kung ano ang binanggit sa Lumang
Tipan. Si Kristo ay ang nakikipaglaban, matagumpay, at nananaig na
Leon. Napagtagumpayan Niya ang labanan. Kaya, ginawa Siyang
karapat-dapat ng Kanyang pananagumpay na buksan ang aklat at ang
pitong tatak nito.
Bagama’t sinabihan ng anghel si Juan na tingnan ang Leon ng lipi
ni Juda, sinasabi ng bersikulo 6, “Nakita ko sa gitna ng trono at ng apat
na nilalang na buháy, at sa gitna ng mga matanda, ang isang Kordero na
nakatayo, na sa wari ay kapapatay pa lamang.” Itinagubilin ng anghel si
Kristo bilang ang Leon, ngunit nakita Siya ni Juan bilang ang Kordero.
Bilang ang Leon, Siya ang Mandirigma laban sa kaaway; bilang ang
Kordero, Siya ang Manunubos para sa atin. Nakipagbaka Siya upang
tubusin tayo, at nagtagumpay Siya sa digmaan laban sa kaaway at
naisakatuparan ang pagtutubos para sa atin. Sa kaaway, Siya ay isang
Leon; sa atin, Siya ay isang Kordero. Bagama’t hindi nangangailangan
ng katubusan ang mga anghel, kailangan nila ng isa upang talunin ang
kaaway ng Diyos, sapagkat ang isa sa kanila ay naging kaaway ng Diyos.
Kaya natanto ng mga anghel na may pangangailangan para sa isa na
talunin ang rebeldeng ito. Sa mga anghel, si Kristo ang Leon na dumaig
sa manghihimagsik, ngunit sa atin, kabilang na si Apostol Juan, si Kristo
ay ang Kordero, ang nagtutubos na Isa. Kailangan natin ang pagtutubos
ni Kristo. Gaya ng natukoy na natin, sa sansinukob ay may dalawang
pangunahing suliranin—si Satanas at ang kasalanan. Bilang ang Leon,
tinalo at pangunahing winasak ni Kristo si Satanas, at bilang ang
Kordero, inalis na Niya ang ating kasalanan. Siya ay nagtagumpay na at
naisakatuparan ang pagtutubos. Ngayon Siya na ang Leon-Kordero.
Inihahayag ng bersikulo 6 na ang Kordero ay nakatayo sa gitna ng
trono. Hinggil sa pagtutubos, si Kristo ay umupo pagkatapos ng Kanyang
pag-akyat sa langit sa kanan ng Diyos sa kalangitan (Heb. 1:3; 10:12),
samantalang hinggil sa pagsasagawa ng administrasyon ng Diyos,
nakatayo pa rin Siya sa Kanyang pag-akyat sa langit.
B. Ang Ugat ni David
Sa bersikulo 5 si Kristo ay binigyan ng titulong, “ang Ugat ni
David.” Ang titulong ito (Siya rin ay ang ugat ng ama ni David na si
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Jesse, Isa. 11:1) ay sumasagisag na si Kristo ang pinagmulan ni David.
Kaya naman, bilang Kanyang ninuno, tinawag Siya ni David na “[ang]
Panginoon” (Mat. 22:42-45). Siya ang ugat ni David. Sa ating konsepto,
si Kristo ay isinilang na David, kaya Siya ay isang inapo ni David.
Ngunit dito sinasabi na si Kristo ang ugat ni David, nangangahulugan na
si David ay nagmula kay Kristo. Sinasabi rin ng Biblia na si Kristo ang
sanga ni David (Jer. 23:5). Kaya, Siya ay kapwa ang ugat at ang sanga.
Makikita natin sa Isaias 11:1 at 10 na si Kristo ay isa ring sanga at ugat
ni Isai.
Nakita na natin na si Kristo ay kapwa isang inapo at ugat ni David.
Sa mga mata ng Diyos, si David ang namumukod-tanging tao na
nakipaglaban at natamo ang awtoridad, nakikipaglaban para sa Diyos at
tinatamo ang Kanyang ganap na awtoridad. Na si Kristo, ang LeonKordero, ay ang ugat ng taong ito ay nangangahulugan na Siya ay mas
dakila kaysa kay David. Ito ang dahilan kung bakit Siya ang humahawak
ng susi ni David (3:7). Anuman si David, anumang mayroon siya, at
anuman ang kanyang ginawa ay lubos na mula sa ugat na ito. Kaya,
bilang ang ugat ni David, si Kristo ay higit na makapangyarihan at higit
na matagumpay kaysa kay David at nagtataglay nang higit na dibinong
awtoridad ng Diyos.
C. Ang Pinatay na Kordero
Sinabi ni Juan sa bersikulo 6 na nakita niya ang “isang Kordero na
nakatayo, na wari ay kapapatay pa lamang.” Ayon sa Griyego, “ang
kapapatay pa lamang” ay nagsasaad na nito lamang pinatay ang ang
Kordero kamakailan. Nang makita ni Juan si Kristo bilang ang Kordero,
kapapatay pa lamang sa Kanya. Isinasaad din nito na ang tagpo sa langit
na inilarawan sa kapitulong ito ay kaagad-agad matapos ang pag-akyat sa
langit ni Kristo.
D. Nagtagumpay
Bilang ang Leon ng lipi ni Juda, napagtagumpayan ni Kristo si
Satanas, ang kaaway ng Diyos. Nilutas Niya ang suliraning ito para sa
Diyos at inalis ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng layunin ng
Diyos. Kaya, Siya ay karapat-dapat na magbukas ng aklat hinggil sa
ekonomiya ng Diyos.
E. Karapat-dapat na Magbukas ng Aklat
at ng Pitong Tatak Nito
Ang layunin ng Diyos ay nangangailangan ng isa na magsasagawa
nito na siyang makalulutas sa lahat ng suliranin ng Diyos. Ang mga
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suliranin na taglay ng Diyos ay ang pagrerebelde ni Satanas at ang
pagkatisod ng tao. Bilang ang Leon, tinalo na ni Kristo ang
mapagrebeldeng si Satanas, at bilang ang Kordero, inalis na Niya ang
kasalanan ng natisod na tao. Yamang nalutas na Niya ang dalawang
suliraning ito para sa Diyos, karapat-dapat Siyang magbukas ng aklat ng
ekonomiya ng Diyos.
F. May Pitong Sungay
Sinasabi ni Juan sa bersikulo 6 na ang Kordero ay may pitong
sungay. Ang mga sungay ay sumasagisag sa kalakasan sa pakikipagbaka
(Deut. 33:17). Si Kristo ang nagtutubos na Kordero, gayunpaman ay may
mga sungay para sa pakikipagbaka. Siya ang nakikipagbakang
Manunubos, at ang Kanyang pakikipagbaka ay kumpleto sa pagkilos ng
Diyos gaya ng isinasagisag ng bilang na pito.
G. May Pitong Mata
Sinasabi rin sa bersikulo 6 na ang Kordero ay may “pitong mata, na
siyang pitong Espiritu ng Diyos, na isinugo sa buong lupa.” Ang mga
mata ng Kordero ay para sa pagmamasid at pagsasaliksik. Bilang ang
nagtutubos na Kordero, si Kristo ay may pitong nagmamasid at
nagsasaliksik na mata para sa pagsasagawa ng kahatulan ng Diyos sa
sansinukob upang isakatuparan ang walang-hanggang layunin ng Diyos,
na mapasusukdol sa pagtatayo ng Bagong Herusalem. Kaya, sa Zacarias
3:9 Siya ay ipinropesiya bilang ang bato, na siyang ang pangulong bato
(Zac. 4:7, Heb.), na may pitong mata para sa pagtatayo ng Diyos. Ang
pitong matang ito ay ang “pitong Espiritu ng Diyos, na isinugo sa buong
lupa,” na “nangagpaparoo’t parito sa buong lupa” (Zac. 4:10).
Sa kanyang Ebanghelyo, sinabi ni Juan na si Kristo ang Kordero ng
Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan (Juan 1:29). Ngunit dito sa
Apocalipsis 5, nakikita ni Juan ang Kordero na may pitong mata.
Bagama’t nakita ni Juan ang Kordero na kapapatay pa lamang, hindi niya
nakita ang dugo na dumadaloy. Sa halip, nakita niya ang pitong mata na
siyang ang pitong Espiritu ng Diyos. Tiyak na ang pitong matang ito ay
hindi para sa pagtutubos. Ang Kordero sa Ebanghelyo ni Juan ay
nagbubo ng Kanyang dugo at mula sa Kanyang tagiliran ay dumaloy ang
tubig. Ngunit ang Kordero sa Apocalipsis ay may pitong nagniningas na
mata na nagliliwanag at umaabot sa malayo upang hipuin ang mga tao.
Ayon sa mga itim at puting titik, ito ay para sa paghahatol, ngunit sa
katunayan, ito ay para sa pagtatayo ng Diyos. Maaaring magtaka ka kung
ano ang aking batayan sa pagsasabi na ang pitong nagsasaliksik,
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nagliliwanag na mata ay para sa pagtatayo ng Diyos. Malinaw na
sinasabi sa atin ng Biblia na ang pitong matang ito ay ang pitong ilawan
(Zac. 3:9; 4:2, 10). Ang pitong ilawan ay unang binanggit sa Exodo 25.
Doon, ang mga ilawan ay hindi para sa pagsisiyasat ni para sa
paghahatol, kundi para sa pagtatayo ng Diyos. Ang pitong ilawan na
binanggit doon ay para sa pagtatayo ng tabernakulo, ang pinananahanang
lugar ng Diyos sa gitna ng mga tao sa lupa. Sa wari, ang pitong
nagniningas na mata ng Kordero ay para sa pagsasaliksik at paghahatol.
Gayunpaman, ang pagsasaliksik at paghahatol na ito ay isang hakbangin
upang matamo ang sukdulang gol ng pagtatayo. Sa katapus-tapusan, ang
aklat ng Apocalipsis ay hindi lamang para sa paghahatol, bagkus para sa
pagtatayo. Ang karamihan sa mga pagpapaliwanag (expositions) ukol sa
Apocalipsis ay nagsasabi na ito ay isang aklat ng paghahatol. Subalit ang
paghahatol na ito ay isang hakbangin na mapasusukdol sa Bagong
Herusalem. Ano ang lilitaw matapos na maisakatuparan ang paghahatol?
Ang Bagong Herusalem. Ang Bagong Herusalem ay lilitaw mula sa
paghahatol ng Diyos na isinagawa ng pitong mata.
Gaya ng tinukoy na natin, ang mga mata ng isang tao ay hindi
maaaring maihiwalay mula sa kanya, sapagkat ang mga mata ng isang
tao ay ang kanyang kahayagan. Ang ating panloob na katauhan ay
pangunahing nahahayag sa pamamagitan ng ating mga mata. Sa
gayunding paraan, ang pitong Espiritu ay ang pitong mata ni Kristo na sa
pamamagitan ng mga ito ay inihahayag ni Kristo ang Kanyang Sarili.
Kapag ang sinuman ay nagsabi na ang Espiritu ay hiwalay kay Kristo, sa
gayon ay tiyak na nagkukulang siya ng kaalaman at nagkukulang ng
pagkakita. Paano masasabi ng sinuman na ang mga mata ng isang tao ay
hiwalay sa kanya? Ito ay katawa-tawa! Hindi ba ang pitong Espiritu ang
Espiritu Santo, at hindi ba ang pitong Espiritu ang mga mata ni Kristo?
Kung gayon, paano masasabi ng sinuman na ang Espiritu Santo, na
siyang ang pitong Espiritu, ay hiwalay mula kay Kristo? Ang Anak ay
ang pagsasakatawan ng Ama, at ang Espiritu ay ang kahayagan ng Anak.
Ang pitong mata ni Kristo, ang pitong Espiritu ng Diyos, ay ang
kahayagan ni Kristo sa isang naghahatol na paraan sa pagkilos ng Diyos
para sa pagtatayo ng Diyos. Maging ngayon, ang mga nagniningas na
mata ni Kristo ay nag-aapoy sa atin upang liwanagan, saliksikin,
dalisayin, at hatulan tayo, hindi upang tayo ay makondena, kundi upang
tayo ay malinisan, matransporma, at maiwangis sa Kanyang larawan para
sa pagtatayo ng Diyos. Ang paghahatol ng Panginoon ay nagaganyakan
ng pag-ibig. Dahil sa iniibig Niya ang ekklesia, dumarating Siya upang
siyasatin, liwanagan, hatulan, linisin, at padalisayin tayo nang sa gayon
ay matransporma tayo tungo sa mahahalagang bato. Sa katapus-tapusan,
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ang aklat na ito ay mapasusukdol sa Bagong Herusalem na itinayo sa
pamamagitan ng mahahalagang materyales. Saan nagmula ang mga
materyales na ito? Ang mga ito ay nagmula sa pitong mata ni Kristo,
yaon ay, mula sa nagbibigay-buhay at nagtatranspormang Espiritu.
Sa aklat ng Apocalipsis, ang Espiritu ay hindi tinatawag na
nagbibigay-buhay na Espiritu o ang nagtatranspormang Espiritu, kundi
ang pitong Espiritu na siyang ang pitong nagniningas, nagsasaliksik,
naghahatol na ilawan. Para sa napababang ekklesia, ang Espiritu na
nagbibigay ng buhay ay siya ngang ang pitong ulit na pinatinding
nagniningas na Espiritu. Ngayon, ang nagbibigay-buhay na Espiritu ay
siya ngang ang nag-aapoy na Espiritu, at ang nagtatranspormang Espiritu
ay siya ngang ang nagsasaliksik at naghahatol na Espiritu. Ang Kanyang
pagsasaliksik at paghahatol ay ang Kanyang pagpapadalisay at
pagtatransporma. Walang sinuman ang matatransporma tungo sa isang
mahalagang bato nang hindi Niya nasasaliksik. Gaano akong umaasa sa
Panginoon na sasaliksikin Niya tayong lahat. Hindi tayo naririto para sa
doktrina at pagtuturo; tayo ay narito sa ilalim ng pagliliwanag ng dalisay
na Salita at sa ilalim ng pagsasaliksik ng pitong Espiritu. Kailangan
nating lahat na lubusang masiyasat, mapadalisay at malinis. Kung
mangyayari ito sa atin, hinding-hindi na tayo magiging katulad ng dati.
Sa Exodo 25 ang pitong ilawan ay para sa pagtatayo ng
pinananahanang lugar ng Diyos sa lupa, at sa Zacarias 3 ang pitong mata
ay ang pitong mata ng bato. Sa Apocalipsis mayroon tayong LeonKordero, at sa Zacarias ay mayroon tayong bato. Sapagkat sa Apocalipsis
ang pitong mata ay nasa Kordero at sa Zacarias ang mga ito ay nasa bato,
maaari nating sabihin na ang Kordero ay ang Kordero-bato. Ang
Kordero-bato ay para sa pagtatayo ng Diyos. Na si Kristo, ang Kordero
ng Diyos, ay ang bato ng pagtatayo na may pitong mata ay nagpapatunay
na ang pitong mata ni Kristo ay para sa pagtatayo ng Diyos. Sa
pagbabawi ng Panginoon, ang bawat isa ay nasa ilalim ng pagsisiyasat,
paghahatol, at pagpapadalisay ng Espiritu ni Kristo, at ngayon ang
Espiritu ni Kristo ay ang makapitong ulit na nag-aapoy na Espiritu.
Bagama’t Siya ang nagbibigay-buhay at nagtatranspormang Espiritu,
para sa napababang ekklesia, Siya ang pitong nagniningas na Espiritu.
Hindi lamang natin ipinahahayag ang Kordero sa Juan 1, bagkus ay
inihahain din natin ang Kordero sa Apocalipsis 5. Inihahain natin ang
Korderong ito bilang ang bato ng pagtatayo na may pitong Espiritu. Ang
ating Tagapagligtas ay gayong Isa, na may pitong Espiritu upang
ipalaganap ang Kanyang Sarili, ihayag ang Kanyang Sarili, at ilalin ang
Kanyang Sarili tungo sa loob ng lahat ng Kanyang mga sangkap upang
transpormahin tayo tungo sa pagiging mahahalagang materyales para sa
pagtatayo ng Diyos.
Mga Nilalaman

IV. ANG PAGSAMBA AT PAPURI NG
APAT NA NILALANG NA BUHÁY AT NG
DALAWAMPU’T APAT NA MATANDA SA KORDERO

A. May mga Alpa at mga Mangkok na Ginto
na Punô ng Insenso
Sa mga bersikulo 8 hanggang 10 makikita natin ang pagsamba at
papuri ng apat na nilalang na buháy at ng dalawampu’t apat na matanda
sa Kordero. Ang apat na nilalang na buháy at ang dalawampu’t apat na
matanda ay may mga alpa at mga mangkok na ginto na punô ng insenso.
Sa bersikulo 8, ang salitang na ay tumutukoy sa mga mangkok, hindi sa
insenso. Ang mga mangkok ay ang “mga panalangin ng mga banal” na
dinadala sa Diyos ng mga matanda ng mga anghel (cf. 8:3-4),
samantalang ang insenso naman ay si Kristo na idinagdag sa mga
panalangin ng mga banal. Na ang mga mananambang ito ay may hawak
na mga mangkok ay nangangahulugan na sila, bilang mga saserdote, ay
naghahain sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadala sa mga panalangin ng
mga banal tungo sa Kanya. Inihahayag nito na bago maging mga
saserdote ang mga Kristiyano sa sanlibong taong kaharian, ang
dalawampu’t apat na matanda ang mga saserdote ngayon. Sa katapustapusan, papalitan natin sila. Pinatutunayan ito ng 4:10 kung saan sinabi
sa atin na ang dalawampu’t apat na matanda ay “maglalagay ng kanilang
mga putong sa harapan ng trono,” ipinahihiwatig na magbibitiw sila sa
kanilang mga katungkulan. Kapag ang mga tinubos na banal ay
napasakdal at naluwalhati na upang maging ang mga wastong haringsaserdote, ang mga pansamantalang saserdote, ang mga matandang
anghel, ay magbibitiw. Sa panahon ng sanlibong taong kaharian, ang
mga mandaraig na banal ay magiging ang napasukdol, nakumpleto at
wastong mga saserdote at hari sa Diyos. Kapag dumating na ang
panahong yaon, ang mga pansamantalang saserdote at ang mga
namamahalang isa ay magbibitiw. Ngunit dito sa kapitulo lima, sila pa
rin ay mga saserdoteng naghahandog ng mga panalangin ng mga banal
kasama si Kristo bilang ang insenso sa Diyos.
B. Nangag-aawitan ng isang Bagong Awit,
Pinupuri ang Kordero
Sa mga bersikulo 9 at 10 makikita natin ang mga matanda na
nangag-aawitan ng isang bagong awit ng papuri sa Kordero. Sinasabi ng
bersikulo 9, “At sila ay nangag-aawitan ng isang bagong awit, na
nagsasabi: Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng
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mga tatak nito, sapagka’t Ikaw ay pinatay, at binili Mo para sa Diyos ng
Iyong dugo ang mga tao sa bawa’t lipi at wika at bayan at bansa.” Ang
awit dito ay bago sapagkat ang Kordero na pinupuri nito ay kapapatay pa
lamang. Pinupuri ng bagong awit na ito ang pagiging karapat-dapat ng
Kordero. Gaya ng nakita na natin, walang sinuman sa buong sansinukob
ang karapat-dapat na magbukas ng hiwaga ng ekonomiya ng Diyos kundi
si Kristo, ang nananaig na Leon at nagtutubos na Kordero. Bilang ang
nananaig na Leon, tinalo na Niya si Satanas para sa Diyos, at bilang ang
nagtutubos na Kordero inalis na Niya ang kasalanan para sa atin.
Tanging Siya lamang ang kuwalipikadong magbukas ng hiwaga ng
ekonomiya ng Diyos at magsakatuparan nito.
Hinggil sa mga yaong nabili na para sa Diyos sa pamamagitan ng
dugo ng Kordero, ang dalawampu’t apat na matanda ay umaawit sa
bersikulo 10, “At sila ay ginawa Mong isang kaharian at mga saserdote
sa aming Diyos, at sila ay maghahari sa ibabaw ng lupa.” Ang salitang
sila sa bersikulong ito ay nagpapatunay na ang mga nagpupuring
matanda ay hindi mga matanda ng ekklesia, kundi mga matanda ng mga
anghel. Ang kaharian ay para sa pagkahari upang ipatupad ang awtoridad
ng Diyos, at ang mga saserdote ay para sa pagkasaserdote upang
isakatuparan ang dibinong ministeryo.
V. ANG PANSANSINUKOB NA PAPURI
SA DIYOS AT SA KORDERO

Sa mga bersikulo 11 hanggang 14 ay makikita natin ang
pansansinukob na papuri sa Diyos at sa Kordero ng mga anghel sa ilalim
ng pangunguna ng dalawampu’t apat na matanda (bb. 11-12) at ng lahat
ng nilalang sa ilalim ng pangunguna ng apat na buháy na nilalang (bb.
13-14). Ang maraming anghel, na ikinakatawan ng dalawampu’t apat na
matanda, ay nagbigay sa Kordero ng papuri ng mga anghel. Ang bawat
nilalang, na ikinakatawan ng apat na buháy na nilalang, ay sumusunod sa
kanila upang bigyan ang Kordero ng pansansinukob na papuri ng lahat
ng nilalang maliban pa sa mga anghel.
Ang ekonomiya ng Diyos kasama ang Kanyang pagtutubos ay para
sa pagsasakatuparan ng Kanyang walang-hanggang pinananahanang
lugar, ang Bagong Herusalem. Ang pinahirang Isa ng Diyos, si Kristo, ay
ang Leon, ang Kordero, at ang bato. Nilipol na ang kaaway, tinubos na
Niya tayo, at naging ang bato. Sa Mateo 21:42 sinabi ng Panginoon sa
mga Fariseo na sumasalungat sa Kanya, “Hindi ba ninyo nabasa sa mga
Kasulatan, Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ito ay naging
panulukang bato; ito ay mula sa Panginoon, at ito ay kagila-gilalas sa
ating mga mata?” Dito, ipinahiwatig ng Panginoon na ang Kanyang
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pagtutubos ay upang Siya ay maging ang batong panulok. Makikita natin
ang parehong kaisipan sa Mga Gawa 4:11 at 12. Sinasabi ng Mga Gawa
4:12 na “walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga
tao na sukat nating ikaligtas.” Na ang pangalang ito ay ang pangalan ni
Kristo, ang batong panulok ay inihayag sa sinundang bersikulo na
nagsasabi na “ang batong itinakwil” ng “mga nagtatayo” ay “naging ang
batong panulok.” Kaya, ang pangalan ng batong panulok ay ang
pangalan na ikinaligtas natin. Para saan ba tayo naligtas—para pumunta
sa langit? Hindi, naligtas tayo upang maging isang bato para sa pagtatayo
ng Diyos. Ang konsepto sa Apocalipsis ay yaong sa pagiging Leon ni
Kristo upang talunin at lipulin ang kaaway, pagiging Kordero upang
tubusin tayo, at ang pagiging bato upang itayo ang walang-hanggang
pinananahanang lugar ng Diyos. Sa paanong paraan itinatayo ni Kristo
ang pinananahanang lugar ng Diyos? Sa pamamagitan ng pitong Espiritu
bilang ang pitong nagniningas, nagliliwanag, nagsasaliksik, naghahatol,
at naglalaling mata. Sa pamamagitan ng pitong Espiritu tinatransporma
Niya tayo tungo sa pagiging mahahalagang bato upang maitayo tungo sa
Bagong Herusalem.
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