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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  LABINSIYAM 
 

ANG  KASAYSAYAN  NG  MUNDO 

MULA  SA  PAG-AKYAT  SA  LANGIT  NI  KRISTO 

HANGGANG  SA  PAGTATAPOS  

NG  KAPANAHUNANG  ITO 

ANG UNA  HANGGANG  IKAAPAT  NA  TATAK 

 
Sa mensaheng ito, darako tayo sa unang apat na tatak kasama ang 

apat na kabayo at ang apat na sakay nito (6:1-8).  
 

I.  ANG  PAGBUBUKAS  NG  KORDERO 

SA  HIWAGA  NG  ADMINISTRASYON  NG  DIYOS 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 6:1, “At nakita ko nang buksan ng Kordero 

ang isa sa pitong tatak, at narinig ko ang isa sa apat na nilalang na buháy, 

na nagsasalitang gaya ng sa tunog ng kulog, Halika.” Ang pagbubukas 

ng Kordero sa pitong tatak ay naganap kaagad pagkatapos ng pag-akyat 

sa langit ni Kristo. Sa pamamagitan ng Kanyang pagkakatawang-tao, 

pagkapako sa krus, at pagkabuhay na muli, si Kristo ay lubusang naging 

kuwalipikado sa Kanyang pag-akyat sa langit na buksan ang hiwaga ng 

ekonomiya ng Diyos, na nakapaloob sa pitong tatak.  Sa kadahilanang 

ang ekonomiya ng Diyos hinggil sa mga nilalang ay nakapaloob sa 

pitong tatak, ang apat na nilalang na buháy ay interesadong ipahayag ang 

pagbubukas ng unang apat na tatak.  
 

II.  ISANG  KARERA  NG  APAT  NA  KABAYO 

NA  BUMUBUO  SA  KASAYSAYAN  NG  MUNDO 
 

Ang unang apat na tatak ay binubuo ng apat na kabayo, kasama ang 

kanilang mga sakay sa isang karera ng apat na kabayo. Ang lahat ng apat 

na sakay ay hindi mga tunay na tao kundi mga bagay na binigyang 

katauhan. Malinaw na ang sakay ng ikalawang kabayo, ang pulang 

kabayo, ay digmaan (b. 4); ang sakay ng ikatlong kabayo, ang itim na 

kabayo, ay taggutom (b. 5); at ang sakay ng ikaapat na kabayo, ang 

maputlang kabayo, ay kamatayan (b. 8). Ayon sa mga tunay na 

pangyayari sa kasaysayan, ang sakay ng unang kabayo, ang puting 

kabayo, ay tiyak na ang ebanghelyo, hindi si Kristo ni ang Antikristo 

gaya ng pagpapakahulugan ng iba. Pagkatapos na pagkatapos ng pag-
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akyat sa langit ni Kristo, ang apat na bagay na ito—ang ebanghelyo, ang 

digmaan, ang taggutom, at ang kamatayan—ay nagsimulang tumakbo 

katulad ng mga sakay sa apat na kabayo at magpapatuloy hanggang sa 

pagbabalik ni Kristo. Simula pa noong unang siglo, ang ebanghelyo ay 

lumalaganap sa buong itinagal ng buong dalawampung siglong ito. Ang 

digmaan ay kasabay rin nitong nagpapatuloy. Ang digmaan ay palaging 

nagsasanhi ng taggutom, at ang taggutom ay humahantong sa kamatayan. 

Ang lahat ng ito ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng 

kapanahunang ito. 
 

A.  Ang Nakasakay Sa Puting Kabayo 
 

Ang nakasakay sa puting kabayo ay ang pagpapahayag ng 

ebanghelyo. Ang puti ay sumasagisag sa malinis, dalisay, makatuwiran, 

at aprubado. Ang puting kabayo ay isang sagisag ng pagpapahayag ng 

ebanghelyo, na malinis, dalisay, makatuwiran, at aprubado kapwa sa mga 

tao at sa Diyos.  

Ang iba ay nagsasabi na ang nakasakay sa puting kabayo ay si 

Kristo, at pinanghahawakan naman ng iba na ang nakasakay ay si 

Antikristo. Matapos ang maraming pag-aaral, napag-alaman natin na 

wala sa mga konseptong ito ang tama. Sa pagpapakahulugan sa Biblia, 

dapat tayong sumunod sa prinsipyo. Ang prinsipyo rito ay yaong ang 

mga nakasakay sa apat na kabayo ay hindi mga tao kundi mga bagay na 

binigyang-katauhan. Ang nakasakay sa ikalawang kabayo ay digmaan, 

ang nakasakay sa ikatlo ay taggutom, at ang nakasakay sa ikaapat ay 

kamatayan. Wala sa mga ito ay mga tao sa halip ay mga bagay na 

binigyang-katauhan. Kasunod ng prinsipyong ito, ang nakasakay sa 

unang kabayo ay tiyak na isang bagay na binigyang katauhan din. Kaya, 

ang nakasakay ay hindi maaaring maging si Kristo ni si Antikristo. Ayon 

sa prinsipyo, ang nakasakay na ito ay tiyak na isang pagbibigay-katauhan 

din. Matapos ang maraming pagsasaalang-alang, nakita natin na yaong 

nakasakay ay tiyak na ang pagpapahayag ng ebanghelyo.  
 

1. May Isang Busog (Bow) na 

Sumasagisag na Tapos na ang Labanan 
 

Sinasabi ng bersikulo 2, “Nakita ko, at narito, ang isang puting 

kabayo, at yaong nakasakay rito ay may isang busog; at binigyan siya ng 

isang putong, at siya ay humayong nagtatagumpay, at upang 

magtagumpay.” Ang isang busog na may kasamang pana ay para sa 

pakikipaglaban. Subalit dito ay mayroon lamang isang busog na walang 

pana. Ito ay tumutukoy na ang pana ay pinakawalan na upang wasakin 

ang kaaway, at ang tagumpay ay nakamtan na para sa pagbubuo ng 
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ebanghelyo ng kapayapaan. Ngayon ay tapos na ang labanan, at ang 

ebanghelyo ng kapayapaan ay idineklara na sa isang mapayapang paraan. 

Sa krus, ang pana ay naitudla sa puso ng kaaway, natapos na ang 

labanan, at natamo na ang tagumpay. Kaya, ang busog na walang pana 

ay isang deklarasyon na ang digmaan ay tapos na at na ang tagumpay ay 

nakamtan na.  
 

2. Binigyan ng Isang Putong na 

Sumasagisag sa Kaluwalhatian ng Ebanghelyo 
 

Sinasabi rin ng bersikulo 2 na “binigyan siya ng isang putong.” 

Ang putong ay isang tanda ng kaluwalhatian. Ang Ebanghelyo ay 

naputungan na ng “kaluwalhatian ni Kristo” (2 Cor. 4:4, Gk.), at ito ay 

tinatawag na ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Ang ebanghelyong 

ating ipinapahayag ay ang ebanghelyong naputungan ng kaluwalhatian ni 

Kristo. Hindi lamang natin ipinahahayag ang ebanghelyo ng biyaya, 

bagkus maging ang ebanghelyo ng kaluwalhatian.  
 

3. Humahayong Nagtatagumpay 
 

Sinasabi rin ng bersikulo 2 na ang nakasakay sa puting kabayo “ay 

humayong nagtatagumpay, at upang magtagumpay.” Sa buong itinagal 

ng lahat ng siglo, saanman ipahayag ang ebanghelyo, ito ay 

nagtatagumpay at dumaraig sa lahat ng uri ng pagsalungat at pagtuligsa 

at patuloy pa rin itong nagtatagumpay sa ngayon. Hindi tayo sinabihan 

na ang mga nakasakay sa ikalawa, ikatlo, at ikaapat na kabayo ay 

humayong nagtatagumpay. Tangi lamang ang nakasakay sa unang 

kabayo, ang pagpapahayag ng ebanghelyo, ang patuloy na 

nagtatagumpay. Saanman ipahayag ang ebanghelyo, naroon ang ganitong 

pagtatagumpay.  
 

B. Ang Nakasakay sa Pulang Kabayo 
 

Sinasabi ng bersikulo 3 at 4, “At nang buksan Niya ang ikalawang 

tatak, narinig ko ang ikalawang nilalang na buháy na nagsasabi, Halika. 

At nakita ko, at narito, ang isa pa, isang pulang kabayo ang humayo; at 

ang nakasakay rito ay pinagkaloobang mag-alis ng kapayapaan sa lupa, 

at upang mangagpatayan ang isa’t isa; at binigyan siya ng isang malaking 

tabak.” Ang pula rito ay sumasagisag sa pagdanak ng dugo. Kaya, ang 

pulang kabayo ay isang sagisag ng pagsiklab ng digmaan, na lubusang 

isang bagay ng pagdanak ng dugo. Ang “mag-alis ng kapayapaan sa 

lupa,” “upang mangagpatayan ang isa’t isa,” at “binigyan siya ng isang 

malaking tabak,” ay pawang malinaw na tumutukoy sa digmaan. Mula 
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noong pag-akyat sa langit ni Kristo, ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay 

sinusundan na ng digmaan.  
 

C. Ang Nakasakay sa Itim na Kabayo 
 

Sinasabi ng mga bersikulo 5 at 6, “At nang buksan Niya ang 

ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na buháy na nagsasabi, 

Halika. At nakita ko, at narito, ang isang itim na kabayo; at yaong 

nakasakay rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko 

ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buháy na 

nagsasabi: Sa isang denario ay isang takal na trigo, at sa isang denario ay 

tatlong takal na sebada; at huwag mong pinsalain ang langis at ang alak.” 

Dito ang itim, na tumutukoy sa taggutom (Jer. 14:1-4), ay sumasagisag 

sa kulay ng mukha ng mga taong gutom na gutom (Panag. 4:8-9; 5:9-10). 

Ang itim na kabayo ay isang sagisag ng paglaganap ng taggutom, na 

nagsasanhi ng pag-itim ng mukha. Ang timbangan ay isang panukat na 

ginagamit upang timbangin ang mahahalagang bagay. Subalit dito, ito ay 

ginagamit upang timbangin ang pagkain, gaya ng binanggit sa bersikulo 

6, sa gayon ay ipinakikita ang kakulangan ng pagkain (Lev. 26:26; Ezek. 

4:16). Ang langis at ang alak ay para sa kasiyahan ng tao (Awit 104:15). 

Ang langis at alak ay laging kulang at nagiging mahalaga sa panahon ng 

taggutom. Sa panahon ng taggutom, ang langis at ang alak ay dapat na 

ingatan at hindi dapat masira. Ang taggutom ay laging kasunod ng 

digmaan, sapagkat sinasanhi ng digmaan na magkulang ng pagkain. 

Kung magkakaroon muli ng digmaan ngayon, ang mundo ay 

magkakaroon ng kakulangan sa pagkain.  
 

D. Ang Nakasakay sa Maputlang Kabayo 
 

Sinasabi ng mga bersikulo 7 at 8, “At nang buksan Niya ang 

ikaapat na tatak, narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buháy na 

nagsasabi, Halika. At nakita ko, at narito, ang isang maputlang kabayo, at 

ang nakasakay rito ay may pangalang Kamatayan; at ang Hades ay 

sumusunod sa kanya. At sila ay pinagkalooban ng awtoridad sa ikaapat 

na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng taggutom, 

at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa.” Ang nakasakay sa ikaapat 

na kabayo ay malinaw na nakikilalang ang kamatayan. Ang salitang 

isinaling maputla ay maaari ring isalin na maputlang berde, sumasagisag 

sa kulay ng ng mga taong tinamaan ng peste. Kaya, ang maputlang 

kabayo ay isang sagisag ng pagpatay ng kamatayan, na nagsasanhi ng 

isang maputlang anyo. Ang Hades ay ang lugar sa ilalim ng lupa kung 

saan ang mga kaluluwa ng mga namatay na di-ligtas ay inilalagay bago 

sila buhaying muli para sa paghahatol ng puting trono (20:11-15).  
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Pagkatapos ng paghahatol na ito, ang mga di-ligtas ay itatapon sa dagat-

dagatang apoy magpasawalang-hanggan. Ang Hades ay maaaring 

ihalintulad sa isang pansamantalang kulungan, at ang dagat-dagatang 

apoy sa isang permanenteng bilangguan. Dito sinusundan ng Hades ang 

kamatayan upang tanggapin yaong mga pinapatay ng kamatayan. Ang 

pagpatay ng mga ganid na hayop na binanggit sa bersikulo 8 ay 

kahatulan ng Diyos (2 Hari 2:24; 17:25; Blg. 21:6; Exo. 23:28; Jos. 

24:12).  

Sa apat na tatak na ito, makikita natin ang pagpapahayag ng 

ebanghelyo, digmaan, taggutom, at kamatayan. Sa nakalipas na 

dalawampung siglo, ang apat na bagay na ito ay tumatak sa kasaysayan 

ng sangkatauhan. Ang lahat ng iba pang bagay na naganap sa loob ng 

panahong ito ay maaaring ipaloob sa apat na bagay na ito. Pagkatapos na 

pagkatapos ng pag-akyat sa langit ni Kristo, ang pagpapahayag ng 

ebanghelyo ay nagsimula. Sinimulang takbuhin ng puting kabayo ang 

karera, at ang nakasakay sa kabayong ito ay ang ebanghelyo ng 

kaluwalhatian ni Kristo. Noong 70 A.D., winasak  ni Tito, ang prinsipe 

ng Roma, kasama ng kanyang mga hukbo, ang Herusalem. Mula noon, 

hanggang sa itinagal ng mga siglo, patuloy nang nagkaroon ng digmaan 

kada digmaan. Kasunod ng digmaan, ay nagkakaroon ng taggutom, at 

ang taggutom ay nagsasanhi ng sakit at kamatayan. Kaya, sa kasaysayan 

ng nagdaang dalawang libong taon, ay wala nang iba pang bagay ang 

nangyari maliban sa pagpapahayag ng ebanghelyo, digmaan, taggutom, 

at kamatayan. Ito ang paraan upang pag-aralan ang kasaysayan ng 

mundo.  

Ang Apocalipsis, na isinulat sa katapusan ng unang siglo, ay isang 

propesiya ng mga bagay na darating. Kung, gaya ng sinasabi ng ilan, ang 

nakasakay sa puting kabayo ay si Kristo o si Antikristo, kung gayon ang 

lahat ng apat na tatak ay tumutukoy sa hinaharap. Kung ganito ang kaso, 

magkagayon ay walang propesiya na sasaklaw sa huling dalawampung 

siglo. Ipahihiwatig nito na ang propesiya sa aklat na ito ay hindi 

kumpleto, sapagkat hindi nito maipakikita ang anumang ukol sa 

kasaysayan sa loob ng nakalipas na dalawang libong taon, yaon ay, mula 

sa unang siglo hanggang sa pagpapakita ni Antikristo o hanggang sa 

pagbabalik ni Kristo. Sa prinsipyo, dapat ay walang ganoong kalaking 

agwat sa propesiya ng aklat na ito. Kaya, batay sa prinsipyong ito, ang 

apat na tatak na ito ay tiyak na isang kasaysayan ng mundo mula sa pag-

akyat sa langit ni Kristo  hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito.  

Hindi tayo dapat tumuon sa doktrina lamang; dapat nating 

pahalagahan ang kasaysayan at ang karanasan. Ang kasaysayan ay 

karanasan. Dapat nating iangkop ang propesiya sa kasaysayan. Kung 

gagawin natin ito, kaagad nating matatanto na mula sa pag-akyat sa 

Mga Nilalaman 



langit ni Kristo ay mayroon ng karera ng apat na kabayo sa gitna ng 

pagpapahayag ng ebanghelyo, digmaan, taggutom, at kamatayan. Sa 

ngayon ang buong mundo ay naghahanda para sa digmaan. Maging ang 

mga diplomatiko sa United Nations ay naghahanda para rito. Habang 

sila-sila ay naglalaban, tayo naman ay nagpapahayag ng ebanghelyo, 

sapagkat ang ebanghelyo ay nasa nangungunang kabayo. Halimbawa, sa 

nakalipas na dalawang siglo ay hindi ang digmaan ang naunang 

dumating sa Tsina; kundi ang ebanghelyo. Pagkatapos ang pagpapahayag 

ng ebanghelyo ay sinundan ng digmaan, taggutom at kamatayan. Ito na 

ang naging takbo ng kasaysayan ng mundo sa buong itinagal ng 

nakalipas na dalawampung siglo.  

Binuksan ni Kristo ang apat na tatak na ito, at ang karera ng apat na 

kabayo ay naihayag na. Huwag mong subukang unawain ang propesiya 

sa Biblia ayon sa iyong kaisipan lamang. Dapat nating pagtuunan ng 

pansin ang karanasan. Upang maunawaan ang propesiya sa Biblia, dapat 

nating pagtuunan ng pansin ang kasaysayan, sapagkat ang mga propesiya 

ay mga hula ng mga bagay na darating. Ano ang mga naganap sa 

nakalipas na dalawampung siglo? Apat na bagay—ang pagpapahayag ng 

ebanghelyo, digmaan, taggutom at kamatayan.  

Pagkatapos ng Kanyang pagkakatawang-tao, isinakatuparan ni 

Kristo ang pagtutubos sa pamamagitan ng Kanyang pagkapako sa krus, 

pumasok tungo sa pagkabuhay na muli, at pagkatapos ay umakyat sa 

langit. Walang pantaong kasaysayan ang magbibigay sa atin ng gayong 

tala. Subalit ito ay isang tunay na kasaysayan ng mundo. Sa aking pag-

aaral ng kasaysayan, natuklasan ko na ang itinuro sa akin na kasaysayan 

ng mundo ay may malaking kakulangan—walang pagkakatawang-tao, 

pagkapako sa krus, pagkabuhay na muli, at pag-akyat sa langit. Kung 

aalisin mo ang apat na bagay na ito mula sa kasaysayan ng mundo, anong 

uri ng mundo magkakaroon tayo? Ayon sa talaan ng Diyos ng 

kasaysayan, ang apat na bagay na ito ay napakahalaga. Pagkatapos ng 

pag-akyat sa langit ni Kristo, ang buong takbo ng kasaysayan ng mundo 

ay nabago. Sa pagbubukas ng ekonomiya ng Diyos, naisulat ni Kristo 

ang kasaysayan ng sangkatauhan sa loob ng nakalipas na dalawampung 

siglo. 

Makikita natin ang wastong pantaong kasaysayan sa dalisay na 

Salita. Itong tala ng kasaysayan sa Salita ang nagsasagawa sa ekonomiya 

ng Diyos. Matapos ang pag-akyat sa langit ni Kristo at bago Siya 

bumalik, naroroon ang kasaysayan ng mundo. Ang kasaysayang ito ay 

mabubuod sa karera ng apat na kabayo. Gaya ng ating nakita, ang 

nakasakay sa unang kabayo ay ang pagpapahayag ng ebanghelyo. Ang 

ekonomiya ng Diyos ay  hindi para sa anumang bagay maliban sa 

pagpapahayag ng ebanghelyo na tutupad sa Kanyang walang-hanggang 
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layunin. Saan nagmula ang pagpapahayag ng ebanghelyo? Ito ay 

nagmumula sa pagkakatawang-tao, pagkapako sa krus, pagkabuhay na 

muli, at pag-akyat sa langit ni Kristo. Ang apat na aytem na ito ay ang  

pinagmumulan ng ebanghelyo. Ang kasaysayan ng nakalipas na 

dalawampung siglo ay para sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Ito ang 

karunungan ng Diyos. Nangunguna ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa 

karera ng apat na kabayo. Para saan ba ang ating henerasyon? Ito ay para 

sa pagpapahayag ng ebanghelyo. At ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay 

para sa pagsasagawa ng ekonomiya ng Diyos. Papaano maibubunga ang 

ekklesia? Tangi lamang sa pamamagitan ng pagpapahayag ng 

ebanghelyo. Paano maibubunga ang Bagong Herusalem? Tangi lamang 

sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo.  

Ang tatlong negatibong bagay—digmaan, taggutom at 

kamatayan—ay tumutulong upang maipasulong ang pagpapahayag ng 

ebanghelyo. Ang isang mananakbo sa isang karera ay hindi nakatatakbo 

ng kasimbilis ng nagagawa niya kapag may iba siyang kasama kaysa sa 

kung siya ay mag-isa lamang. Ang digmaan, taggutom at kamatayan ay 

mga nakatatakot na bagay, subalit pinabibilis nito ang pagpapahayag ng 

ebanghelyo. Noong mga unang panahon sa Tsina, mahirap buksan ang 

pinto ng ebanghelyo. Alam ba ninyo kung ano ang nagbukas ng pintuan? 

Ang digmaan. Ang pintuan ay nabuksan, hindi lamang sa pamamagitan 

ng digmaang sibil bagkus sa pamamagitan din ng pandaigdigang 

digmaan na pinasimulan ng pananakop ng Hapon sa Tsina. Pagkatapos 

ng huling digmaan sa pagitan ng Tsina at Hapon, libu-libong Tsino ang 

naligtas. Higit pa rito, sa pamamagitan ng digmaang sibil noong mga 

taon ng 1940, maraming Tsino ang nagtungo sa Taiwan mula sa 

mainland China, at libu-libo sa kanila ang naligtas. Kung nanatili sila sa 

Tsina, maaaring hindi sila kailanman nanampalataya sa Panginoong 

Hesus. Subalit sa dahilang napilitan silang mangibang-bayan patungo sa 

pulo ng Taiwan, libu-libong tao ang nagdagsaan sa ekklesia para sa 

kaligtasan noong mga taong 1949 at 1950. Noong mga taong yaon, 

nagpapahayag kami ng ebanghelyo sa parke tuwing Linggo ng hapon. 

Tuwing Linggo, humigit-kumulang sa tatlong libong tao ang nakaririnig 

sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Marami ang naligtas, at ang iba sa 

kanila sa kalaunan ay naging mga matanda at mga diyakono sa mga 

ekklesia sa Taiwan at naging mga kamanggagawa sa gawain ng 

Panginoon. Dinala sila ng digmaan tungo sa ebanghelyo. Kaya, ang 

digmaan noon at hanggang ngayon ay naging isang mabuting katulong 

ng pagpapahayag ng ebanghelyo. 

Ang karunungan ng Diyos ay ang gawin ang kapanahunang ito, ang 

kapanahunan mula sa pag-akyat sa langit ni Kristo hanggang sa Kanyang 

pagbabalik, na isang kapanahunan ng pagpapahayag ng ebanghelyo. Ang 
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lahat ng bagay sa lupa ngayon ay para sa pagpapahayag ng ebanghelyo. 

Ang mga pabrika, palimbagan, eroplano, radyo, telebisyon, at maging 

mga sandatang nuklear ay para sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Ito ang 

kapanahunan ng pagpapahayag ng ebanghelyo. Ang kasaysayan ng 

mundo mula sa pag-akyat sa langit ni Kristo ay isang kasaysayan ng 

pagpapahayag ng ebanghelyo. Ano ang ginagawa natin ngayon? 

Ipinapahayag natin ang ebanghelyo. At hindi isang bahagi ng ebanghelyo 

lamang ang ipinapahayag natin, kundi isang buo, kumpletong 

ebanghelyo, isang ganap na ebanghelyo. Natatanto ba ninyo na ang 

ganap na ebanghelyo ay kinapapalooban ng buhay-ekklesia, ng kaharian, 

at maging ng Bagong Herusalem? Ang ganap na ebanghelyo ay 

sumasaklaw sa lahat ng bagay mula Mateo hanggang Apocalipsis. Sa 

mga araw na ito tayo ay nagpapahayag ng ganap na ebanghelyo, ang 

ebanghelyo na nagpapaloob sa ekklesia ngayon, sa kaharian sa darating 

na kapanahunan, at sa Bagong Herusalem sa kawalang-hanggan. 

Anuman ang mangyari ngayon, kabilang na ang pagsalungat  sa atin, ay 

isang tulong sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Ito ang pangitain ng 

naunang apat na tatak. Hindi tayo dapat maging tulad ng isang palaka sa 

loob ng isang makitid na balon na may limitadong pananaw lamang sa 

langit. Manapa’y dapat tayong magkaroon ng pangkalahatang pangitain 

upang makita ang kahulugan ng naunang apat na tatak. Sa halip na 

magkaroon ng pananaw ng isang palaka sa loob ng balon, dapat tayong 

magkaroon ng pangmalawakang pagkakita (bird’s-eye view). Ang 

nakasakay sa unang kabayo ay hindi si Kristo ni si Antikristo; ito ay ang 

pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Ito ang 

napakahalagang salik sa kapanahunang ito, at ang tatlo pang kabayo ay 

tumutulong sa isang kabayong ito na takbuhin ang karera. Hindi tayo 

kasama ng mga nakasakay sa huling tatlong kabayo; tayo ay kasama ng 

nakasakay sa naunang kabayo. Mayroon tayong busog na walang pana, 

sapagkat ipinapahayag natin ang ebanghelyo ng kapayapaan, isang 

ebanghelyo kung saan ang tagumpay ay nakamtan na, sa isang 

mapayapang paraan. Aleluya, ang maluwalhating pagpapahayag ng 

ebanghelyong ito ay tumatakbo sa buong daigdig. Purihin ang Panginoon 

na tayo ay nasa unang kabayo! 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  DALAWAMPU 
 

ANG  SIGAW  NG  MGA  MINARTIR  NA  BANAL 

AT  ANG  TUGON  NG  DIYOS  UKOL   DITO 

MGA  TATAK  LIMA  AT  ANIM 

 
Sa mensaheng ito, isasaalang-alang natin ang ikalima at ikaanim na 

tatak. Ayon sa tala ng Apocalipsis, ang unang apat na tatak ay hindi 

sunud-sunod. Sa halip, ang mga ito ay sabay-sabay. Nagsimula ang mga 

ito nang halos magkakasabay at magtatapos din nang magkakasabay. 

Katulad na katulad ito ng karera ng apat na kabayong sabay-sabay na 

nag-uumpisa at halos sabay-sabay ring nagtatapos. Ang pitong tatak ay 

maaaring hatiin sa dalawang pangkat na binubuo ng unang apat na tatak 

at ng huling tatlong tatak. Samantalang ang unang apat na tatak ay hindi 

sunud-sunod, ang huling tatlong tatak naman ay sunud-sunod.  

Gaya ng nakita natin, inihahayag ng unang apat na tatak ang 

bagong tipang kapanahunan, na siyang ang kapanahunan ng 

pagpapahayag ng ebanghelyo. Sa pagitan ng pag-akyat sa langit ni Kristo 

at ng Kanyang pagbabalik, ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay 

magpapatuloy. Ang iba pang pangunahing bagay—ang digmaan, 

taggutom at kamatayan—ay gumagawang sama-sama para sa pagsulong 

ng pagpapahayag ng ebanghelyo. Ang Diyos ay may namumukod-

tanging layunin sa kapanahunang ito—ang maipahayag ang ebanghelyo 

upang ang ekklesia ay maibunga at maitayo para sa pagsasakatuparan ng 

Kanyang walang-hanggang plano. Kailangan nating magkaroon ng 

pangkalahatang pananaw na ito. Subalit ang mga dakilang tao sa lupa ay 

walang ganitong pananaw. Kahit na ang mga hari at ang mga pangulo ng 

mga bansa ay hindi alam ang kanilang ginagawa. Subalit alam natin. 

Lahat ng ginagawa ng mga pinunong ito ay tumutulong sa pagpapahayag 

ng ebanghelyo. Ang Diyos ay soberano sa bagay na ito.  

Ang aklat ng Apocalipsis ay nagsimula sa mga ekklesia lokal na 

taglay si Kristo sa kalagitnaan nila at nagtatapos ito sa Bagong 

Herusalem na taglay si Kristo bilang ang sentralidad at unibersalidad 

nito. Sa pagitan ng dalawang dulong ito ng Apocalipsis, taglay natin ang 

kapanahunan ng ekklesia at ang kapanahunan ng kaharian. Sa 

kapanahunan ng ekklesia, ang bagong tipang kapanahunan, ang Diyos ay 

gumagawa ng isang bagay: ibinubunga Niya ang mga ekklesia sa 

pamamagitan ng pagpapahayag ng ganap na ebanghelyo. Ang lahat ng 
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dalawampu’t pitong aklat ng Bagong Tipan ay kabilang sa ganap na 

ebanghelyo. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang ang magligtas ng 

isang grupo ng mga kaawa-awang makasalanan. Ang konseptong ito ay 

lubhang napakababa, at hindi ito matanggap ng marami sa mga 

pilosopikong tao. Kailangan nilang makita na ang pagpapahayag ng 

ebanghelyo ay may mas mataas na layunin at yaong ito ay nasa 

pinakamataas na antas—ang pagbubunga ng mga ekklesia para sa 

pagbubuo ng Bagong Herusalem. Pagkatapos ng kapanahunan ng 

ekklesia, ang kapanahunan ng kaharian ay darating. Sa kapanahunan ng 

kaharian, tutuparin ng Diyos kung ano ang mga hindi natapos at 

napasakdal sa kapanahunan ng ekklesia. Pagkatapos ng kapanahunan ng 

kaharian, ang layunin ng Diyos ay lubusan at ganap nang matatapos. 

Pagkatapos ay doroon ang kawalang-hanggan taglay ang bagong langit, 

ang bagong lupa at ang Bagong Herusalem na binubuo ng lahat ng 

tinubos na banal. Ito ay isang pangkalahatang pananaw ng buong 

sansinukob.  

Gaya ng natukoy na natin, sa pamamagitan ng unang apat na tatak, 

mayroon tayong pananaw ng kung ano ang nangyayari sa pagitan ng 

pag-akyat sa langit ni Kristo at ng Kanyang pagbabalik. Apat na bagay 

ang nangyayari: ang pagpapahayag ng ebanghelyo, digmaan, taggutom at 

kamatayan. Ang ikalawa, ikatlo at ikaapat na kabayo ay tumutulong 

upang mapabilis ang pagpapahayag ng ebanghelyo. Kung hindi 

nagkaroon ng digmaan, hindi ako mapasasa-bansang ito. Sa nakalipas, 

wala sa amin sa pagbabawi ng Panginoon sa Tsina ang nagbalak 

magtungo sa kanlurang bahagi ng mundo. Inisip namin, na marahil kapag 

nakatapos na kami ng ilang gawain sa pagbabawi, gagamit naman ang 

Panginoon ng ibang tao o paraan, marahil mga misyonaryo o ang 

pagsasalin ng mga aklat, upang dalhin ang pagbabawi sa kanlurang 

bahagi ng mundo. Subalit bigla na lamang noong 1949, ang mainland 

China ay nawala. Bilang resulta, ang pagbabawi ng Panginoon ay naidala 

sa bansang ito. Nang ako ay ipadala ng gawa sa Taiwan, lubha 

nabagabag sa pagkawala ng pagbabawi ng Panginoon sa mainland 

China. Araw at gabi, tinatanong ko ang Panginoon, “Ano ito? Bakit 

nawala ang gawain?” Sa katapus-tapusan, dinala ng makapangyarihang 

Panginoon ang pagbabawi sa bansang ito. Inihahayag nito na sa 

makapangyarihang kamay ng Panginoon, mayroon lamang isang bagay 

sa kapanahunang ito—ang pagpapahayag ng ganap na ebanghelyo upang 

maibunga ang mga ekklesia lokal para sa pagtatayo ng walang-hanggang 

tahanan ng Diyos, ang Bagong Herusalem. Kapag mayroon tayong 

ganitong pangkalahatang pananaw, maaari tayong tumingin tungo sa 

aklat ng Apocalipsis at unawain ito nang husto at wasto.  
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I.  ANG  SIGAW  NG  MGA  MINARTIR  NA  BANAL— 

ANG  IKALIMANG  TATAK 
 

Ang pitong tatak ay unang-unang hinati sa apat at tatlo, at sa 

pangalawa ay sa anim at isa. Ang bilang na apat ay sumasagisag sa mga 

nilalang, gaya ng isinasagisag ng apat na nilalang na buháy, at ang bilang 

na anim ay sumasagisag sa paglikha, yamang ang paglikha ay natapos sa 

anim na araw. Ang bilang na tatlo ay sumasagisag sa Tres-unong Diyos, 

at ang bilang na isa ay sa namumukod-tanging Diyos. Kaya, kapwa ang 

apat dagdagan ng tatlo at ang anim dagdagan ng isa ay nagpapahiwatig 

na ang pitong tatak, sa pamamagitan ng paghahatol ng Diyos, ay 

nagdadala sa paglikha ng Diyos kasama ang lahat ng nilalang tungo sa 

Diyos.  

Inihahayag ng ikalimang tatak ang pagmamartir sa mga Kristiyano 

mula sa unang siglo hanggang sa panahon na malapit nang magwakas 

ang kapanahunang ito. (Maaaring ibilang nito ang pagmamartir sa mga 

banal ng lumang tipan—Mat. 23:34-36). Habang ang ebanghelyo ay 

ipinahahayag, gaya ng tinukoy ng unang tatak, palaging may matatapat 

na banal na namamartir.  
 

A. Ang Pagkamartir 
 

Sa kapanahunan ng pagpapahayag ng ebanghelyo, maraming banal 

ang namartir dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesus. Sina 

Esteban, Pedro, at halos lahat ng iba pang Apostol ay namartir. Si 

Apostol Juan ay ipinatapon, at si Pablo ay ibinilanggo at sa kalaunan ay 

hinatulan ng kamatayan. Sa buong itinagal ng mga siglo, saanman 

mapadako ang pagpapahayag ng ebanghelyo, ay mayroong pagkamartir. 

Libu-libo sa mga yaong tapat sa patotoo ng Panginoon ang namartir. Sa 

isang pakahulugan, maging si kapatid Nee ay namartir. Halos lahat ng 

matatandang kamanggagawa ay nagdusa ng pagkamartir sa nakalipas na 

dalawampu’t anim na taon sa pamamagitan ng pagkakulong hanggang 

sila ay mamatay.  

Ang pagkamartir ng mga banal ay hindi dahil sa kanilang 

pagsalungat sa anumang pantaong alituntunin, kundi dahil sa salita ng 

Diyos at sa patotoo ni Hesus. Ang salita ng Diyos ay ang mabuting 

balita, ang ebanghelyo, na kanilang ipinapahayag sa mga tao. Ang 

patotoo ni Hesus ay ang buhay na kanilang ipinamumuhay. Ang 

pantaong lipunan kasama ng pantaong kultura ay lubusang nasa ilalim ng 

masamang impluwensiya ni Satanas, gaya ng sinasabi sa 1 Juan 5:19, 

“Ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masamang isa.” Kapwa ang 

pagpapahayag ng salita ng Diyos at ang buhay ng patotoo ni Hesus ay 

laban sa masamang agos sa sanlibutan. Tiyak na kinamumuhian ito ni 
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Satanas. Kaya, kailanman at saanman ipinapahayag ng mga banal ang 

salita ng Diyos at ipinamumuhay ang patotoo ni Hesus, sinusulsulan ni 

Satanas ang mga tao upang usigin sila, maging hanggang sa kamatayan. 

Ito ay isang labanan, hindi sa pagitan ng mga tao at ng mga banal, kundi 

sa pagitan ni Satanas at ng Diyos. Darating ang araw kung kailan 

ipaghihiganti ng Diyos ang mga banal sa pamamagitan ng pagsasagawa 

ng Kanyang matuwid na paghahatol sa ibabaw ng lupa na nasa ilalim ng 

masamang impluwensiya ni Satanas.  
 

B. Ang Sigaw 
 

Ang Apoc. 6:10, na tumutukoy sa “mga kaluluwa ng mga pinatay 

dahil sa salita ng Diyos, at dahil sa patotoong kanilang pinanghawakan,” 

ay nagsasabi, “At sila ay sumigaw sa isang malakas na tinig na 

nagsasabi, Hanggang kailan ba, Oh makapangyarihang Panginoong banal 

at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga 

nananahan sa ibabaw ng lupa?” Sa 6:9 makikita natin na ang mga 

kaluluwa ay nasa ilalim ng dambana. Tumutukoy ito sa mga handog na 

pinatay sa dambana. Kapag ang isang handog ay pinatay sa dambana, 

ang dugo nito ay dadaloy pababa at pasasailalim ng dambana. Ang 

kaluluwa ng laman ay nasa dugo (Lev. 17:11). Na ang kaluluwa ng mga 

minartir na banal ay nasa ilalim ng dambana ay tumutukoy na, sa mga 

mata ng Diyos, silang lahat ay inialay na sa Diyos bilang mga handog sa 

dambana at yaong ang kanilang dugo, ang kanilang buhay, ay ibinuhos 

doon. Ngayon, ang kanilang kinalalagyan  ay sa ilalim ng dambana. Sa 

sagisag, ang dambana ay nasa labas-na-looban ng tabernakulo at ng 

templo, at ang labas-na-looban ay sumasagisag sa lupa (earth). Kaya, ang 

“sa ilalim ng dambana” ay sa ilalim ng lupa, kung saan naroroon ang 

mga kaluluwa ng mga minartir na banal. Ito ang paraiso na pinuntahan 

ng Panginoong Hesus pagkatapos ng Kanyang kamatayan (Luc. 23:43). 

Ito ay nasa pusod ng lupa (Mat. 12:40), at nararapat na tumutukoy sa 

kaaya-ayang seksiyon ng Hades, kung saan naroroon si Abraham (Gawa 

2:27; Luc.16:22-26).  

Sa ngayon, ang mga minartir na banal ay nasa paraiso sa ilalim ng 

dambana, yaon ay, nasa ilalim ng lupa. Lubusang isang kamalian ang 

sabihin na ang mga banal na ito ay nasa langit. Ang orihinal na Scofield 

Reference Bible ay may tala sa Lucas 16:23 na  nagsasaad na ang paraiso 

ay nasa ilalim ng lupa bago ang pagkabuhay na muli ni Kristo, ngunit 

yaong sa pamamagitan at kasama ng pagkabuhay na muli ni Kristo, 

nailipat ito mula sa ilalim ng lupa tungo sa ikatlong langit. Gayunpaman, 

sa araw ng Pentecostes, limampung araw matapos ang pagkabuhay na 

muli ng Panginoon, sinabi ni Pedro, “Hindi umakyat si David sa mga 

kalangitan” (Gawa 2:34). Maging noong araw ng Pentecostes, wala pa 
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rin si David sa kalangitan. Sa kanyang aklat na, Firstfruits and Harvest, 

sa pahina 54, sinabi ni G.H. Lang, isa sa mga huling guro ng mga 

Brethren, na “hindi ipinapahayag saanman sa Kasulatan” na matapos ang 

pag-akyat sa langit ni Kristo ang paraiso ay nailipat mula sa ilalim ng 

lupa tungo sa ikatlong kalangitan, “kundi lubusang salungat dito ang 

buong Kasulatan.” Tinukoy rin  niya ang bersikulo sa Gawa 2 kung saan 

sinabi ni Pedro na si David ay wala sa langit. Binanggit ko ito upang 

matanto natin na ang lahat ng minartir na banal ay nasa paraiso pa rin sa 

ilalim ng dambana.  

Maraming Kristiyano ang hindi nakababatid na ang paraiso ay nasa 

Hades. Ang pinakamatatag na katibayan na ang paraiso ay nasa Hades ay 

ang salita ng Panginoon sa naligtas na magnanakaw sa Lucas 23:43, 

“Katotohanang sinasabi Ko sa iyo, Sa araw na ito, Kristo.” Tila ba sinabi 

ni Pablo, “Kapag namatay ako, ako ay mapasasa kay Kristo.” Ang 

mapasa kay Kristo ay hindi isang ganap na bagay; ito ay may kinalaman 

din sa kalagayan. Maging sa ngayon, tayo ay kasama ni Kristo. Saanman 

tayo naroroon, tayo ay kasama Niya. Mangyari pa, habang tayo ay nasa 

loob nitong pisikal na katawan, hindi tayo ganoon kalapit kay Kristo 

kaysa kapag tayo ay namatay, lumisan na sa mundong ito, at pumasok sa 

ibang kinasasaklawan. Subalit hindi ito nangangahulugang kapag 

namatay ang mga mananampalataya ay dadalhin sila sa mga kalangitan. 

Yaon ay hindi magaganap hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli at 

raptyur.  

Maaaring gamitin ng iba ang 1 Tesolonica 4 upang makipagtalo na 

ang mga patay na banal ay kasama ni Kristo sa langit. Sinasabi nila na 

kapag si Kristo ay bumalik, dadalhin Niya ang mga namatay na 

mananampalataya kasama Niya, at yaong pinatutunayan nito na sila nga 

ay kasama na Niya ngayon sa langit. Subalit basahing mabuti ang 

kapitulong ito. Sinasabi nito na “ang nangamatay kay Kristo ay unang 

mabubuhay na muli” at yaong mga “nabubuhay, na natitira, ay aagawing 

kasabay nila sa mga alapaap” (1 Tes. 4:16-17). Ayon sa 1 Tesalonica 4, 

ang mga namatay na banal ay bubuhaying muli at, kasabay ng mga 

nabubuhay ay aagawin paakyat sa himpapawid upang salubungin si 

Kristo. Dapat nating basahin nang maingat ang Biblia at huwag sumunod 

sa mga tradisyunal, mabababaw na pagtuturo sa ngayon. Dapat tayong 

maging malinaw na ang mga ligtas na banal ay wala sa kalangitan, kundi 

nasa isang kawili-wiling lugar na tinatawag ng Biblia na paraiso, ang 

lugar na pinuntahan ng Panginoong Hesus matapos Siyang mamatay.  

Matapos maghintay sa loob ng mahabang panahon, malapit sa 

katapusan ng panahong ito, ang mga minartir na banal ay sisigaw upang 
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maipaghiganti, humihiling sa Panginoon na hatulan at ipaghiganti ang 

kanilang dugo “sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa.”  
 

C. Inaprubahan ng Panginoon 
 

Sinasabi ng bersikulo 11, “At binigyan ang bawa’t isa sa kanila ng 

isang puting balabal; at sa kanila ay sinabi na magpahinga pa nang 

kaunting panahon, hanggang sa makumpleto na rin ang bilang ng 

kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid, na mga papatayin 

namang gaya nila.” Ang puting balabal dito ay sumasagisag na ang 

kanilang pagkamartir ay inaprubahan ng Diyos. Yaong “mga papatayin 

naman” ay tumutukoy sa mga magiging martir sa panahon ng matinding 

kapighatian (20:4).  

Ayon sa salitang “nang kaunting panahon, hanggang sa 

makumpleto na rin ang bilang,” ang sigaw na ito ng mga minartir na 

banal ay magaganap malapit sa pagtatapos ng kapanahunang ito. Tayo ay 

nasa unang apat na tatak pa rin. Ang ikalimang tatak ay hindi pa 

dumarating. Gayunpaman, naniniwala ako na malapit na tayo sa panahon 

ng ikalimang tatak.  
 

II.  ANG  TUGON  NG  DIYOS— 

ANG  IKAANIM  NA  TATAK 
 

A. Ang Pasimula ng mga Sobrenatural na Kalamidad 
 

Ang ikaanim na tatak (6:12-17), na nagsasaad ng simula ng mga 

sobrenatural na kalamidad, ay ang tugon ng Diyos sa sigaw ng mga 

minartir na banal sa panahon ng ikalimang tatak. Pagkatapos ng 

pagbubukas ng ikaanim na tatak, ang Panginoon ay darating upang 

yugyugin ang lupa at ang mga bagay sa kalangitan. Ang lupa ay 

mayuyugyog nang matindi, ang araw ay iitim na gaya ng isang 

magaspang na kayong yari sa buhok na maitim, ang buwan ay magiging 

gaya ng dugo, ang mga bituin sa langit ay mahuhulog sa lupa gaya ng 

puno ng igos na nagsasambulat ng kanyang mga bungang bubot kapag 

hinahampas ng malakas na hangin, ang langit ay babalumbong gaya ng 

isang lulong na aklat na binalumbon, at ang bawat bundok at pulo ay 

maaalis sa kanilang kinalalagyan (6:12-14). Ang matinding pagyuyugyog 

na ito ay magiging isang babala sa mga nananahan sa lupa. Bibigyan sila 

nito ng babala na magsisi at bumalik sa Diyos. Tila ba sinasabi ng Diyos 

sa kanila, “Kayong mga nananahan sa lupa ay para lamang sa inyong 

mga sarili. Hindi kayo nagpapahalaga sa Akin. Ngayon ang Aking oras 

upang yugyugin ang lupa bilang babala sa inyo.” Habang ang ibang tao 

ay mapaglapastangan na nagsasabi na sila ang Diyos, yuyugyugin ng 
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Panginoon ang lupa at ang langit bilang paalala sa kanila na Siya ang 

Diyos. Magiging napakateribleng pagyuyugyog ito! Ang lupa, ang araw, 

ang buwan, at ang mga bituin ay pawang maaapektuhan.  

 

B. Ang Reaksyon ng mga Nananahan Sa Lupa 
 

Sa mga bersikulo 15 hanggang 17 makikita natin ang reaksiyon ng 

mga nananahan sa lupa. Itatago nila ang kanilang mga sarili sa mga 

yungib at sa mga bato ng mga bundok, at magsusumamo sila sa mga 

bundok at mga bato na itago sila mula sa mukha ng Diyos at mula sa 

kapootan ng Kordero. Inihahayag ng bersikulo 15 ang damdamin ng 

kanilang budhi, sapagkat kinatatakutan nila ang pagdating ng paghahatol 

ng Diyos, isinasaalang-alang na ang dakilang araw ng kapootan ng Diyos 

at ng Kordero ay dumating na. Gayunpaman, ang ikaanim na tatak ay 

hindi ang proklamasyon ng Diyos hinggil sa pagdating ng Kanyang 

kahatulan. Sa halip, ito ay isang babala sa mga nananahan sa lupa. Ang 

mga hari at ang lahat ng dakila, mayayaman, at mararangal na tao sa lupa 

ay magigitla sa lindol na ito at iisipin na ang araw ng kapootan ng Diyos 

at ng Kordero ay dumating na. Sa katunayan, hindi pa ito ang araw na 

iyon, ito ay magiging isang patikim lamang at isang babala sa kanila 

upang sila ay magsisi. Sa babalang ito tila ba sinasabi ng Diyos, 

“Manumbalik kayo sa Akin. Huwag ninyong sabihin na kayo ay Diyos. 

Kayo ay ang mga abang nananahan sa lupa na nilikha Ko. Nilikha Ko 

ang araw, ang buwan, at ang mga bituin para sa inyong pamumuhay. 

Subalit kinalimutan ninyo Ako at sinalungat at nilapastangan Ako. 

Ngayon na ang oras upang bigyan kayo ng babala nang sa gayon ay 

magsisi kayo.”  
 

C. Ang Kahulugan ng Kalamidad na Ito 
 

Ang kahulugan ng kalamidad na ito ay yaong ito ay isang babala sa 

mga nananahan sa lupa. Hindi pa ito ang tunay na kapootan ng 

Panginoon. Ito ang tugon ng Diyos sa mga banal na martir sa ikalimang 

tatak at hinahayag nito na ang Diyos ay malapit nang dumating upang 

ipaghiganti sila at upang bigyang-katuwiran ang Kanyang Sarili. 

Darating ang Diyos upang ipaghiganti ang dugo ng Kanyang mga mahal 

na banal. 
  

III.  ANG  BABALA  

 AY  BAGO  ANG  ARAW  NG  PANGINOON 
 

Ang ikaanim na tatak, bilang ang pasimula ng matinding 

kapighatian, ay isang babala bago ang araw ng Panginoon. Ayon sa Joel 
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2:30-31, walang gaanong pagkakaiba sa panahon sa pagitan ng ikaanim 

na tatak at ng naunang limang trumpeta (8:6-11). Ang Joel 2:30-31, 

unang-una ay may dugo ng una at ng ikalawang trumpeta, ang apoy ng 

una, ikalawa, at ng ikatlong trumpeta (8:7-10), at ang usok ng ikalimang 

trumpeta (9:1-3), at pagkatapos ay ang araw at buwan ng ikaanim na 

tatak. Ang kapitulo 9:4 na inihambing sa 7:3 ay nagpapahiwatig na ang 

ikalimang trumpeta ay lubhang malapit sa ikaanim na tatak.  

Magkakaroon ng dalawang kalamidad sa mga pagyuyugyog at mga 

pagbabago ng lupa at ng mga bagay sa langit. Ang una ay mangyayari 

bago ang araw ng Panginoon, bago ang matinding kapighatian (Joel 

3:11-16; 2:30-31; Luc. 21:11). At ang ikalawa ay mangyayari pagkatapos 

ng araw ng Panginoon, pagkatapos ng matinding kapighatian (Mat. 

24:29-30; Luc. 21:25-26). Ang  tinalakay sa ikaanim na tatak ay ang 

unang kalamidad. Maaari itong ituring na hindi lamang isang babala 

bagkus maging bilang ang pasimula sa darating na matinding 

kapighatian. Kasunod ng ikaanim na tatak, sa pagbubukas ng ikapitong 

tatak, ay ang unang apat na trumpeta bilang mga palatandaan na ang 

matinding kapighatian ay parating (8:1-2, 6-13). Pagkatapos ang 

matinding kapighatian ay maisasagawa sa huling tatlong trumpeta (9:1-

21; 11:14-19). 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  DALAWAMPU’T  ISA 
 

ANG  PAGPEPRESERBA  NG  DIYOS 

SA  KANYANG  BAYAN 

 
Sa aklat ng Apocalipsis ay may ilang bahaging isiningit, at ang 

kapitulo pito ang una sa mga ito. Ang kapitulong ito ay hindi 

pagpapatuloy ng kapitulo anim. Ito ay isang bahaging isiningit sa pagitan 

ng ikaanim at ikapitong tatak, na nagpapakita kung paano 

pinangangalagaan ng Diyos ang Kanyang bayan habang malapit na 

Niyang isagawa ang Kanyang paghahatol sa lupa. Ang kapitulo walo ay 

ang pagpapatuloy ng kapitulo anim. Sa katapusan ng kapitulo anim 

mayroon tayong ikaanim na tatak, at sa simula ng kapitulo walo mayroon 

tayong ikapito. Ang pagbubukas ng ikapitong tatak ang magpapasok sa 

pitong trumpeta, na ang huling tatlo niyaon ay bumubuo sa matinding 

kapighatian (8:1-2). Subalit bago ito maganap, tatatakan ng Diyos ang 

mga Israelita na layon Niyang ipreserba (7:3).  

Ipipreserba ng Diyos ang dalawa Niyang bayan—ang mga Israelita 

at ang mga tinubos na banal. Bakit dito isiningit ang hinggil sa 

pagpipreserba ng Diyos sa Kanyang bayan? Sapagkat sa ikaanim na tatak 

makikita natin ang babala sa darating na kapighatian. Gaya ng 

natunghayan natin, ang ikalimang tatak ay ang sigaw ng mga minartir na 

banal upang maipaghiganti, at ang ikaanim na tatak ay ang sagot ng 

Diyos sa sigaw na ito, na siya ring babala sa mga nananahan sa lupa na 

ang kapighatian ay darating nang madali. Mula nang umakyat sa langit si 

Kristo, nagkaroon na ng maraming paglindol at iba pang kalamidad. Ang 

lahat ng ito ay mga natural na kalamidad. Gayunpaman, simula sa 

pagbubukas ng ikaanim na tatak, ang mga kalamidad ay hindi na natural 

lamang kundi sobrenatural. Kapwa ang mga natural at sobrenatural na 

kalamidad ay pagpaparusa ng Diyos sa lupa. Nararapat lamang sa 

mapaghimagsik na lupang ito ang pagpaparusa ng Diyos, at ang 

nagpaparusang kamay ng Diyos ay hindi kailanman naalis mula rito. Sa 

isang takdang saklaw, pinarurusahan ng Diyos ang lupa para sa Kanyang 

layunin. Mula sa pag-akyat sa langit ni Kristo, patuloy na pinarurusahan 

ng Diyos ang lupa.  

Ang isang aspekto ng pagpaparusa ng Diyos ay makikita sa 

pagkawasak sa lunsod ng Herusalem sa pamamagitan ni Tito at ng 
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kanyang mga hukbo. Ang pagkawasak na iyon ay ipinropesiya ng 

Panginoong Hesus sa Mateo 24:2 kung saan, sa pagsasalita ukol sa 

templo, sinabi Niya sa Kanyang mga disipulo, “Hindi ba ninyo nakikita 

ang lahat ng bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dito ay 

walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng kapwa bato, na hindi 

ibabagsak.” Ang Herusalem ay winasak ni Tito sa dalawang kadahilanan: 

sapagkat ang relihiyon ng mga Hudyo ay mapaghimagsik laban sa 

ekonomiya ng Diyos at dahil sa ang relihiyong ito ay isang negatibong 

impluwensiya sa ekklesia sa Herusalem. Sa Gawa 21 makikita natin 

kung gaano naimpluwensiyahan ng lumang relihiyong Judaismo ang 

ekklesia. Nang sumapit ang 70 A.D. hindi na mapahihintulutan pa ng 

Panginoon ang paghihimagsik ng relihiyon ng mga Hudyo at ang 

impluwensiya nito sa ekklesia, kaya isinugo Niya ang hukbong Romano 

upang wasakin ang Herusalem at ang templo. Ang pagkawasak na iyon 

ay isang teribleng kaparusahan na may kasamang taggutom, salot, at 

kamatayan. Pagkatapos niyaon, sa pagdaan ng mga siglo, ang mga 

natural na kalamidad ay ginamit at gagamitin ng Diyos upang parusahan 

ang lupa hanggang sa ikaanim na tatak.  

Sa panahon ng ikaanim na tatak, ang mga kalamidad ay mababago 

mula sa mga natural na kalamidad tungo sa mga sobrenatural na 

kalamidad. Ang lupa ay mayayanig, at ang araw, buwan, ang mga bituin 

ay masisira. Ang mga kalamidad na ito ay magiging isang pambungad sa 

ikapitong tatak. Kapag naisagawa na ang ikapitong tatak, ang situwasyon 

ay magiging terible at walang sinuman ang makababata nito. Kaagad-

agad matapos buksan ang ikapitong tatak, ang unang trumpeta ay 

patutunugin, at “ang ikatlong bahagi ng lupa” ay masusunog (8:7). Sa 

pagpapatunog sa ikalawang trumpeta, “ang ikatlong bahagi ng dagat” ay 

magiging dugo (8:8). Sa pagpapatunog sa ikatlong trumpeta, isang 

malaking bituin ang mahuhulog sa “ikatlong bahagi ng mga ilog, at sa 

mga bukal ng mga tubig” at ang “ikatlong bahagi ng mga tubig” ay 

magiging ajenjo (wormwood) (8:10-11). Sa pagtunog ng ikaapat na 

trumpeta, “ang ikatlong bahagi ng araw, at ang ikatlong bahagi ng 

buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin” ay masasaktan “upang 

magdilim ang ikatlong bahagi ng mga ito” (8:12). Ginawa ng Diyos ang 

lupa upang panirahan ng tao. Ang araw, buwan, at mga bituin ay pawang 

tumutulong upang mapanatili ang buhay sa lupa. Subalit dahil ang mga 

nananahan sa lupa ay naging lubhang palalo laban sa Kanya sa loob ng 

mga siglo, darating ang panahon na hindi na ito matitiis ng Diyos. 

Darating Siya upang hatulan ang lupa, ang dagat, ang mga ilog, at ang 

araw, buwan, at mga bituin. Ang lupa ay para sa pag-iral ng tao, at ang 

bawat uri ng buhay sa lupa ay para sa kapakanan ng tao. Ang mga hayop, 
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mga halamang gulay at mga mineral ay pawang para sa pag-iral ng 

sangkatauhan. Ang mga ito ay hindi umiral nang nagkataon lamang, 

kundi binalak at nilalang ng Diyos. Halimbawa, sa buwan ay walang 

hangin, subalit mayroong hangin sa lupa. Sa palibot ng daigdig ay may 

isang suson ng hangin na tinatawag sa Biblia na kalawakan (Gen.1:7). 

Ang mundo ay isang planetang may kalawakan. Nilikha ito ng Diyos sa 

gayong paraan nang sa gayo’y magbunga ito ng mga panustos upang 

panatilihin ang pantaong buhay. Ang hangin, sinag ng araw, at ang tubig 

ay pawang kinakailangan para sa pag-iral ng tao. Subalit matapos hatulan 

ng Diyos ang lupa at langit, ang lupa ay hindi na naaangkop na lugar 

upang tirhan ng tao.  

Sa Mateo 24:6 at 7 ay nagpropesiya ang Panginoon na 

magkakaroon ng dalawang uri ng digmaan—ang digmaan ng bayan 

laban sa bayan at mga digmaan ng bansa laban sa bansa, yaon ay, mga 

digmaang sibil at mga pandaigdigang digmaan. Matapos ang pag-akyat 

sa langit ni Kristo, ang mga digmaang ito ay nagsimulang maganap. Ang 

Panginoon ay nagpropesiya rin sa Mateo 24 na magkakaroon ng “mga 

lindol sa iba’t ibang dako” (b. 7). Isang kamakailang artikulo ang nagsabi 

na sa bawat taon ay magkakaroon ng humigit-kumulang sa lima 

hanggang anim na libong paglindol na may lakas na mula dalawa 

hanggang walo sa Richter scale. Ito ang katuparan ng propesiya ng 

Panginoon. Sa Kanyang propesiya ang Panginoon ay tila nagsasabi na, 

“Huwag kayong mamuhay dito sa lupa nang kampante, na hindi 

pinahahalagahan ang layunin ng Diyos. Dapat ninyong matanto na ang 

Diyos ay may layunin sa lupang ito at na dapat kayong bumaling sa 

Kanya para sa pagsasakatuparan ng Kanyang layunin.” Muli’t muling 

paaalalahanan ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng mga digmaan at 

mga paglindol hanggang sa panahon ng ikalimang tatak kapag hindi na 

makayanan ng mga minartir na kaluluwa ang situwasyon. Ang mga 

minartir na banal ay sisigaw kung gayon, na nagsasabing, “Hanggang 

kailan, O makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, na hindi Mo 

hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa lupa?” 

(6:10). Ang sagot ng Diyos ay darating sa ikaanim na tatak kapag ang 

lupa ay yayanigin at ang mga bagay sa kalangitan ay hahampasin bilang 

isang pasimula sa at babala ng darating na kapighatian. Ang ikaanim na 

tatak at ang unang limang trumpeta ay malalapit na magkakaugnay sa 

isa’t isa sa panahon.  

Sa puntong ito, kailangan nating isaalang-alang ang pangalawang 

kapitulo ng Joel. Sinasabi ng Joel 2 na ilang mga bagay ang magaganap 

bago ang araw ng Panginoon. Kung babasahin ninyo ang Bagong Tipang 

propesiya kasabay ng mga propesiya sa Lumang Tipan, makikita ninyo 
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na may isang panahong tinatawag na araw ng Panginoon. Ito ang 

matinding kapighatian. Ang araw ng Panginoon ay nangangahulugang 

ang araw ng kapootan ng Panginoon, ang araw ng Kanyang pagdating 

upang panghimasukan ang mundo sa pamamagitan ng mga sobrenatural 

na kalamidad. Ang araw ng Panginoon ay magiging nakatatakot. Ilang 

mga propeta ng Lumang Tipan ang nagbanggit ng araw ng Panginoon, at 

ipinahiwatig nilang lahat na ito ay magiging isang nakasisindak na araw 

(Joel 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14; Zac. 14:1; Mal. 4:5). Ang ikaanim na tatak 

ay mangyayari bago ang araw ng Panginoon, nangangahulugang ito ay 

bago ang matinding kapighatian. Ang matinding kapighatian ay mag-

uumpisa sa pagpapatunog ng ikalimang trumpeta. Ang unang apat na 

trumpeta ay ang pambungad ng matinding kapighatian. Ito ay katulad ng 

pagpapaandar ng isang sasakyan. Una, ang ignition nito ay binubuksan, 

ang makina ay aandar, at pagkatapos ang sasakyan ay tatakbo na. Sa 

gayunding paraan, pagkatapos ng babala ng ikaanim na tatak, ang unang 

apat na trumpeta ay ang magiging pambungad ng matinding kapighatian. 

Subalit, tulad ng isang sasakyan na pinapainit pa at hindi pa tumatakbo, 

ang apat na trumpeta ay ang paghahanda para sa matinding kapighatian. 

Subalit maging ang mga trumpetang ito ay magsasanhi ng matinding 

pagdurusa. Ang pinsala sa lupa, mga tubig, at mga bagay sa langit ay 

magiging mas matindi kaysa sa yaong sinanhi ng lindol ng ikaanim na 

tatak. Mula sa panahon ng ikaanim na tatak, ay wala nang anupamang 

bagay na mabuti para sa tao sa lupa.  

Isinasaad ng Bagong Tipan na ang mga unang mandaraig, tulad ng 

lalakeng-anak at mga unang-bunga, ay kukunin mula sa lupa maiksing 

panahon bago ang ikaanim na tatak. Gayunpaman, hindi natin matataya 

ang eksaktong panahon. Ngunit ayon sa Apocalipsis, Mateo, at iba pang 

bahagi ng Salita, masasabi natin na ang unang uri ng raptyur, ang mga 

raptyur ng lalakeng-anak at ng mga unang bunga, ay magaganap bago 

ang ikaanim na tatak. Alalahanin na ang Panginoon ay nangako sa 

ekklesia sa Filadelfia na sila ay iingatan Niya sa panahon ng pagsubok na 

darating sa buong pinananahanang-lupa (3:10). Ang mga mangingibig at 

naghahanap sa Panginoon ay kukunin bago ang ikaanim na tatak. 

Kaagad-agad pagkatapos ng pagbubukas ng ikaanim na tatak, mayroon 

tayong kapitulo pito, isang bahaging isiningit na naghahayag na bago ang 

matinding kapighatian gagawa ang Diyos ng dalawang bagay upang 

ipreserba ang Kanyang bayan: tatatakan Niya ang hinirang na labi ng 

Israel at sisimulan Niya ang pagraraptyur sa mga natubos sa ekklesia.  
 

I.  ANG  PAGTATATAK   

SA  MGA  HINIRANG NA  LABI  NG  ISRAEL 
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Sinasabi ng Apocalipsis 7:1, “Pagkatapos nito ay nakita ko ang apat 

na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na 

hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat 

man, o sa anumang punong-kahoy.” Ito ang bahaging isiningit sa pagitan 

ng ikaanim at ikapitong tatak, ipinapakita kung paano pinangangalagaan 

ng Diyos ang Kanyang bayan habang malapit na Niyang ipatupad ang 

Kanyang mga kahatulan sa lupa. Ang mga hangin dito ay para sa mga 

kahatulan ng Diyos (Jon. 1:4; Isa. 11:15; Jer. 22:22; 49:36; 51:1). 

Sinasabi ng kasunod na bersikulo, “At nakita ko ang ibang Anghel na 

umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na 

buháy; at Siya ay sumigaw sa tinig na malakas sa apat na anghel na 

pinagkaloobang pinsalain ang lupa at dagat.” Ang “ibang Anghel” dito 

ay tumutukoy kay Kristo, gayundin sa 8:3; 10:1; at 18:1. Sa Lumang 

Tipan si Kristo ay tinawag na “ang Anghel ng Panginoon,” na siyang ang 

Diyos Mismo (Gen. 22:11-12; Exo. 3:2-6; Huk. 6:11-24; Zac. 1:11-12; 

2:8-11; 3:1-7). Dito sa Bagong Tipan Siya ay muling tinawag na ang 

Anghel.  

Bagama’t mahal ko ang Israel, ako ay lubhang nalulungkot para sa 

kanila sapagkat, ayon sa propesiya at sa kanilang pangkasalukuyang 

situwasyon, bumalik sila sa lupain ng kanilang mga magulang nang hindi 

nanampalataya. Nakakapit pa rin sila sa kanilang lumang relihiyon, at 

hindi sila naniniwala sa Diyos ayon sa Kanyang bagong tipang 

ekonomiya. Sila sa katunayan ay naghihimagsik laban sa Kanya. Noong 

dumating ang Panginoong Hesus, pinalitan ng Diyos ang kapanahunan 

mula sa yaong pagsunod sa kautusan tungo sa yaong pagsampalataya sa 

Panginoong Hesus. Subalit hindi matanggap ng mga Hudyo ang ganitong 

pagbabago at tumanggi silang bumaling mula sa pagsunod sa kautusan 

tungo sa pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Ito ang kanilang 

paghihimagsik, katigasan ng ulo, at pagsuway. Binatá sila ng Diyos sa 

loob ng maraming siglo, at ayon sa Kanyang pagiging soberano, sila ay 

bumalik at muling nabuo bilang isang bansa, subalit sila ay nananatili sa 

kawalang pananampalataya. Hindi sila nananampalataya sa Panginoong 

Hesus. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang impormasyon na aking 

natanggap, ginagawa ng pamahalaan ng Israel ang lahat ng maaari nilang 

gawin upang alisin ang anumang uri ng gawaing Kristiyano. Hindi nila 

ninanais ang sinumang Kristiyanong misyonaryo na magsagawa ng 

anumang pangmisyonaryong gawain. Ang mga propesiya hinggil sa 

Israel ay nagpapahiwatig na sila ay mananatili sa di-pagsampalataya 

hanggang sa huling araw. Ang Diyos, gayunpaman, ay soberano at lagi 

Niyang pangangalagaan ang bansang Israel, hindi para sa kanilang 

kapakanan kundi para sa Kanyang ekonomiya. Alam Niya na sa gitna ng 

mga di-nananampalatayang Hudyo ay may ilang tapat, at bago Niya 
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tuluyang hatulan ang lupa ng mga sobrenatural na kalamidad, sila ay 

tatatakan Niya.  
 

A. Bago ang Unang Apat na Trumpeta 
 

Ang unang trumpeta ay upang pinsalain ang lupa at ang mga 

punong-kahoy (8:7), ang ikalawang trumpeta ay upang pinsalain ang 

dagat (8:8-9), ang ikatlong trumpeta ay upang pinsalain ang mga ilog 

(8:10-11), at ang ikaapat na trumpeta ay upang pinsalain ang mga bagay 

sa langit (8:12). Bago ang pagsasagawa ng unang apat na trumpeta, 

tatatakan ng Diyos ang Kanyang mga piniling Israelita upang ipreserba 

sila mula sa mga sobrenatural na kalamidad na isasagawa ng mga 

trumpetang ito.  
 

B. Napreserba sa Lupa Lalo na 

Mula sa Pagpapahirap ng Ikalimang Trumpeta 
 

Pipinsalain lamang ng unang apat na trumpeta ang lupa, ang dagat, 

ang mga ilog, at ang mga bagay sa langit. Ang ikalimang trumpeta ang 

siyang magpapahirap sa mga tao nang tuwiran. Ang pagtatatak ng Diyos 

sa Kanyang mga piniling Israelita ay tangi upang ipreserba sila mula sa 

pagpapahirap ng ikalimang trumpeta (9:4).  
 

C. Labindalawang Libo sa Bawat Isa   

sa Labindalawang Lipi ang Tinatakan 
 

Makikita natin sa 7:4-8 na ang Diyos ay magtatatak ng isang daan 

at apatnapu’t apat na libo “mula sa bawa’t lipi ng mga anak ni Israel,” 

tatatakan ang labindalawang libo mula sa bawat isa sa labindalawang 

lipi. Ito ang mga Israelita na tutupad sa mga utos ng Diyos sa panahon ng 

matinding kapighatian (12:17; 14:12). Lahat-lahat, isang daan at 

apatnapu’t apat na libong tapat na Israelita ang matatatakan sa kanilang 

mga noo. Hindi ko alam kung anong uri ng tatak ito, subalit ito ay 

magiging isang tanda na makikilala ng mga anghel na isinugo upang 

hatulan ang lupa. Ito ang paraan ng Diyos sa pagpepreserba sa mga 

hinirang Niyang Israelita habang isinasagawa Niya ang Kanyang 

paghahatol sa ibabaw ng lupa.  
 

D. Pagtatamo ni Jose ng Dobleng Bahagi 
 

Sa mga bersikulo 6 at 8 makikita natin na natamo ni Jose ang 

dobleng bahagi (cf. 1 Cron. 5:1-2; Ezek. 48:4-5). Sapagkat si Manases, 

ang isa sa dalawang anak na lalake ni Jose (Gen. 48:5), at si Jose (b. 8) 
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ay kumakatawan sa dalawang lipi, tataglayin pa rin ni Jose ang dobleng 

bahagi ng pagkapanganay (1 Cron. 5:1-2) sa panahon ng sanlibong taon 

(Ezek. 48:4-5).  

Si Ruben ang panganay ni Israel, subalit dahil sa kanyang pagiging 

makasalanan ay naiwala niya ang kanyang pagkapanganay at nanaig si 

Juda sa kanyang mga kapatid (1 Cron. 5:1-2). Sa gayon, ang lipi ni Juda 

ang unang binanggit dito.  
 

E. Si Dan ay Inalis 
 

Sa Apocalipsis 7 si Dan ay inalis. Sa tala rito, gaya ng sa 1 Cronica 

kapitulo dalawa hanggang siyam, ang lipi ni Dan ay inalis dahil sa 

kanilang pagsamba sa diyus-diyosan (Huk. 18:30-31; 1 Hari 12:29-30; 2 

Hari 10:29; cf. Gen. 49:17). Gayunpaman, si Dan ay ibibilang pa rin sa 

panahon ng sanlibong taon (Ezek. 48:1) dahil sa pagpapala ni Jacob sa 

kanya, upang si Dan ay maging isa pa rin sa mga lipi sa pamamagitan ng 

pagliligtas ng Panginoon (Gen. 49:16-18).  
 

II.  ANG  RAPTYUR  NG  MGA  TINUBOS  SA  EKKLESIA 
 

Bilang karagdagan sa mga hinirang na labí ng Israel, ang Diyos ay 

may isa pang bayan—ang mga natubos na banal ng ekklesia (7:9-17). Sa 

pagdaragdag na ito ay makikita natin ang isang pangitain na naghahayag 

kung paano ipinreserba ng Diyos ang Kanyang mga tinubos na banal 

mula sa lahat ng mga kapighatian. Ang paraan ng Diyos upang ipreserba 

ang mga hinirang na labi ng mga anak ni Israel ay ang tatakan sila at 

iwan sila sa lupa. Samantalang ang mga Israelita ay ang panlupang bayan 

ng Diyos, ang mga Kristiyano  ang makalangit na bayan ng Diyos. 

Ipinangako ng Diyos na bibigyan Niya si Abraham ng bayan na gaya ng 

mga bituin sa mga kalangitan at gaya ng buhangin sa dalampasigan (Gen. 

22:17). Ang makalangit na bayan, ang mga Kristiyano, ay ang mga 

bituin, at ang panlupang bayan, ang mga Israelita, ay ang buhangin ng 

dalampasigan. Upang maipreserba ang Kanyang panlupang bayan, 

tatatakan sila at iingatan sila ng Diyos sa lupa. Hindi Niya sila kukunin 

mula sa lupa tungo sa mga kalangitan. Gayunpaman, ang paraan ng 

Diyos ng pagkakanlong sa Kanyang mga tinubos na banal ay hindi ang 

panatilihin sila sa lupa kundi ang kunin sila palayo sa pamamagitan ng 

raptyur. Ang raptyur ay hindi magaganap nang minsan lamang o kaya ay 

isang uri lamang. Magkakaroon ng di-kukulangin sa dalawa o tatlong uri 

ng raptyur. Sa katapus-tapusan, ang lahat ng mga tinubos na banal sa 

ekklesia ay iaakyat mula sa lupa patungo sa langit. Ang pagdaragdag sa 

pangitaing ito hinggil sa ekklesia ay nagbibigay sa atin ng 
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pangkalahatang pananaw mula sa oras ng raptyur hanggang sa kawalang-

hanggan. Sa ibang salita, ang Apocalipsis 7 ay nagtatapos sa kawalang-

hanggan. Sa kawalang-hanggan, ang buong ekklesia ay mapasasailalim 

sa pangangalaga ng Diyos at mapasasailalim sa pagpapastol ng Kordero.  

 
A. Magsisimula bago ang Ikaanim na Tatak 

 

Ang raptyur ng Diyos sa Kanyang mga tinubos na banal ay 

magsisimula sa mga unang mandaraig, na binubuo ng lalakeng-anak sa 

12:5 at ang mga unang-bunga sa 14:1-6. Ito ay dapat na mangyari bago 

ang ikaanim na tatak, sapagkat ang ikaanim na tatak ay magiging 

pasimula ng sobrenatural na kalamidad na isasagawa ng Diyos bilang 

“pagsubok na malapit nang dumating sa buong pinananahanang lupa, 

upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa” (3:10). Ang 

pagraraptyur ng Diyos sa Kanyang mga tinubos na banal ay 

magpapatuloy sa dalawang saksi sa 11:21, sa mga huling mandaraig sa 

15:2, at ang ani sa 14:14-16 (ang karamihan sa mga mananampalataya na 

daraan sa higit na malaking bahagi ng matinding kapighatian), hanggang 

sa ang lahat ng banal ay maraptyur upang makibahagi sa pangangalaga 

ng Diyos at pagpapastol ng Kordero hanggang sa kawalang-hanggan.  

 
B. Isang Lubhang Marami, Di-mabilang na Karamihan 

 

Sinasabi ng bersikulo 9, “Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita 

ko, at narito, ang isang lubhang karamihan na di-mabilang ng sinuman.” 

Ang lubhang karamihan ay binubuo ng mga tinubos sa buong itinagal ng 

lahat ng henerasyon mula sa mga bansa, na di-mabilang at bumubuo ng 

ekklesia (5:9; Roma 11:25; Gawa 15:14, 19).  
 

C. Mula sa mga Bansa, mga Lipi,  

mga Bayan, at mga Wika 
 

Ang lubhang karamihang ito ay binubuo ng mga yaong nabili ng 

dugo ng Kordero mula sa bawat bansa, lipi, bayan, at wika (7:9; 5:9) 

upang maging mga bumubuong bahagi ng ekklesia.  

 

D. Nangakalabas Mula sa Matinding Kapighatian  

na may mga Sanga ng Palma sa Kanilang mga Kamay 
 

Tungkol sa lubhang karamihan na binanggit sa bersikulo 9, sinabi 

ng isa sa mga matanda, “Ang mga ito ay ang mga nanggaling mula sa 

matinding kapighatian, at nangaghugas ng kanilang mga balabal, at 
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nangagpaputi ng mga ito sa dugo ng Kordero” (b. 14). Ang matinding 

kapighatian dito ay naiiba mula sa matinding kapighatian na binanggit sa 

Mateo 24:21. Ang matinding kapighatian dito ay kapighatian sa isang 

pangkalahatang pakahulugan. Ang lahat ng mga taong tinubos ng Diyos 

ay  dumaan sa ilang mga kapighatian, mga pagdurusa, mga pag-uusig, at 

mga pagdadalamhati. Walang Kristiyano ang makaiiwas sa mga bagay 

na ito. Sa loob ng ating espiritu, tayong mga Kristiyano ay mga tao ng 

pagtatamasa. Subalit, sa pisikal na panig, tayo ay mga taong nagdurusa. 

Subalit isang araw tayo ay darating nang matagumpay mula sa matinding 

kapighatian at tatayo sa harap ng trono at sa harap ng Kordero. Yaong 

lahat na nasa lubhang karamihan sa kapitulong ito ay may mga sanga ng 

palma sa kanilang mga kamay, na sumasagisag sa kanilang tagumpay 

laban sa kapighatian (cf. Juan 12:13), na kanilang dinanas alang-alang sa 

Panginoon (b. 14). Ang mga puno ng palma ay sagisag din ng kasiyahan 

sa pamamagitan ng pagdidilig (Exo. 15:27). Ang mga sanga ng palma ay 

ginamit para sa kapistahan ng mga tabernakulo, kung saan nagagalak ang 

bayan ng Diyos sa kasiyahan ng kanilang pagtatamasa (Lev. 23:40; Neh. 

8:15). Ang kapistahan ng mga tabernakulo ay isang sagisag na 

isasakatuparan nitong lubhang karamihan ng mga tinubos ng Diyos na 

nagtatamasa sa walang-hanggang kapistahan ng mga tabernakulo. Ang 

lubhang karamihang ito “ay yayabong katulad ng puno ng palma” sa 

templo ng Diyos (Awit 92:12-13).  

 

E. Nakatayo sa Harapan ng Trono  

at sa Harapan ng Kordero 
 

Ang “nangakatayo sa harapan ng trono” ay nagpapahiwatig na ang 

lubhang karamihan ng mga tinubos ay naiakyat na sa presensya ng 

Diyos. Ang “nangakatayo sa harapan ng Kordero” ay tumutugma sa 

“nangakatayo kayo sa harapan ng Anak ng Tao” (Luc. 21:36), na 

malinaw na tumutukoy sa raptyur. Yamang ito ay binanggit kaagad 

matapos ang pagbubukas ng ikaanim na tatak, ipinahihiwatig din nito na 

ang pagraptyur sa mga mananampalataya ay magsisimulang maganap 

bago ang ikaanim na tatak. Ang tala sa mga bersikulo 9 hanggang 17 ay 

bumubuo sa isang pangkalahatang paraan sa isang tagpo mula sa raptyur 

ng mga mananampalataya hanggang sa kanilang pagtatamasa sa 

kawalang-hanggan.  

 
F. Nangadaramtan ng mga Puting Balabal 

na Nangahugasan ng Dugo 
 

Sa bersikulo 9 makikita natin na ang lubhang karamihang ito ay 

“nangadaramtan ng mga puting balabal,” sapagkat sila ay “nangaghugas 
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ng kanilang mga balabal, at nangagpaputi ng mga ito sa dugo ng 

Kordero” (b. 14). Ang mga balabal, bilang nasa pangmaramihang bilang, 

ay sumasagisag sa katuwiran ng kanilang pag-uugali. Ang puti ay 

nagpapahiwatig na ang kanilang pag-uugali ay dalisay at aprubado ng 

Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas sa dugo ng Kordero.  

 
G. Pinupuri ang Diyos at ang Kordero 

 

Sinasabi ng bersikulo 10, “At sila ay sumigaw sa tinig na malakas, 

na nagsasabi, Ang kaligtasan ay sumaaming Diyos na nakaupo sa trono 

at sa Kordero.” Ang malakas na papuri na nagbabanggit lamang ng ukol 

sa kaligtasan ay nagpapahiwatig na ang mga nagpupuri ay ang mga 

naligtas na tao. Ang lubhang karamihan, yaong mga naligtas, ay puspos 

ng pasasalamat para sa pagliligtas ng Diyos.  
 

H. Naglilingkod sa Diyos Araw at Gabi 

sa loob ng Kanyang Templo 
 

Sinasabi ng bersikulo 15, “Kaya sila ay nasa harapan ng trono ng 

Diyos, at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa loob ng Kanyang 

templo.” Ang lubhang karamihang ito ay lumabas mula sa matinding 

kapighatian at pumasok tungo sa isang makalangit na katayuan, tungo sa 

loob ng templo ng Diyos kung saan Siya ang pinaglilingkuran nila araw 

at gabi.  

I. Nilulukuban sila ng Diyos ng Kanyang Tabernakulo 
 

Sinasabi rin ng bersikulo15 na “At Siyang nakaupo sa trono, ay 

lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo.” Tatamasahin ng lubhang 

karamihan ang Diyos at ang Kanyang pagkalinga. Lulukuban Niya sila 

ng Kanyang tabernakulo, nangangahulugang gagawin Niya ang Kanyang 

tahanan na kanilang tahanan. Sasanhiin ng Diyos ang lahat ng Kanyang 

mga tinubos na manahang kasama Niya. Sa isang napakapositibong 

pagpapakahulugan, ang Diyos ay magiging ang ating pang 

pinananahanang lugar, ang ating tabernakulo. Habang inilulukob Niya sa 

atin ang Kanyang Sarili bilang isang tabernakulo, matatamasa natin Siya 

sa sukdulan. Si Kristo ang tabernakulo ng Diyos (Juan 1:14) at ang 

Bagong Herusalem bilang ang sukdulang pagpapalaki ni Kristo ay ang 

magiging walang-hanggang tabernakulo ng Diyos (21:2-3) kung saan 

ang lahat ng mga tinubos ng Diyos ay mananahang kasama Niya 

magpakailanman. Lililiman sila ng Diyos ng Kanyang Sarili na 

naisakatawan kay Kristo. Si Kristo, bilang ang pagsasakatawan ng Diyos, 

ay magiging ang kanilang tabernakulo. Ang larawan sa mga bersikulo 15 

Mga Nilalaman 



hanggang 17, katulad ng inilarawan sa 21:3-4 at 22:3-5, ay sa kawalang-

hanggan.  
 

J. Pinapastol Sila ng Kordero at Pinapatnubayan Sila 

tungo sa mga Bukal ng mga Tubig ng Buhay 
 

Sinasabi ng mga bersikulo 16 at 17, “Sila ay hindi na magugutom, 

ni mauuhaw pa, ni tatamaan pa ng araw, ni ng anumang init; sapagka’t 

ang Kordero na nasa gitna ng trono ang magpapastol sa kanila at sila ay 

papatnubayan sa mga bukal ng mga tubig ng buhay.” Dito nakikita natin 

na sila ay papastulin at papatnubayan ng Kordero tungo sa mga bukal ng 

mga tubig ng buhay. Ang pagpapastol ay kinapapalooban ng 

pagpapakain. Sa ilalim ng pagpapastol ni Kristo, “hindi ako 

mangangailangan” (Awit 23:1). Papatnubayan din tayo ng Kordero tungo 

sa bukal ng mga tubig ng buhay. Sa kawalang-hanggan, iinom tayo sa 

maraming bukal at magtatamasa ng maraming uri ng tubig. Anong inam 

nito!  
 

K. Papahirin ng Diyos ang Bawat Luha 

sa Kanilang mga Mata 
 

Sinasabi rin ng bersikulo 17 na “Papahirin ng Diyos ang bawat luha 

ng kanilang mga mata.” Ang mga luha ay tanda ng kawalang-kasiyahan. 

Ang mga tubig ng buhay ay para sa kasiyahan. Sapagkat tutustusan sila 

ng Kordero ng mga tubig ng buhay para sa kanilang kasiyahan, hindi na 

sila luluha dahil sa kawalang kasiyahan. Ang mga tubig ng buhay ay 

itutustos, at ang tubig ng mga luha ay papahirin. Wala nang mga luha, 

gutom, o uhaw—tanging pagtatamasa lamang. 
 

L. Ang mga Anghel, ang mga Matanda, 

at ang Apat na Nilalang na Buháy 

ay Nagsisisamba sa Diyos 
 

Sinasabi ng bersikulo 11 at 12, “At ang lahat ng mga anghel ay 

nangakatayo sa palibot ng trono, at ang mga matanda at ang apat na 

nilalang na buháy, at sila ay nagpatirapa sa harapan ng trono, at 

nagsisamba sa Diyos, na nangagsasabi, Amen, pagpapala at 

kaluwalhatian at karunungan at mga pagpapasalamat at karangalan at 

kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos 

magpakailanman. Amen.” Ito ay katulad ng salita sa Lucas 15:7, kung 

saan mayroong kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang 

nagsisisi. Dito ang mga anghel ay nagsasabing “Amen” sa papuri ng 

kaligtasan ng mga tinubos.  
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Sa kapitulong ito, makikita natin kung paano pinangangalagaan ng 

Diyos ang Kanyang bayan. Kapag Kanya nang hahatulan ang lupa, 

tatatakan Niya ang Kanyang panlupang bayan at iraraptyur ang Kanyang 

makalangit na bayan. Samantalang ang mga piniling labi ng Israel ay 

tinatakan, ang mga mananampalataya naman ay naisilang na muli, 

sapagkat inilagay ng Diyos ang Kanyang Sarili tungo sa loob natin 

bilang buhay. Hindi lamang Niya payak na nilagyan tayo ng marka sa 

ating noo; inilagay Niya ang Kanyang Sarili tungo sa loob natin bilang 

buhay. Kaya, hindi tayo ang Kanyang panlupang bayan kundi ang 

Kanyang makalangit na bayan. Mas nanaisin mo bang maging isang 

naisilang-na-muling Kristiyano o isang tinatakang Israelita? Tayong mga 

Kristiyano ay walang ganitong tatak—taglay natin ang Diyos sa loob 

natin, na lubhang mas mainam. Hindi tulad ng mga piniling labi ng 

Israel, tayo ay hindi mananatili sa lupa. Sa halip, mapepreserba tayo sa 

pamamagitan ng pagkuha sa atin tungo sa presensya ng Diyos. Tayo ay 

mapasasawalang-hanggang katayuang yaon na tinatamasa ang dibino at 

walang-hanggang pangangalanga ng Diyos at tinatamasa rin ang walang-

hanggang pagpapastol ng Kordero. Gaanong inam niyaon! Ang mga 

tinatakang labi ng Israel ay magiging ang mga mas mainam na bayan, 

subalit tayo ang magiging pinakamainam na bayan.  

Gayunpaman, kung tayo ay kukunin tungo sa presensya ng Diyos, 

dapat tayong gumulang. Kung tayo ay mura at hilaw pa, hindi tayo 

kukunin ng Diyos. Sa halip, iiwan Niya tayo sa bukid upang magdusa 

hanggang sa tayo ay mahinog. Bagama’t ang lahat ng mga tao ng 

ekklesia ay kukunin, gayunpama’y mayroong isang kondisyon, ang 

kondisyon ng pagiging gumulang at ng pagkahinog. Tayong lahat ay 

dapat na mahinog at gumulang. Ito ang kondisyon upang kunin tayo ng 

Diyos mula sa lupang ito. Ito ay lubusan at sapat na naihayag sa aklat ng 

Apocalipsis. Sa kapitulo labing-apat, halimbawa, malinaw nating 

makikita ang mga unang-bunga at ang ani. Sa bahaging iyon ng Salita, 

tiyak tayong sinabihan na matapos na mahinog ang bukirin, kasunod na 

ang pag-aani. Kaya, kailangan nating lahat na lumago. Imposibleng 

lumago ang mga tao sa relihiyon sapagkat walang pagkain o panustos 

doon. Sa isang pakahulugan, ni bukid ay wala roon. Ang tanging lugar 

kung saan maaaring lumago ang mga Kristiyano sa ngayon ay ang 

ekklesia, sapagkat sa ekklesia ay naroon ang pastulan—si Kristo—upang 

ang kawan ay makapanginain at makatanggap ng panustos para sa 

paglago. Sa pamamagitan ng makapangyarihang biyaya ng Panginoon, 

tinatamasa natin ang pastulang ito. Maipatototoo nating lahat na mula 

nang tayo ay mapasabuhay-ekklesia, tayo ay napasa luntiang pastulan na 

may sariwang damo. Araw-araw ay kinakain natin ang sariwang damo na 

siyang si Kristo Mismo. Dito sa buhay-ekklesia ay kinakain natin si 
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Kristo at tayo ay lumalago. Dito ay kinakain natin ang lahat ng sariwang 

panustos tungo sa loob ng ating katauhan. Salamat sa Panginoon na tayo 

ay lumalago araw-araw. Purihin ang Panginoon na tayo ay lumalago at 

tayo ay inihahanda Niya para sa ating raptyur. Hindi natin inaasahang 

harapin ang kapighatian. Lumalago tayo tungo sa paggulang, lumalago 

tungo sa raptyur, lumalago tungo sa Kanyang presensya. Isang araw tayo 

ay maparoroon. 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  DALAWAMPU’T  DALAWA 
 

ANG  PITONG  MATA  NG  KORDERO 

PARA  SA  PAGTATAYO  NG  DIYOS 

 
Maraming Kristiyano ang nakatatanto na, ayon sa Apocalipsis 5, si 

Kristo, ang pinatay na Kordero, ay karapat-dapat, at ilang bilang ng 

himnong Kristiyano ang pumupuri sa Panginoon sa Kanyang pagiging 

karapat-dapat. Gayunpaman, ang karamihan sa mga himno ukol sa 

pagiging karapat-dapat ng Kordero ay pumupuri kay Kristo sa Kanyang 

pagiging karapat-dapat dahil sa Kanyang pagtutubos. Mahirap 

makahanap ng isang himno ukol sa pagiging karapat-dapat ng Panginoon 

na higit pa sa pagtutubos. Lubusang ayon sa Kasulatan ang sabihin na 

ang Kordero ay karapat-dapat dahil tinubos at binili Niya tayo. 

Gayunpaman, ayon sa Apocalipsis 5, ang pagiging karapat-dapat ng 

Kordero ay hindi pangunahing dahil sa Kanyang pagtutubos, kundi sa 

Kanyang kakayahang buksan ang lihim ng ekonomiya ng Diyos. 

Karapat-dapat na buksan ni Kristo ang mga tatak ng ekonomiya ng Diyos 

dahil tinalo Niya ang kaaway at tinubos Niya tayo. Bilang ang Isa na 

nagdala ng awtoridad ng Diyos sa lupa, Siya ang matagumpay, nananaig 

na Leon ng lipi ni Juda at ang Kordero na nagsakatuparan ng isang ganap 

na katubusan para sa piniling bayan ng Diyos. Kaya, Siya ay lubusang 

kuwalipikado at nasa posisyon upang buksan ang hiwaga ng ekonomiya 

ng Diyos. Ito ang isa sa mga lubhang mahahalagang punto sa Apocalipsis 

kapitulo lima. 
 

ANG  PITONG  MATA,  ANG  PITONG  ILAWAN, 

AT  ANG  PITONG  ESPIRITU 
 

Ang isa pang pangunahing punto sa Apocalipsis 5 ay yaong si 

Kristo bilang ang Leon-Kordero ay may “pitong mata, na siyang pitong 

Espiritu ng Diyos” (b. 6). Ang pitong matang ito ay siya ring pitong 

ilawang apoy na nagliliyab sa harapan ng trono ng Diyos (4:5). Kaya 

nga, sa mga kapitulong ito taglay natin ang pitong ilawan, ang pitong 

mata, at ang pitong Espiritu. Ang Apocalipsis ay ang tanging aklat sa 

Biblia na bumabanggit sa pitong Espiritu. Subalit dito, makikita natin na 

ang pitong Espiritung ito ay ang pitong mata ni Kristo, at na ang pitong 

mata ni Kristo ay ang pitong ilawan sa harapan ng trono ng Diyos.  
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Ang unang pagbanggit sa pitong ilawan ay sa Exodo 25, kung saan 

makikita natin ang pitong ilawan sa isang patungan ng ilawan. Subalit 

kung mayroon lamang tayong Exodo 25, hindi natin malalaman ang 

kahulugan ng patungan ng ilawan at ng pitong ilawan nito. Ayon sa ating 

pantaong pang-unawa, payak lamang nating masasabi na ang pitong 

ilawan ay para sa pagpapatindi ng liwanag. Bagama’t ito ay kapwa tama 

at lohikal, ang kahulugan ng pitong ilawan ay mas malalim kaysa rito. 

Bakit ang patungan ng ilawan ay hindi nagtataglay ng anim o walong 

ilawan? Sa Zacarias makikita natin ang higit pang bagay hinggil sa 

pitong ilawan, sapagkat sa Zacarias 3 at 4 ay makikita natin na ang 

pitong ilawan ay ang pitong mata (Zac. 3:9; 4:2, 10). Bagama’t 

binabanggit ng Zacarias 4:10 ang ukol sa pitong mata ng Panginoon, ang 

ugnayan sa pagitan ng mga mata, mga ilawan, at ng Espiritu ay hindi 

ginawang malinaw. Kaya, kailangan nating magpatuloy pa tungo sa aklat 

ng Apocalipsis, kung saan makikita natin ang pitong ilawan, ang pitong 

mata, at ang pitong Espiritu. Kailangan nating makita ang pagsulong 

mula sa Exodo patungong Zacarias hanggang sa Apocalipsis. Sa Exodo 

ay mayroon tayong pitong ilawan, sa Zacarias ay mayroon tayong pitong 

mata, at sa Apocalipsis ay mayroon tayong pitong Espiritu. Sa Exodo 

ang pitong ilawan ay nabanggit, subalit walang binanggit tungkol sa mga 

mata o tungkol sa mga Espiritu. Sa Zacarias ay mayroon tayong pitong 

ilawan at pitong mata at hindi malinaw na pagbanggit ukol sa Espiritu. 

Subalit sa Apocalipsis ay mayroon tayong pitong ilawan, pitong mata, at 

pitong Espiritu.  

Gaya ng tinukoy natin sa mensahe walo, ang patungan ng ilawan ay 

isang sagisag ng Tres-unong Diyos. Ang ginto ay sumasagisag sa 

dibinong substansya ng Ama; ang patungan, na siyang ang 

pagsasakatawan ng ginto, ay sumasagisag kay Kristo bilang ang 

pagsasakatawan ng Ama; at ang pitong ilawan ay sumasagisag sa 

Espiritu bilang ang kahayagan ni Kristo na siyang ang pagsasakatawan 

ng Ama. Samakatuwid, taglay natin ang Ama (ang ginto) bilang ang 

substansya, ang Anak (ang patungan) bilang ang pagsasakatawan, at ang 

Espiritu (ang mga ilawan) bilang ang kahayagan. Taglay natin ang 

substansya, ang pagsasakatawan, at ang kahayagan. Sa Exodo ay hindi 

natin makikita na ang pitong ilawan ay ang pitong Espiritu ng Diyos. 

Dapat tayong magpatuloy sa Zacarias at sa katapus-tapusan sa 

Apocalipsis bago natin makita ito. Bilang isang pagbabawi ng dibinong 

pahayag, ito ay ganap na bago. 

 
PAGTATAYO  NG  DIYOS 

 

Ang mga ilawan sa Exodo 25 ay para sa pagtatayo ng tabernakulo, 

lalung-lalo na para sa pagkilos sa loob ng tabernakulo. Kung walang 
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liwanag, imposible ang kumilos. Ang liwanag ay para sa pagkilos, at ang 

pagkilos ay para sa pagtatayo ng Diyos. Ang pitong ilawan, 

samakatuwid, ay para sa pagtatayo ng tabernakulo, ang pinanahanang-

lugar ng Diyos sa lupa. 

Ang pitong ilawan sa Zacarias 3 at 4 ay para sa pagbabawi ng 

pagtatayo ng Diyos. Ang prinsipyo sa muling pagtatayo ng templo ay 

katulad din ng sa pagtatayo ng tabernakulo. Gayundin naman sa aklat ng 

Apocalipsis. Kung dudulog tayo sa aklat na ito nang may maigsing 

pananaw, hindi natin makikita na ang pitong Espiritu, na siyang ang 

pitong mata ng Kordero at ang pitong ilawan na nasa harapan ng trono 

ng Diyos, ay para sa pagtatayo ng Diyos. Subalit kung mayroon tayong 

pangkalahatang pananaw, makikita natin na ang pitong Espiritu ay 

lubusang para sa pagtatayo ng Diyos. Ang Apocalipsis ay nagsisimula sa 

pitong ekklesia lokal at nagtatapos ito sa Bagong Herusalem. Bagama’t 

taglay ng aklat na ito ang paghahatol ng Diyos, ang paghahatol na ito ay 

hindi ang gol. Ang paghahatol ay hindi para sa paghahatol; ito ay para sa 

pagtatayo ng Diyos. Ang Bagong Herusalem, ang walang-hanggang 

pinananahanang lugar ng Diyos, ay nagmumula sa paghahatol na ito. 

Kaya, ang pitong ilawan, ang pitong mata, at ang pitong Espiritu ay 

pawang para sa pagtatayo ng Diyos. Tayo ay naririto para sa 

pagsasakatuparan ng walang-hanggang gol ng Diyos sa Kanyang 

dibinong pagtatayo.  
 

ANG  PITONG  MATA  PARA  SA  PAGTATAYO  NG  DIYOS 
 

Sinasabi ng Zacarias 3:9, “Sapagka’t, narito, ang bato na aking 

inilagay sa harap ni Josue; sa ibabaw ng isang bato ay may pitong mata: 

narito, aking iuukit ang ukit niyaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at 

aking aalisin ang kasamaan ng lupaing yaon sa isang araw.” Inihahayag 

ng bersikulong ito na ang pitong mata ay hindi lamang ang pitong mata 

ng Panginoon, bagkus ay ang pitong mata rin ng bato. Ang batong ito ay 

inukit sa loob ng isang araw para sa kasamaan ng bayan ng Diyos. Ang 

pag-uukit sa bato ay ang pagtutuos dito ng katuwiran ng Diyos sa krus 

para sa ating katubusan. Si Kristo, ang nagtutubos na Kordero, ay ang 

bato rin na may pitong mata. Ang pitong matang ito ay ang pitong ilawan 

para sa pagtatayo ng Diyos. Kapag dumako tayo sa aklat ng Apocalipsis, 

malinaw nating makikita na ang pitong ilawan ay ang pitong mata ng 

Manunubos, at na ang pitong mata ng Manunubos ay ang pitong Espiritu 

ng Diyos para sa pagtatayo ng Diyos.  

Ayon sa aklat ng Apocalipsis, ang Panginoong Hesus ay may 

pitong nagniningas na mata. Bagama’t ang mga matang ito ay para sa 

pagsisiyasat, paghahatol, pagpipino, at pagliliwanag, ang mga ito sa 
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kasukdulan ay para sa paglalalin sa atin ng Kanyang esensya, ng 

Kanyang dibinong elemento. Paano maisasagawa ang dibinong esensya 

ng Panginoon tungo sa loob ng ating katauhan? Sa pamamagitan ng 

paglalalin ng Kanyang pitong mata. Sa tuwing tayo ay nasisiyasat, 

nalilinis, napadadalisay, napipino, at nahahatulan ng mga nagliliyab na 

mata ni Kristo, nakatatamo tayo ng bagay na mula sa Kanya. Hindi 

lamang napadadalisay ang ilang elemento natin, bagkus ilang elemento 

rin Niya ang naisasalin tungo sa loob natin. Ang mga natural na bagay ay 

naaalis, at ang mga dibinong bagay ay naisasalin tungo sa loob natin. Sa 

pamamagitan ng ganitong proseso, naitatayo tayo ng Panginoon nang 

sama-sama, at naisasagawa ang pagtatayo ng Diyos. Ang aklat ng 

Apocalipsis ay hindi pangunahing para sa pagsisiyasat at paghahatol; ito 

ay para sa pagbubunga at pagtatayo ng Bagong Herusalem, ang 

sukdulang kinalabasan ng aklat na ito. Bilang resulta ng pagsasalin ng 

pitong mata ni Kristo, ang Bagong Herusalem ay maitatayo. Ang pitong 

mata ni Kristo ay nakatingin sa piniling bayan ng Diyos, nililiwanagan, 

sinisiyasat, hinahatulan, pinadadalisay, at pinapaging pino sila, at sa 

katapus-tapusan ay nilalalinan sila ng kung anuman Siya. Sa 

pamamagitan ng paglalalin sa atin ng Kanyang esensya, ginagawa Niya 

tayong katulad Niya at, sa gayong paggawa, tinatransporma Niya tayo 

mula sa pagiging natural tungo sa pagiging gaya Niya. Pagkatapos tayo 

ay nagiging ang natranspormang materyales para sa pagtatayo ng 

Bagong Herusalem. Dapat nating makitang lahat na ang pitong mata, na 

siyang ang pitong Espiritu ng Diyos at ng Kordero, ay ganap na para sa 

pagtatayo ng Diyos.  
 

ANG  ESPIRITU  BILANG  ANG  MGA  MATA  NI  KRISTO 
 

Ang pitong Espiritung ito ay ang Espiritu Santo. Bilang ang 

Espiritu Santo, Sila ay hindi hiwalay kay Kristo. Ayon sa doktrina, ang 

Espiritu at si Kristo ay dalawang hiwalay na indibiduwal, subalit ayon sa 

karanasan, Sila ay iisa. Gaya ng ang tao at ang kanyang mga mata ay 

iisa, kaya si Kristo at ang Espiritu ay iisa. Kapag tinitingnan ka ng isang 

tao, tinitingnan ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga mata, at kapag 

tinitingnan ka ng kanyang mga mata, tinitingnan ka niya. Katawa-tawang 

sabihin na ang mga mata ay hiwalay mula sa tao mismo. Sa ating 

karanasan, ang Espiritu ay ang mga mata ni Kristo. Yaong mga 

nagnanais na makipagtalo hinggil dito ay maaaring may 

pinanghahawakang mga doktrina sa isipan, subalit kapos sila sa 

karanasan. Kung ilalagay nila sa karanasan ang lahat ng kanilang 

doktrina, matutuklasan nila na maling ihiwalay si Kristo mula sa 

Espiritu. Ang Tres-unong Diyos ay hindi nararanasan sa pandoktrinang 

paraan. Samantalang ang iba ay maaaring sumubok na bigyang-
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kahulugan Siya o ipaliwanag Siya, kapag nararanasan natin ang Tres-

unong Diyos, natatanto natin na ang Anak ay ang pagsasakatawan ng 

Ama at na ang Espiritu ay ang kahayagan ng Anak. Sila ay iisa. Ang 

Ama ay naisakatawan sa Anak at ang Anak ay natatanto, naihahayag, at 

nararanasan bilang ang Espiritu.  
 

ANG  PAGDARANAS  SA  TRES-UNONG  DIYOS 

PARA  SA  PAGTATAYO  NG  DIYOS 
 

Ang Tres-unong Diyos ay para sa pagtatayo ng Diyos. Upang ang 

Diyos ay magkaroon ng pagtatayo, ang Tres-unong Diyos ay dapat na 

maipamahagi tungo sa loob natin. Ito ay lubusang naihayag sa aklat ng 

Apocalipsis. Ang nagkokontrol na pananaw sa Biblia ay ang pagtatayo 

ng Diyos. Kung hindi pa ninyo nakita ang pagtatayo ng Diyos, magiging 

mahirap para sa inyo na maunawaan nang wasto ang Biblia. Ang buong 

Biblia ay may kaugnayan sa pagtatayo ng Diyos, at ang pagtatayo ng 

Diyos ay naisasakatuparan sa pamamagitan ng Tres-unong Diyos na 

naipamamahagi tungo sa loob natin. Habang lumalapit tayo sa aklat ng 

Apocalipsis, dapat nating panghawakan ang pananaw na ito. Kung 

magkagayon, mauunawaan natin ang aklat na ito at makikita natin na 

hindi ito pangunahing isang aklat ng paghahatol kundi isang aklat para sa 

pagtatayo ng Diyos.  
 

ANG  PAGHAHATOL   NG  DIYOS 

PARA  SA  KANYANG  PAGTATAYO 
 

Ang pagsasakatuparan ng pagtatayo ng Diyos ay nangangailangan 

ng Kanyang paghahatol. Ang paghahatol ng Diyos ay isinasagawa ni 

Kristo bilang ang Isa na may pitong nagniningas na mata upang 

pagningasin, liwanagan, siyasatin, dalisayin at pinuhin tayo. Sa katapus-

tapusan, lalalinan tayo ng mga nagniningas na matang ito ng lahat ng 

kung ano Siya, metaboliko tayong tinatransporma tungo sa Kanyang 

katauhan. Ang buong lunsod ng Bagong Herusalem ay magkakaroon ng 

parehong esensya at anyong gaya ng Diyos. Gaya ng natukoy na natin 

nang ilang ulit, ang anyo ng Diyos na nakaupo sa trono sa kapitulo apat 

ay tulad sa jaspe (4:3), at ang anyo ng Bagong Herusalem, lalung-lalo na 

ang mga pader nito, sa kapitulo dalawampu’t isa ay tulad din ng jaspe 

(21:11, 18-19). Kaya, ang esensya at anyo ng Diyos at ng lunsod ay 

pareho. Paano mangyayari ito? Tangi lamang sa pamamagitan ng 

mismong Diyos na naisagawa tungo sa loob natin. Ang esensya ng Diyos 

ay naisasagawa tungo sa loob natin sa pamamagitan ng pagsasalin.  

Huwag ipagwalang-bahala ang pitong mata, ang pitong Espiritu. 

Ang Apocalipsis ay hindi isang aklat ng isang Espiritu; ito ay isang aklat 
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ng pitong Espiritu, ang pitong mata ni Kristo, na sa pamamagitan nito 

ang nagtutubos, nananaig, at nagtatayong Kristo ay naisasalin ang 

Kanyang Sarili tungo sa lahat ng Kanyang mga sangkap. Habang 

isinasalin Niya ang Kanyang Sarili tungo sa loob natin, sinisiyasat, 

nililiwanagan, hinahatulan, pinadadalisay at pinipino Niya tayo. Sa 

ganitong paraan tayo ay tinatransporma Niya. Gaano natin 

kinakailangang makita ang pangitaing ito! Ito ang pagbabawi ng Diyos 

ngayon.  
ANG  NAMAMAHALANG  PANGITAIN  SA  BIBLIA 

 

Bagama’t ang Biblia ay hindi na maaaring mapagbuti pang higit, 

ang katotohanan sa Biblia ay sumusulong, at ang pagbabawi sa mga 

dibinong katotohanan sa Biblia ay mas lalo pang sumusulong. Noong 

nakalipas na apat na raang taon, lubhang kakaunting katotohanan sa 

Salita ng Diyos ang nabawi, subalit sa ngayon ay hindi na gayon. Ang 

pagbabawi sa mga katotohanan ay mas mayaman na ngayon kaysa noong 

dalawampung taong nakalipas. Hindi ito nangangahulugang ang Biblia 

ay nagbabago o yaong binabago natin ang Biblia, sapagkat walang 

sinuman ang may karapatang gumawa niyaon. Nangangahulugan ito na 

ang Panginoon ay nagpapatuloy sa pagbabawi ng Kanyang mga 

katotohanan.  

Ang pagbabawi ng Diyos ng mga katotohanan sa Biblia ay 

lubusang para sa Kanyang pagtatayo. Ang unang taon na ako ay 

sinalungat ay noong 1958, ang mismong taon na ako ay unang nagkaroon 

ng kabigatang magministeryo ukol sa pagtatayo ng Diyos. Yaon ang 

naging sanhi ng lahat ng mga oposisyon at paninira. Gayunpaman, ang 

pinahahalagahan ko lamang ay ang pagtatayo ng Diyos. Pinasasalamatan 

ko ang Panginoon na pinawalang sisi ang pagbabawi. Ang salita ng tao 

ay walang halaga, tangi lamang ang sinasabi ng Diyos ang may halaga. 

Sinabi ng Diyos na Siya ay para sa Kanyang pagtatayo. Ang buong 

Biblia ay para rito. Sa pinakasimula, sa aklat ng Genesis, mayroon 

tayong puno ng buhay at ang umaagos na ilog na nagbubunga ng ginto, 

bdelio (perlas), at mahahalagang bato (Gen. 2:9-12). Sa katapusan ng 

Biblia, sa Apocalipsis, mayroon tayong isang lunsod na itinayo sa 

pamamagitan ng mahahalagang materyales na ito, ng ginto, perlas, at 

mahahalagang bato (Apoc. 21). Kaya, ang buong Biblia ay para sa 

walang-hanggang layunin ng Diyos na matamo ang Kanyang walang-

hanggang tahanan sa pamamagitan ng pamamahagi ng Kanyang Sarili 

bilang buhay tungo sa loob ng kanyang mga piniling tao. Ito ang 

namamahalang pangitain.  
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ANG  NAISIN  NG  DIYOS 
 

Kung mayroon tayong iba pang pananaw, nangangahulugan ito na 

hindi sapat ang ating nakita. Ang Diyos ay hindi naghahangad ng 

kabanalan o espirituwalidad. Ang hinahangad Niya ay ang pagtatayo. 

Noong 1958 sinabi ko na ang ating espirituwalidad ay dapat na masubok 

ng pagtatayo ng Diyos, yaon ay, sa pamamagitan ng buhay-ekklesia. 

Nang sabihin kong hindi pinahahalagahan ng Diyos ang ating 

espirituwalidad, kinuha ng mga sumasalungat ang pangungusap na ito na 

hindi ayon sa kahulugan ng nilalaman at kinondena ako, na nagsasabing, 

“Pakinggan ninyo! Sinasabi ni Kapatid Lee na hindi pinahahalagahan ng 

Diyos ang espirituwalidad. Hindi ba’t ito ay erehe?” Kung pananatilihin 

mo ang pahayag na ito nang ayon sa kahulugan nang nilalaman nito, sa 

anumang paraan ay hindi ito erehe. Hindi pinahahalagahan ng Diyos ang 

ating pagiging espirituwal; ang pinahahalagahan Niya ay kung gaano ba 

tayo naitayo tungo sa Kanyang ekklesia. Ang mapagsariling 

espirituwalidad ay nakapagsasanhi ng kanser. Sinumang mapagsariling 

sangkap ng ekklesia ay isang kanser sa Katawan ni Kristo. Maaaring 

sabihin mo na ikaw ay espirituwal o banal, subalit ang iyong 

espirituwalidad at kabanalan ay dapat na masubok ng buhay-ekklesia. 

Marahil ang iyong kabanalan ay mapagsarili. Kung gayon nga, hindi ito 

malusog, sapagkat ang tunay na kabanalan ay para sa pagtatayo ng 

Diyos.  

Hindi ninanais ng Diyos ang isang pangkat ng mga mapagsariling 

espirituwal na tao; ang nais Niya ay ang pagtatayo. Hindi Niya ninanais 

ang isang bunton ng mahahalagang bato upang itanghal. Ang Diyos, 

mangyari pa, ay nangangailangan ng mga indibiduwal, subalit 

kinakailangan Niya sila bilang mga materyales para sa pagtatayo. Ang 

lahat ng mga indibiduwal na bato ay dapat na mailagay tungo sa 

pagtatayo. Ito ay hindi lamang payak na doktrina kundi isang seryosong 

katunayan. Naitayo ka na ba tungo sa loob ng pagtatayo ng Diyos. O 

ikaw ba ay isang ligtas, may takot sa Diyos, nagmamahal sa Panginoon, 

at nananalangin, subalit nagsasabing, “Wala akong pakialam tungkol sa 

ekklesia”? Sinasabi mo ba na, “Hindi mainam na pag-usapan nang lubha 

ang tungkol sa ekklesia; mas mabuti ang makasama ang Panginoon nang 

nag-iisa at magbasa ng Biblia”? Maaaring nagtatamasa ka sa ganito, 

subalit ang Diyos ay hindi nasisiyahan dito nang gaya mo. Nais Niyang 

iwaksi mo ang iyong sarili. Dapat kang maliwanagan, masiyasat, 

mapadalisay, mapino, at pagkatapos ay malalinan ng lahat ng kung ano 

Siya upang ikaw ay matransporma tungo sa pagiging isang mahalagang 

bato para sa pagtatayo ng Diyos. Ito ang naisin ng Diyos ngayon. 

Bakit tinawag ng Diyos ang mga Israelita palabas ng Ehipto? Ito ay 

para sa pagtatayo ng Kanyang pinananahanang-lugar sa lupa. Sa 
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kalaunan, ang tabernakulo bilang ang pinananahanang-lugar ng Diyos sa 

lupa ay naging ang sentro ng bayan ng Israel. Sa tuwing sila ay 

nagkakamali ukol sa tabernakulo, natatalo sila sa lahat ng kanilang mga 

digmaan. Subalit sa tuwing sila ay wasto ukol sa tabernakulo, sila ay 

matagumpay. Matapos pumasok ng mga Israelita sa mabuting lupain, 

itinayo nila ang templo bilang ang sentro ng kanilang buhay bilang ang 

bayan ng Diyos. Kapag sila ay wasto ukol sa templo, sila ay wasto sa 

Diyos, at kapag sila ay mali ukol sa templo, sila ay mali sa Diyos. Ito ay 

isang maikling pahalaw na pagbubuod (brief abstract) ng Lumang Tipan. 

Anong mayroon tayo sa Bagong Tipan? Mayroon tayong ekklesia sa 

ngayon at Bagong Herusalem sa hinaharap. Samakatuwid, ang maikling 

pahalaw na pagbubuod ng buong Biblia ay ang pagtatayo ng Diyos.  
 

ANG  PANGANGAILANGAN 

PARA  SA  ISANG  PINATINDING  PAGLALALIN 
 

Dahil sa kadiliman at pagkababa ng kapanahunang ito, napilitan 

ang Diyos na ikilos ang Kanyang Sarili bilang ang pitong ulit na 

pinatinding Espiritu upang liwanagan tayo. Kailangan natin ang 

pagsisiyasat at pagliliwanag ng pitong Espiritu. Marahil maraming taon 

ka nang nakahilig sa mga doktrina. Anong kabutihan ang naidulot ng 

mga ito para sa iyo? Ang napababang nabawing ekklesia ay may 

napakaraming doktrina, subalit ano ang sinabi ng Panginoon ukol sa 

kanila? Sinabi Niya na sila ay hindi mainit o malamig man, sa halip sila 

ay malahininga at sa gayon ay nararapat na isuka mula sa Kanyang bibig 

(3:16). Ito ang kalagayan ng ekklesia sa Laodicea.  

Pinasasalamatan natin ang Panginoon na ang liwanag hinggil sa 

Kanyang pagtatayo ay mas maliwanag ngayon kaysa noon. Ang liwanag 

ay sumisinag sa atin. Hindi ito isang bagay ng pagiging isang 

mapagsariling mandaraig sa ilang maliliit na bagay, kundi sa pagiging 

isang mandaraig ukol sa mga pangunahing bagay para sa pagtatayo ng 

Diyos. Maraming Kristiyano ang hindi nakauunawa ng kahulugan ng 

manaig sa Apocalipsis. Ang manaig sa aklat na ito ay nangangahulugang 

daigin ang napababang Kristiyanidad. Dapat nating mapanaigan ang 

napababang situwasyon ng mga tinatawag na “ekklesia” para sa 

kapakanan ng pagtatayo ng Diyos. Basahin ang aklat ng Apocalipsis 

nang muli’t muli at makikita ninyo na ang namamahalang pananaw ay 

ang pagtatayo ng Diyos. Dapat nating panatilihin ito sa ating harapan. 

Ang lahat ng bagay ay para sa pagtatayo ng Diyos. Ang pahayag ni 

Kristo sa kapitulo isa ay para sa pagtatayo; ang pitong sulat sa pitong 

ekklesia sa kapitulo dalawa at tatlo ay para sa pagtatayo ng Diyos; at ang 

tagpo sa kalangitan matapos ang pag-akyat sa langit ni Kristo at ang 

pangitain ukol kay Kristo bilang ang Leon-Kordero sa kapitulo lima ay 
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para rin sa pagtatayo ng Diyos. Ang pagkakaroon ni Kristo ng pitong 

mata na siyang ang pitong ilawan at ang pitong Espiritu ng Diyos ay 

hindi upang tayo ay maging mga mapagsariling banal, kundi lubusang 

para sa pagtatayo ng Diyos. Kahabagan nawa tayo ng Panginoon. Sa 

kapanahunang ito, tayo ay nasa madilim na gabi at kailangan natin ang 

pitong ulit na pinatinding Espiritu bilang ang pitong nagniningning na 

ilawan upang liwanagan, siyasatin, dalisayin at pinuhin tayo. Sa katapus-

tapusan, ang kinakailangan natin ay ang pinatinding paglalalin ng 

Panginoon. Kailangan nating malalinan ng lahat ng kung ano Siya upang 

tayo ay maging mga batong natransporma para sa pagtatayo ng Diyos. 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  DALAWAMPU’T  TATLO 
 

ANG  TAGPO  SA  LANGIT  MATAPOS 

ANG  PAGBUBUKAS  NG  IKAPITONG  TATAK 

AT  ANG  PAGHAHATOL  SA  LUPA,  SA  DAGAT, 

SA  MGA  ILOG,  SA  ARAW,  SA  BUWAN, 

AT  SA  MGA  BITUIN— 

ANG  UNANG  APAT  NA  TRUMPETA 

 
Darako tayo sa mensaheng ito sa 8:1-12. Sa kapitulong ito mayroon 

tayong pagbubukas ng ikapitong tatak (bb. 1-2), ang tagpo sa kalangitan 

matapos ang pagbubukas ng ikapitong tatak (bb. 3-5), at ang 

pagpapatunog ng unang apat na trumpeta (bb. 6-12).  
 

I.  ANG  IKAPITONG  TATAK 
 

Ang ikapitong tatak, na mag-uumpisa bago ang matinding 

kapighatian, ay binubuo ng pitong trumpeta, sapagkat ang pitong 

trumpeta ay ang nilalaman ng ikapitong tatak. Kung uunawain natin ang 

propesiya ng aklat na ito, dapat nating matanto na ang lihim ng 

ekonomiya ng Diyos ay tinatakan ng pitong tatak. Gaya ng natukoy na 

natin, ang aklat (scroll) sa kapitulo lima ay ang bagong tipan na 

pinagtibay (enacted) ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang mahalagang 

dugo. Ang bagong tipang ito ay ang aklat ng ekonomiya ng Diyos na 

tinatakan ng pitong tatak na siyang ang mga nilalaman ng aklat. Nakita 

na natin na ang unang apat na tatak ay hindi magkakasunod kundi 

magkakasabay at na ang ikalima at ikaanim na tatak ay magkasunod. 

Ang ikapitong tatak ay kinapapalooban ng lahat ng bagay mula sa 

ikaanim na tatak hanggang sa kawalang-hanggang hinaharap. Kaya, ang 

ikapitong tatak, na binubuo ng pitong trumpeta, ay nagpapaloob-ng-

lahat. Katulad ng ating makikita, ang pitong mangkok ay bahagi ng 

ikapitong trumpeta. Ang ikapitong tatak ay binubuo ng pitong trumpeta, 

at ang ikapitong trumpeta ay binubuo, sa ilang bahagi, ng pitong 

mangkok. Kapwa ang ikapitong tatak at ang ikapitong trumpeta ay 

magpapatuloy hanggang sa kawalang-hanggan. Ang ikapitong trumpeta 

ang magsasara sa kapanahunang ito at magpapasok sa kaharian, sa 

bagong langit, at sa bagong lupa.  
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Maaaring ang ilan ay may konsepto na ang pitong trumpeta ay 

sumusunod sa pitong tatak at na ang pitong mangkok ay humahalili sa 

pitong trumpeta. Ang konseptong ito ay natural. Sa pag-unawa sa Salita, 

hindi tayo dapat magtiwala sa ating mga natural na konsepto. Sa halip, 

dapat nating iwaksi ang mga ito at dumulog sa Panginoon, na nagsasabi, 

“Panginoon, ipakita Mo sa amin ang Iyong daan.” Magmula noong 1933, 

natulungan ako ng pag-aaral ni Kapatid Nee sa aklat ng Apocalipsis. 

Dahil sa natural na konseptong nabaon nang malalim sa aking pag-iisip, 

naniwala ako na ang pitong trumpeta ay ang pagpapatuloy ng pitong 

tatak at na ang pitong mangkok ay kasunod ng pitong trumpeta. Ang 

konseptong ito ay palagiang bumagabag sa akin. Nag-aral ako nang nag-

aral hanggang isang araw ang liwanag ay dumating at nakita ko na ang 

ikapitong tatak ay naglalaman ng pitong trumpeta. Ang pitong trumpeta 

ay ang katumbas ng ikapitong tatak. Sila sa katunayan ay ang ikapitong 

tatak. Ang nilalaman ng unang apat na tatak ay ang apat na kabayo, ang 

nilalaman ng ikalimang tatak ay ang sigaw ng mga banal na minartir, ang 

nilalaman ng ikaanim na tatak ay ang sagot ng Diyos sa sigaw ng mga 

banal na minartir, at isang babala sa mga nananahan sa lupa, at ang 

nilalaman ng ikapitong tatak ay ang pitong trumpeta.  

Gaya ng unang apat na tatak, ang unang apat na trumpeta, na hindi 

pa ang tuwirang paghatol sa mga tao, ay bumubuo ng isang grupo. Ang 

unang trumpeta ay binubuo ng isang paghahatol sa lupa kasama ang mga 

punong-kahoy at ang lahat ng damo, gaya ng nangyari sa Ehipto (Exo. 

9:18-25); ang ikalawa, isang paghahatol sa dagat kasama ng mga buháy 

na nilalang at mga barko; ang ikatlo, isang paghahatol sa mga ilog at mga 

bukal ng mga tubig, gaya ng nangyari sa Ehipto (Exo. 7:17-21); ang 

ikaapat, isang paghahatol sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, upang 

padilimin ang mga yaon, gaya rin ng nangyari sa Ehipto (Exo. 10:21-23). 

Sa pamamagitan ng mga paghahatol ng apat na trumpetang ito, ang 

ikatlong bahagi ng lupa, ng dagat, ng mga ilog, at ng mga bagay sa 

kalangitan ay napinsala, sa gayon nagsasanhi na ang mga ito ay hindi na 

maging mainam para sa pamumuhay ng tao. Bago ang pitong trumpeta, 

magkakaroon na ng isang paghahatol sa lupa at sa mga bagay sa 

kalangitan sa ikaanim na tatak (6:12-14). Ang laki ng pinsala ng 

paghahatol na iyon ay hindi magiging kasing tiyak ng pinsala ng unang 

apat na trumpeta. Sa ikalimang trumpeta si Satanas at ang Antikristo ay 

magtutulungan upang pahirapan ang mga tao; sa ikaanim na trumpeta ay 

magkakaroon ng higit pang paghahatol sa mga tao dahil sa papatayin ng 

dalawandaang milyong hukbong kabayuhan ang ikatlong bahagi ng mga 

tao; at sa ikapitong trumpeta, magkakaroon ng maraming bagay—ang 

walang-hanggang kaharian ni Kristo, ang ikatlong pighati na binubuo ng 
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pitong mangkok, ang paghahatol sa mga patay, ang pagbibigay ng 

gantimpala sa mga propeta, sa mga banal, at sa mga taong may takot sa 

Diyos, at ang pagpuksa sa mga namiminsala ng lupa. Sa ikapitong 

trumpeta, magkakaroon ng higit pang mga paghatol sa lupa, sa dagat, sa 

mga ilog, at sa araw sa pamamagitan ng pitong mangkok (16:1-21). Ang 

mga ito ay magiging ang mga pinakamatitinding paghahatol ng Diyos sa 

lupa at sa langit.  

Dapat nating iwaksi ang konsepto na ang pitong tatak, ang pitong 

trumpeta, at ang pitong mangkok ay magkakasunod. Hindi, muli, ang 

pitong trumpeta ay ang nilalaman ng ikapitong tatak, at ang pitong 

mangkok ay isang bahagi ng ikapitong trumpeta. Ito ang susi sa pag-

unawa sa propesiya ng aklat na ito. Tanging ang Diyos lamang ang 

makapagsusulat ng aklat ng Apocalipsis sapagkat Siya lamang ang may 

karunungang kumatha nito sa isang gayong kamangha-manghang paraan. 

Sino pa ang may karunungang makapagsulat ng isang aklat na may 

gayong mga tanda at mga simbolo gaya niyaong sa apat na kabayo na 

ganap na tumatalakay sa kasaysayan ng nagdaang dalawampung siglo? 

Na ang pitong tatak, ang pitong trumpeta, at ang pitong mangkok ay 

hindi magkakasunod ay naghahayag sa karunungan ng Diyos sa 

pagsusulat ng aklat na ito. Kung wala tayong liwanag upang makita ang 

pagkakaayos na ito, bagama’t atin pang paulit-ulit na basahin ang 

Apocalipsis, tayo ay maguguluhan pa rin.  
 

II.  ANG  TAGPO  SA  LANGIT 

MATAPOS  ANG PAGBUBUKAS  NG  IKAPITONG  TATAK 
 

Sa 8:1-2 makikita natin ang pitong trumpeta na ipinapasok bilang 

ang sagot sa dalangin ng mga banal sa ikalimang tatak. Ang mga tatak ay 

binuksan nang palihim, samantalang ang mga trumpeta ay hayagang 

pinatutunog.  
 

A. Katahimikan sa Langit na may mga Kalahating Oras 
 

Nang buksan ng Kordero “ang ikapitong tatak nagkaroon ng 

katahimikan sa langit nang may mga kalahating oras” (b. 1). Ang 

katahimikang ito ay nagpapahiwatig ng kataimtiman. Sa pagbubukas ng 

ikapitong tatak, ang buong langit ay tatahimik sapagkat ang kapanahunan 

ay malapit nang magbago. Ang panahon bago ang pagbubukas ng 

ikapitong tatak ay ang panahon ng pagpaparaya (toleration) ng Diyos. 

Alang-alang sa Kanyang layuning ipangaral ang ebanghelyo upang 

maibunga ang mga ekklesiang magsasakatuparan ng Kanyang walang-

hanggang plano, hinahayaan muna ng Diyos ang makasalanang 

situwasyon sa lupa. Ngunit sa pagbubukas ng ikapitong tatak, ang 
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panahon ng pagpaparaya ay winakasan na at isa pang kapanahunan ang 

ipinasok. Ito ang kapanahunan ng poot ng Diyos. Ang Diyos ay papasok 

na ngayon upang hadlangan ang mapagrebelde at makasalanang 

situwasyon sa lupa. Sapagkat ang pagkakataong ito ay napakataimtim, 

ang langit ay naging tahimik, isang pagpapahiwatig na isang seryosong 

bagay ang malapit nang mangyari. 
 

B. Naghahain sa Langit si Kristo 

bilang  ang Mataas na Saserdote 
 

1. Bilang ang “Ibang Anghel” 
 

Sa gitna ng taimtim na tagpong ito, may ibang Anghel na nagpakita 

(b. 3). Ang anghel na ito ay si Kristo. Nang si Kristo ay inihayag bilang 

ang lumalakad sa gitna ng mga ekklesia, inihayag Siya bilang ang Anak 

ng Tao, at nang nagsalita Siya sa mga ekklesia, ipinahayag Niya ang 

lahat ng Kanyang mga kuwalipikasyon. Subalit sa administrasyon ng 

paghahatol ng Diyos sa lupa, si Kristo ay ang Anghel na nakatayo sa 

posisyon ng Isang isinugo ng Diyos. Sa isang napakapositibong 

pagpapakahulugan, si Kristo ay ang lahat ng bagay; Siya ang anuman na 

kailangan ng ekonomiya ng Diyos. Tiyakang inilalarawan si Kristo ng 

Apocalipsis bilang ang “ibang Anghel,” ipinahihiwatig na Siya ay hindi 

isang regular o karaniwang anghel kundi isang natatanging Anghel. Gaya 

ng tinukoy natin sa mensahe dalawampu’t isa, sa Lumang Tipan si Kristo 

ay tinawag na ang “Anghel ng Panginoon,” na siyang ang Diyos Mismo 

(Gen. 22:11-12; Exo. 3:2-6; Huk. 6:11-24; Zac. 1:11-12; 2:8-11; 3:1-7). 

Sa Genesis 22 ang Anghel ng Panginoon ay nakipag-usap kay Abraham, 

at sa Exodo 3 ang Anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Moises. Si 

Kristo ay ang ibang Anghel; Siya ang namumukod-tangi, espesyal na 

Angel.  
 

2. Inihahandog sa Diyos 

ang mga Panalangin ng mga Banal 
 

Sinasabi ng bersikulo 3, “At dumating ang ibang Anghel at tumayo 

sa harap ng dambana, na may hawak na isang gintong insensaryo at 

binigyan Siya ng maraming insenso upang idagdag Niya ito sa mga 

panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto, na 

nasa harapan ng trono.” Ang unang dambana sa bersikulong ito ay 

tumutukoy sa dambana ng handog na susunugin (cf. Exo. 27:1-8), at ang 

dambanang ginto sa harapan ng trono ay tumutukoy sa dambana ng 

insenso (cf. Exo. 30:1-9). Ang gintong insensaryo ay tumutukoy sa 

panalangin ng mga banal, na dinadala ni Kristo sa Diyos bilang ang 
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ibang Anghel. Ang insenso ay sumasagisag kay Kristo kalakip ang lahat 

ng Kanyang kagalingan  upang idagdag sa mga panalangin ng mga banal 

upang ang panalangin ng mga banal ay maging katanggap-tanggap sa 

Diyos sa gintong dambana. Sa pagbubukas ng ikapitong tatak ay 

mayroon pa ring mga “banal” na nananalangin sa lupa.  

Sa tagpong ito sa kalangitan matapos ang pagbubukas ng ikapitong 

tatak, nagpakita si Kristo bilang ang ibang Anghel upang ipatupad ang 

administrasyon ng Diyos sa ibabaw ng lupa sa paraan ng paghahain sa 

Diyos bilang ang Mataas na Saserdote kalakip ang mga panalangin ng 

Kanyang mga banal. Habang inihahandog Niya ang mga panalangin ng 

Kanyang mga banal sa Diyos, idinaragdag Niya ang Kanyang insenso sa 

mga ito. Sinasabi sa bersikulo 4 na, “ang usok ng insenso, kalakip ng 

mga panalangin ng mga banal, ay napailanlang mula sa kamay ng 

Anghel, sa harapan ng Diyos.” Ang “usok ng insenso” ay 

nagpapahiwatig na ang insenso ay sinusunog para sa Diyos kalakip ang 

mga panalangin ng mga banal. Ipinahihiwatig nito na sa pamamagitan ng 

insenso na idinagdag sa mga ito, ang mga panalangin ng mga banal ay 

nagiging mabisa at katanggap-tanggap sa Diyos.  
 

3. Paghahagis ng Apoy sa Lupa 

upang Ipatupad ang Paghahatol ng Diyos  

sa ibabaw ng Lupa 
 

Ang bersikulo 5 ay nagsasabi, “At kinuha ng Anghel ang 

insensaryo at pinuno Niya ito ng apoy ng dambana at inihagis ito sa lupa; 

at nagkaroon ng mga kulog at mga tinig at mga kidlat at ng isang lindol.” 

Ipinahihiwatig nito ang sagot sa mga panalangin ng mga banal, lalung-

lalo na ang panalangin sa ikalimang tatak na binanggit sa 6:9-11 at ang 

panalanging binanggit sa Lucas 18:7-8. Ang panalangin ng mga banal sa 

kapitulong ito ay malamang para sa paghahatol sa lupa na sumasalungat 

sa ekonomiya ng Diyos. Ang sagot sa mga panalangin ng mga banal ay 

ang pagpapatupad ng paghahatol ng Diyos sa ibabaw ng lupa sa 

pamamagitan ng sumunod na pitong trumpeta. Ang maghagis ng apoy sa 

lupa ay ang ipatupad ang paghahatol ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Kaya, 

ang mga kulog, mga tinig, mga kidlat, at ang lindol ay dumating bilang 

mga tanda ng paghahatol ng Diyos.  

Ang paghahatol ng Diyos sa lupa ay ang sagot sa mga panalangin 

ng mga banal kalakip si Kristo bilang ang insenso. Bagama’t ang 

ikaanim na tatak ay nabuksan na at ang pitong trumpeta ay handa nang 

patunugin, wala pang nagaganap hanggang sa dumating si Kristo upang 

ihandog ang mga panalangin ng mga banal sa Diyos kalakip ang 
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Kanyang Sarili bilang ang insenso. Sa panahong iyon, mayroong mga 

kulog, mga tinig, mga kidlat, at isang lindol. Ipinahihiwatig nito na 

bagaman may intensyon ang Diyos na ipatupad ang Kanyang paghahatol 

sa lupa, may pangangailangan pa rin na ang mga banal ay 

makipagtulungan sa Kanya sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin. 

Kailangan ng Diyos ang Kanyang mga banal na manalangin upang 

maipatupad Niya ang Kanyang kahatulan. Kung babasahin ninyo ang 

Lucas 18, makikita ninyo na sinasabi ng Panginoong Hesus na may isang 

panahon na ang mga banal sa lupa ay dumaraing sa Diyos na dumating 

upang tuusin ang situwasyon at ipagtanggol ang Kanyang Sarili. Sa 

katapusan ng kapanahunang ito, ang mga tao ay magiging lubhang 

mapaghimagsik laban sa Diyos na kanila pang idedeklara sa buong 

sansinukob na sila ang Diyos. Samantalang hinahayaan pa ito ng Diyos, 

hindi na ito matitiis pa ng ilang tapat na banal at mananalangin ng, “O 

soberanong Panginoon, hanggang kailan Mo titiisin ito? Iyo bang 

pagbibigyan ang paghihimagsik na ito magpakailanman? Gaano pa 

katagal bago Ka dumating upang ipagmatuwid ang Iyong Sarili at 

ipaghiganti kami? Gaano pa katagal bago malaman ng buong sanlibutan 

na Ikaw nga ang Panginoon?” Sa katapus-tapusan, mangangailangan ng 

ganitong uri ng panalangin. Naniniwala ako na darating ang panahon na 

mapipilitan tayong lahat na manalangin ng ganito. Hindi ko kayo 

maatasan na manalangin sa ganitong paraan sa ngayon sapagkat wala 

kayo sa ganitong uri ng kagipitan. Ngunit isang araw ang panggigipit ay 

mapasasaatin at magkakaroon tayo ng kabigatang manalangin sa 

ganitong paraan. Ipahihiwatig nito na ang katapusan ay malapit nang 

dumating, sapagkat hindi na mapagbibigyan pa ng ating espiritu ang 

situwasyon. Pagkatapos ay mananalangin tayo sa Panginoon na 

ipagtanggol ang Kanyang Sarili at ipaalam sa lahat ng mapaghimagsik na 

Siya ang Diyos. Kapag nanalangin tayo ng ganito, ang Anghel na isinugo 

ng Diyos ay maghahain sa Diyos ng ating panalangin, na idaragdag dito 

ang Kanyang Sarili bilang ang insenso. Tiyak na sasagutin ng Diyos ang 

panalanging ito, at magkakaroon ng mga kulog, mga tinig, mga kidlat, at 

isang lindol. Yaon ay magiging ang simula pa lamang ng paghahatol ng 

Diyos sa mapaghimagsik na lupang ito. Ito ay magaganap sa pagbubukas 

ng ikapitong tatak kapag si Kristo, ang ibang Anghel, ay maghahain 

bilang ating Mataas na Saserdote upang dalhin sa Diyos ang ating mga 

panalangin na hinaluan ng Kanyang insenso, at magiging ang Isang 

isinugo upang ipatupad ang kahatulan ng Diyos sa lupa.  

Sinasabi ng bersikulo 6, “At ang pitong anghel na may pitong 

trumpeta ay nagsihanda ng kanilang mga sarili upang magtrumpeta.” 
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Ang pitong trumpeta ay ibinigay sa pitong anghel (b. 2). Ngunit 

pagkatapos lamang na ang mga panalangin ng mga banal sa bersikulo 3 

hanggang bersikulo 5 ay masagot at saka lamang naging handa ang 

pitong anghel na magtrumpeta. Ang kalooban ng Diyos sa langit ay 

nangangailangan ng panalangin ng mga banal upang maisagawa ito sa 

lupa. Ang paghahandog ng mga panalangin ng mga banal sa Diyos ni 

Kristo ang nagdala papasok sa pitong trumpeta.  
 

III.  ANG  UNANG  TRUMPETA— 

ANG  PAGHAHATOL  SA  LUPA 
 

Sinasabi ng bersikulo 7, “At nagtrumpeta ang una: at nagkaroon ng 

granizo at apoy na may halong dugo, at itinapon ito sa lupa; at ang 

ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog, at ang ikatlong bahagi ng mga 

punong-kahoy ay nasunog, at ang lahat ng luntiang damo ay nasunog.” 

Nang mag-umpisang magtrumpeta ang mga anghel, ang lahat ng bagay 

sa sansinukob ay magkakagulu-gulo (turned upside down). Pipinsalain 

ng unang trumpeta ang “ikatlong bahagi ng lupa.” Pansinin ninyo na 

hindi sinasabi ng bersikulong ito na “ikatlo” (a third), kundi “ang 

ikatlong bahagi” (the third part). Nangangahulugan ito na isang tiyak na 

bahagi ng lupa, “ang ikatlong bahagi,” ang mapipinsala. Samantalang 

ang buong lupa ay makasalanan, ang ilang bahagi ng lupa ay lubhang 

malaimpiyerno, maladiyablo, malasatanas, malademonyo at masama. 

Hindi ako naniniwala na kabilang sa ikatlong bahagi ang Estados 

Unidos. Ang Estados Unidos ay makasalanan, ngunit, hindi katulad ng 

ibang mga bahagi ng mundo, hindi naman ito maladiyablong 

makasalanan. Yaong mga rehiyon ng lupa na lubhang makasalanan ang 

magiging “ang ikatlong bahagi.” Kailangang marinig ng maraming tao 

ang salitang ito at mabigyan ng babala nito na huwag maging lubhang 

masama laban sa Diyos na ang kanilang rehiyon ay nagiging “ang 

ikatlong bahagi” ng lupa, ang rehiyon na lubusang mapipinsala ng 

paghahatol ng Diyos. Ayon sa Apocalipsis 9, ang paghahatol ng Diyos sa 

“ikatlong bahagi” ay gagamitin pa rin upang bigyang babala ang 

mapaghimagsik na sanlibutan upang magsisi.  
 

IV.  ANG  IKALAWANG  TRUMPETA— 

ANG  PAGHAHATOL   SA  DAGAT 
 

Sa mga bersikulo 8 at 9, makikita natin ang ikalawang trumpeta: 

“At nagtrumpeta ang ikalawang anghel: at ang tila isang malaking 

bundok na nagliliyab sa apoy ay inihagis sa dagat; at ang ikatlong bahagi 

ng dagat ay naging dugo, at ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa 
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dagat at mga may buhay ay namatay, at ang ikatlong bahagi ng mga 

daong ay nawasak.” Makikita natin dito na pipinsalain ng ikalawang 

trumpeta “ang ikatlong bahagi ng dagat.” Pinauunlad ng ilang 

makapangyarihang bansa ang kanilang mga hukbong pandagat upang 

palawakin ang kanilang teritoryo sa karagatan. Ang layunin nila sa 

paggawa ng ganito ay ang gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Sa 

parehong prinsipyo gaya ng paghahatol sa ibabaw ng lupa sa unang 

trumpeta, hahatulan ng Diyos ang ikatlong bahagi ng dagat. Espesyal na 

binabanggit ng bersikulo 9 ang pagkapinsala ng ikatlong bahagi ng mga 

daong. Ang bahaging yaon ng dagat na nadungisan ng kasamaan laban sa 

Diyos ay mapipinsala ng paghahatol ng Diyos.  
 

V.  ANG  IKATLONG  TRUMPETA— 

ANG  PAGHAHATOL  SA  MGA  ILOG 

AT  SA  MGA  BUKAL  NG  MGA  TUBIG 
 

Inilalarawan ng mga bersikulo 10 at 11 ang ikatlong trumpeta: “At 

nagtrumpeta ang ikatlong anghel: at nahulog mula sa langit ang isang 

malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo, at nahulog ito sa 

ikatlong bahagi ng mga ilog, at sa mga bukal ng mga tubig. At ang 

pangalan ng bituin ay Ajenjo; at ang ikatlong bahagi ng mga tubig ay 

naging ajenjo, at maraming tao ang namatay dahil sa mga tubig, sapagkat 

ginawang mapait ang mga ito.” Muli makikita natin na ang ikatlong 

bahagi ng mga ilog at mga bukal ng mga tubig ay mapipinsala. Ang tubig 

ay lubhang mahalaga sa pantaong buhay. Natatamasa pa rin ng mga 

kumakalaban sa Diyos at ng yaong mga nagsasagawa ng kasamaan laban 

sa Kanya ang nilikha ng Diyos. Bagama’t bumabahagi sila sa tubig na 

nilikha ng Diyos, patuloy pa rin nilang sinasalungat ang Diyos. Isang 

araw, tila ba sasabihin ng Diyos, “Ngayon sasanhiin Ko ang ajenjo na 

mahulog mula sa langit patungo sa inyong tubig at ito ay magiging 

mapait.” Ang paghahatol ng Diyos dito ay may limitasyon pa rin, 

sapagkat ito ay limitado lamang sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga 

bukal.  
 

VI.  ANG  IKAAPAT  NA  TRUMPETA— 

ANG  PAGHAHATOL  SA  MGA  BAGAY  SA  KALANGITAN 
 

Sa bersikulo 12, mababasa natin ang tungkol sa ikaapat na 

trumpeta, ang paghahatol sa mga bagay sa kalangitan: “At nagtrumpeta 

ang ikaapat na anghel: at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, at ang 

ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin, upang 

magdilim ang ikatlong bahagi ng mga ito, at upang ang ikatlong bahagi 

ng maghapon ay huwag lumiwanag, at gayundin naman ang gabi.” 
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Pagkatapos ng paghahatol sa lupa, sa dagat, at sa mga ilog, pipinsalain 

ng paghahatol ng Diyos ang ikatlong bahagi ng mga bagay sa langit, 

pipinsalain ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan, at ng mga bituin. 

Ang bahagi ng araw na mapipinsala ay ang bahaging sumisinag sa 

masasamang bansa. Nalalaman ng Diyos ang bahaging ito, at ito ay 

magdidilim. 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  DALAWAMPU’T  APAT 
 

ANG  PAGHUHUKOM  SA  MGA  TAO— 

ANG  IKALIMANG  TRUMPETA 

 
Ang aking kabigatan sa mensaheng ito ay hinggil sa matinding 

kapighatian. Sinasabi ng Apocalipsis 8:13, “At nakita ko, at narinig ko 

ang isang agila na lumilipad sa pagitan ng lupa’t langit, na nagsasabi sa 

malakas na tinig, Sa aba, sa aba, sa aba ng mga nananahan sa ibabaw ng 

lupa, dahil sa mga natitirang tunog ng trumpeta ng tatlong anghel na 

malapit nang magtrumpeta.” Ang tatlong aba ng huling tatlong trumpeta 

(9:12; 11:14) ay magiging ang mga aba ng matinding kapighatian (Mat. 

24:21). Gaya ng makikita natin, ang mga ito ay magaganap sa huling 

kalahati ng ikapitumpung linggo (Dan. 9:27), isang panahon na binubuo 

ng tatlo at kalahating taon (Dan. 7:25; 12:7; Apoc. 12:14), apatnapu’t 

dalawang buwan (Apoc. 11:2; 13:5), o labindalawang daan at 

animnapung araw (Apoc. 11:3; 12:6).  
 

I.  ANG  PASIMULA  NG  MATINDING  KAPIGHATIAN 
 

Maraming Kristiyano ang nag-aakala na ang matinding kapighatian 

ay tatagal ng pitong taon. Pinaniniwalaan ito ng ilan sapagkat inuunawa 

nila ang Biblia sa isang walang ingat at nakagisnang paraan. Ngunit ang 

salita ng Biblia ay lubhang wastung-wasto, at dapat nating unawain ito sa 

paraan ng pagiging naliwanagan. Walang salita sa Biblia ang 

nasasayang; ang bawat salita ay makahulugan at wastung-wasto. 

Isaalang-alang natin ngayon ang Daniel 9:24-27. Sinasabi ng 

bersikulo 24, “Pitumpung sanlinggo ang ipinasiya sa iyong [bayan] at sa 

iyong banal na [lunsod], upang tapusin ang pagsalansang, at upang 

wakasan ang pagkakasala, at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan 

ng walang-hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang 

[propesiya], at upang pahiran ang Kabanal-banalan.” Ang bayang 

binanggit dito ay ang bayan ni Daniel at ang banal na lunsod ay 

tumutukoy sa Herusalem. Ayon sa Biblia, ang isang linggo rito ay hindi 

nangangahulugang pitong araw kundi pitong taon. Kung sasabihin mo na 

ang pitumpung sanlinggo ay tumutukoy sa pitong panahon na may pitong 

araw, hindi ka magkakaroon ng wastong pagpapakahulugan ng talatang 

ito.  
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Sinasabi ng bersikulo 25, “Iyo ngang talastasin at bulayin, na mula 

sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Herusalem sa pinahiran na 

prinsipe, magiging pitong sanlinggo, at animnapu’t dalawang sanlinggo: 

ito’y matatayo uli, na may lansangan at kuta, samakatuwid baga’y sa 

mga panahong mabagabag.” Dito ay makikita natin ang “pitong 

sanlinggo” at pagkatapos ay “animnapu’t dalawang sanlinggo.” 

Nagpapatuloy ang bersikulo 26, “At pagkatapos ng animnapu’t dalawang 

sanlinggo, mahihiwalay ang pinahiran, at mawawalaan ng anuman, at 

gigibain ang bayan at ang santuario ng mga tao ng prinsipeng darating; at 

ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay 

magkakaroon ng digma; mga pagkasira ay ipinasiya na.” Ang pagtukoy 

sa pagiging “naihiwalay” ng Mesiyas ay patungkol sa pagkapako ni 

Kristo sa krus. Ang pagkawasak sa lunsod at sa santuario ay tumutukoy 

sa pagkawasak ng templo at ng lunsod ng Herusalem sa ilalim ni Tito 

noong A.D. 70.  

Nagtatapos ang bersikulo 27 sa pagsasabing, “At pagtitibayin niya 

ang kasunduan sa marami sa isang sanlinggo: at sa kalahati ng sanlinggo 

ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga 

kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira; at hanggang sa wakas, 

at pagkapasiya ay mabubuhos ang poot sa maninira.” Makikita natin dito 

na pagtitibayin ng prinsipe ang tipan sa loob ng isang linggo at sa 

kalagitnaan ng sanlinggo, yaon ay, pagkatapos ng tatlo at kalahating 

taon, sasanhiin niyang ipatigil ang hain at ang alay. Nangangahulugan ito 

na ipatitigil niya ang pagsamba sa Diyos.  

Ang pitumpung sanlinggong ito ay binubuo ng apat na raan at 

siyamnapung taon simula sa ikadalawampung taon ni Artajerjes, na 

siyang nagpalabas ng kautusan na itayong muli ang pader ng Herusalem 

(Neh. 1:1; 2:1). Ang unang pitong sanlinggo, apatnapu’t siyam na taon, 

ay para sa pagtatapos ng pagtatayong muli ng lansangan at pader ng 

Herusalem. Mula noon hanggang sa si Kristo ay “maihiwalay” ay 

animnapu’t dalawang linggo, apat na raan at tatlumpu’t apat na taon. 

Mula sa pagtatapos ng animnapu’t siyam na sanlinggo, ay may isang 

mahabang panahon ng pagkabinbin (suspension). Sa katapus-tapusan, 

ang panahon ng huling sanlinggo, ang huling pitong taon, ay darating. Ito 

ang pinagmulan ng kaisipan na ang matinding kapighatian ay magtatagal 

ng pitong taon.  

Gaya ng makikita natin ngayon, ang konseptong ito ay hindi wasto. 

Ang huling pitong taon, ang huling sanlinggo, ay magiging ang panahon 

kung kailan ang Antikristo ay gagawa ng kasunduan sa mga Hudyo. Sa 

panahon ng unang kalahati ng pitong taon na ito, magiging mabuti ang 

pakikitungo ng Antikristo sa mga Hudyo. Ngunit pagkatapos ng tatlo at 

kalahating taon, siya ay magbabago. Bagama’t una siyang sumang-ayon 
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na maaaring sambahin ng mga Hudyo ang Diyos sa templo sa 

pamamagitan ng paghahandog ng mga hain, magbabago ang isip niya, 

itatalaga ang kanyang sarili bilang Diyos, magtatayo ng isang larawan ng 

kanyang sarili sa templo, at pipilitin ang mga tao na sambahin siya at ang 

kanyang larawan. Pagkatapos ay sisimulan niyang pagmalupitan ang 

mga Hudyo. Kaya, ang unang kalahati ng pitong taon ay hindi magiging 

isang panahon ng kapighatian, sapagkat sa panahong yaon magiging 

magiliw pa ang pakikitungo ng Antikristo sa mga Hudyo. Ayon sa 

Daniel 9:27, “sa kalahati ng sanlinggo” ang Antikristo ay “ipatitigil ang 

hain at ang alay,” uutusan ang mga Hudyo na itigil ang pagsamba sa 

Diyos at pag-aalay ng mga hain sa Kanya. Itatayo rin ng Antikristo ang 

kasuklam-suklam na paninira sa Dakong Banal. Ayon sa Apocalipsis, 

ang kasuklam-suklam na paninira ay ang larawan ng Antikristo na 

itinayo bilang isang diyus-diyosan sa templo.  

Ngayon ay bumaling tayo sa Mateo 24, isang kapitulong 

tumatalakay ukol sa bagay na ito ng matinding kapighatian. Sa bersikulo 

15 sinabi ng Panginoon, “Kaya, kapag nakita ninyo ang kasuklam-

suklam na paninira, na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel, na 

nakatayo sa banal na dako.” Kailan ito mangyayari? Hindi ito 

mangyayari sa simula ng pitong taon kundi sa kalagitnaan ng pitong 

taon, sa panahong ipatitigil ni Antikristo ang pagsamba sa Diyos, 

itatalaga ang kanyang sarili bilang Diyos, at ilalagay ang kanyang 

larawan sa templo na sa mga mata ng Diyos, ay ang kasuklam-suklam. 

Pagkatapos nagbadya ang Panginoon sa bersikulo 21, “Sapagka’t sa 

panahong yaon ay magkakaroon ng matinding kapighatian, na ang gayon 

ay hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang 

ngayon, ni hinding-hindi na mangyayari pa.” Sa pamamagitan nito 

makikita natin na ang matinding kapighatian, na magsisimula sa 

kalagitnaan ng huling pitong taon, ay magiging tatlo at kalahating taon 

lamang. Ang nakagisnang pagtuturo na tatagal ito nang pitong taon ay di-

eksakto, at hindi natin dapat sundin ito. Hindi ito nagbibigay ng mga 

wastong detalye para sa pag-aaral ng propesiya. Yaong mga tumatangan 

sa mga nakagisnang pagtuturo ay nagsasalita ng ukol sa pitong taon, 

kinaliligtaan na sa kalagitnaan ng pitong taon si Antikristo ay magbabago 

ng isip at yaong dadalhin nito papasok ang matinding kapighatian na 

tatagal nang tatlo at kalahating taon, ang ikalawang kalahati ng huling 

sanlinggo.  

Kailangan din nating isaalang-alang ang ilang bersikulo mula sa 

Apocalipsis 12. Sinasabi ng mga bersikulo 5 at 6, “At siya ay nanganak 

ng isang anak na lalake, isang lalakeng-anak; na magpapastol sa lahat ng 

mga bansa na may panghampas na bakal; at ang kanyang anak ay inagaw 

paitaas sa Diyos at sa Kanyang trono. At tumakas ang babae patungo sa 
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ilang kung saan ipinaghanda siya ng Diyos ng isang dako, upang doon 

siya ay kandilihin ng isang libo dalawang daan at animnapung araw.” 

Ang isang libo dalawang daan at animnapung araw ay ang katumbas ng 

tatlo at kalahating taon. Matapos na ang lalakeng-anak ay maraptyur, 

magkakaroon ng isang panahon ng tatlo at kalahating taon, ang huling 

kalahati ng ikapitumpung sanlinggo, ang panahon kung kailan ilalagay 

ang larawan ni Antikristo sa templo. Pagkatapos ay inihahayag ng mga 

bersikulo 7 hanggang 13 na magkakaroon ng digmaan sa langit, na ang 

dragon at ang kanyang mga anghel ay itatapon mula sa langit tungo sa 

lupa, at yaong uusigin ng dragon ang babae na nagsilang sa lalakeng-

anak. Sinasabi ng bersikulo 14, “At sa babae ay ibinigay ang dalawang 

pakpak ng malaking agila upang siya ay makalipad tungo sa ilang mula 

sa harap ng ahas patungo sa kanyang dako, na pinagkandilihan sa kanya 

nang isang panahon, at mga panahon, at kalahati ng isang panahon.” Ang 

“isang panahon, at mga panahon, at kalahati ng isang panahon” na ito ay 

tumutukoy sa huling tatlo at kalahating taon. Sa bahaging ito ng Salita, 

makikita natin na si Satanas ay ibabagsak mula sa langit tungo sa lupa sa 

pasimula ng huling kalahati ng pitong taon. Pinatutunayan din nito na, sa 

mahigpit na pagsasalita, ang matinding kapighatian ay tatagal ng tatlo at 

kalahating taon at hindi pitong taon.  

Ang higit pang katunayan ukol dito ay nasa Apocalipsis 11:2, na 

nagsasabi, “At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at 

huwag mong sukatin, sapagka’t ito ay ibinigay na sa mga bansa, at 

kanilang yuyurakan ang banal na lunsod nang apatnapu’t dalawang 

buwan.” Sinabihan tayo ng bersikulong ito na ang lunsod ng Herusalem 

ay yuyurakan ng mga Hentil sa loob ng apatnapu’t dalawang buwan. Ang 

mga Hentil na yuyurak sa banal na lunsod ay si Antikristo at ang 

kanyang mga hukbo. Tumutugma ito sa propesiya sa Daniel 9 kung saan 

sisirain ni Antikristo ang kasunduan, itatalaga ang kanyang sarili bilang 

Diyos, at uutusan ang mga tao na sambahin siya. Yaon din ang panahong 

yuyurakan niya ang banal na lunsod. Mangyayari ito sa panahon ng 

matinding kapighatian. Kaya, ang matinding kapighatian ay magsisimula 

sa umpisa ng huling tatlo at kalahating taon kapag si Satanas ay 

ibinagsak na mula sa langit tungo sa lupa. Gaya ng nakita natin, malinaw 

itong binanggit sa kapitulo labindalawa.  
 

II.  SI  SATANAS  AY  NAHULOG  SA  LUPA 

MULA  SA  LANGIT 
 

Taglay ito bilang batayang pangyayari, dumako tayo ngayon sa 

ikalimang trumpeta. Sinasabi ng Apocalipsis 9:1, “At nagtrumpeta ang 

ikalimang anghel, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula 

sa langit, at sa kanya ay ibinigay ang susi ng [abyss]” Ang bituin dito ay 
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tumutukoy kay Satanas na ihahagis sa lupa mula sa langit. Ang mga 

anghel ay inihalintulad sa mga bituin (Job 38:7; Apoc.12:4). Bilang ang 

arkanghel, si Satanas ay ang tala sa umaga (Isa. 14:12). Sa Lucas 10:18 

makikita natin ang kahatulan sa kanya. Dito, at sa 12:9-10, makikita 

natin ang pagpapatupad ng kahatulang yaon. Ang [abyss] ang 

pinananahanang lugar ng mga demonyo (Lucas 8:31, isinaling 

kailaliman sa KJV).  

Kailan mahuhulog si Satanas sa lupa mula sa langit? Ang kasagutan 

sa katanungang ito ay nasa kapitulo labindalawa. Inihahayag ng 

kapitulong yaon na pagkatapos maraptyur sa kalangitan ang lalakeng-

anak, makikipaglaban siya kay Satanas at tila sasabihin niya sa kanya, 

“Satanas, ngayong narito na kami, wala nang lugar para sa iyo. Dapat ka 

nang maitapon pababa.” Ayon sa kapitulong yaon, si Satanas ay 

mahuhulog mula sa langit sa simula ng huling tatlo at kalahating taon. 

Natukoy na natin na ito ay isang matibay na katibayan na ang matinding 

kapighatian ay hindi magsisimula bago ang panahong iyon, sapagkat, 

bago ang panahong ito, si Satanas ay nasa kalangitan pa.  

Kapag nahulog na si Satanas sa lupa mula sa langit, ang susi ng 

abyss ay ibibigay sa kanya upang mabuksan niya ang abyss para palayain 

ang mga inalihan ng demonyong balang upang pahirapan ang mga tao 

nang limang buwan.  
 

III.  ANG  MGA  BALANG 
 

Sapagkat ang matinding kapighatian ay nagsisimula sa unang 

pighati (woe) sa pagpapatunog ng ikalimang trumpeta, hindi nabibilang 

dito ang ikaanim na tatak ni maging ang unang apat na trumpeta. Ang 

ikaanim na tatak ay magiging isang sobrenatural na kalamidad, at ang 

unang apat na trumpeta ay ang magiging paghahatol sa lupa, sa dagat, sa 

mga ilog, at sa mga bagay sa langit. Subalit ang mga paghahatol na ito ay 

hindi bahagi ng matinding kapighatian. Ang unang apat na trumpeta ay 

malubhang-malubha, subalit hindi nito pinipinsala ang tao nang tuwiran. 

Kasunod ng mga ito darating ang matinding kapighatian na tuwirang 

magpapahirap sa tao. Bago ang ikalimang trumpeta, ang tao ay hindi 

mahihipo nang tuwiran; tangi lamang ang lupa, ang dagat, ang mga ilog, 

at ang mga bagay sa langit ang tuwirang mapipinsala. Maaaring ituring 

ito na isang panimula sa darating na matinding kapighatian. Ang 

paghahatol ng Diyos sa lupa, sa dagat, sa mga tubig, at sa mga kalangitan 

ay isang babala sa tao. Sa panahon ng ikalimang trumpeta, ang tao 

mismo ay tuwirang mapahihirapan. 

Sinasabi ng mga bersikulo 3 hanggang 5, “At nangagsilabas mula 

sa usok ang mga balang sa lupa, at binigyan sila ng awtoridad na gaya ng 

mga alakdan sa lupa na may awtoridad. At sinabi sa kanila na huwag 
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nilang pipinsalain ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na luntian, ni 

ang anumang punong-kahoy, maliban sa mga tao na walang tatak ng 

Diyos sa kanilang mga noo. At pinagkalooban silang huwag patayin ang 

mga ito, kundi pahirapan nila ng limang buwan; at ang kanilang pahirap 

ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao.” Ang mga 

balang dito ay hindi katulad ng mga balang sa Exodo 10:12-15, sapagkat 

ang mga ito ay may mga buntot na gaya ng mga alakdan at mga tibo at 

nananakit ang mga ito ng mga tao (b. 10). Ang mga ito ay tiyak na mga 

inalihan ng demonyo, sapagkat ang mga ito ay lumalabas mula sa usok 

na nagmumula sa pinananahanang lugar ng mga demonyo (b. 2). Ang 

mga salot ng unang apat na trumpeta ay hindi tuwirang dumapo sa mga 

tao, samantalang ang mga pighati ng huling tatlong trumpeta ay tuwirang 

darapo sa mga tao. Yaong mga hindi masasaktan ng mga inalihan ng 

demonyong balang ay ang mga Israelita na may tatak ng Diyos sa 

kanilang mga noo (7:3-8).  

Sa mga bersikulo 7 hanggang 10 nakikita natin ang mga katangian 

ng mga balang na ito. Ang mga bersikulo 7 at 9 ay lubhang katulad ng 

Joel 2:4-5, 25, at 1:6, mga salitang ipinahayag hinggil sa Israel. Ito, 

kalakip ang katunayan na ang mga Israelita ay kailangang matatakan ng 

Diyos upang matakasan ang pananakit ng mga balang, ay maaaring 

tumukoy na ang pighati ng ikalimang trumpeta ay sadyang inilaan para 

sa mga Israelita. Sinasabi ng bersikulo 7, “At ang mga anyo ng mga 

balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa digmaan, at ang nasa 

kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto, at ang 

kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao.” Ang mga 

balang na ito ay katulad ng isang hukbo, gaya ng mga balang na 

binanggit sa aklat ng Joel, kung saan sinabihan tayo na ang Diyos ay 

magpapadala ng isang hukbo ng mga balang. Samantalang ang mga 

balang sa Apocalipsis 9 ay hindi dapat ipagkamali sa mga balang na nasa 

Joel, ang mga ito ay magkaugnay. Ang mga anyo ng mga balang ay 

katulad ng mga kabayong inihanda para sa digmaan, at mayroon silang 

mga putong na katulad ng ginto sa kanilang mga ulo. Ang kanilang 

buhok ay gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay 

gaya ng mga ngipin ng mga leon (b. 8). Sila ay may mga baluti 

(breastplates) na gaya ng baluting bakal, at “ang ugong ng kanilang mga 

pakpak” ay gaya ng “ugong ng mga karo ng maraming kabayo na 

dumadaluhong sa pakikipagbaka” (b. 9). 

Sinasabi ng bersikulo 10 na “sila ay may mga buntot na gaya ng 

mga alakdan, at mga tibo.” Sa Biblia, ang mga alakdan ay sumasagisag 

sa mga demonyo, ang masasamang espiritu na sumusunod kay Satanas. 

Sinabi ng Panginoon sa Lucas 10:19 na, “Tingnan ninyo, binigyan Ko 

kayo ng awtoridad na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, 
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at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway.” Napagtagumpayan 

na natin, ang mga mananampalataya sa loob ni Kristo, ang mga alakdan, 

ang mga makademonyong tagapaglingkod ni Satanas. Sinasabi rin ng 

bersikulo 10 na “sa kanilang mga buntot naroroon ang kanilang 

awtoridad na saktan nang limang buwan ang mga tao.” Bagama’t ang 

pagpapahirap ng unang pighati ay sisira sa tao nang tuwiran, ang 

panahon ay lilimitahan pa rin ng Diyos sa loob ng limang buwan. Ang 

pagpapahirap ay magiging napakasakit na “sa mga araw na yaon ay 

hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraan ay hindi 

nila masusumpungan; at magnanasa silang mamatay, at ang kamatayan 

ay tatakas sa kanila” (b. 6). Sa loob ng limang buwang ito, yaong mga 

pinahirapan ng mga kakila-kilabot, inalihan ng demonyong balang ay 

mas nanaisin pang mamatay kaysa sa mabuhay. Tiyak na ang pagyanig 

ng lupa at ang pagdidilim ng araw ay walang anuman kung ihahambing 

dito. Ito ang una sa tatlong pighati na ipinahayag ng agila mula sa 

pagitan ng lupa at langit sa 8:13.  
 

IV.  ANG  ANTIKRISTO 
 

Patungkol sa mga balang, sinasabi ng bersikulo 11, “Sila ay may 

isang haring naghahari sa kanila, ang anghel ng [abyss]: ang kanyang 

pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddón, at sa Griyego siya ay may 

pangalang Apolyón.” Ang anghel ng [abyss] ay ang halimaw, ang 

Antikristo, na aahon mula sa hukay ng [abyss] (11:7; 17:8). Sa wikang 

Hebreo ang anghel ng [abyss] ay tinawag na Abaddón, na 

nangangahulugang kapahamakan, gaya ng ginamit sa Job 26:6; 28:22; at 

Kawikaan 15:11. Sa Griyego siya ay may pangalang Apolyón, na 

nangangahulugang manlilipol. Ang Antikristo ay gagawa ng maraming 

panlilipol (Dan. 8:23-25).  

Si Antikristo ay isang espesyal na tao, bilang ang kabuuan ng 

dalawang katauhan: ang espiritu ni Cesar Nero at ang katawan ng isa 

pang Cesar ng Imperyo Romano. Sinimulan ni Nero ang pag-uusig sa 

mga Kristiyano noong unang siglo, at kanya ang espiritu na siyang 

ikinulong sa abyss hanggang sa araw na ito ay palalayain upang pumasok 

sa loob ng katawan ng isa pang Cesar. Ang Cesar na kung saan papasok 

ang espiritung ito ay mapapatay at bubuhaying muli sa espiritu ni Cesar 

Nero. Ito ang magiging si Antikristo. Pagkatapos palalayain ni Satanas 

ang mga balang na bubuuin bilang isang hukbo sa ilalim ng pamumuno 

ng halimaw, si Antikristo, na siyang magiging kanilang hari. Ang mga 

balang ay magpapatuloy upang pahirapan sa loob ng limang buwan 

yaong mga walang tanda ng Diyos sa kanilang mga noo. 

Ayon sa Biblia, ang sansinukob ay binubuo ng tatlong seksyon: ang 

mga kalangitan, ang lupa, at ang rehiyon sa ilalim ng lupa (Fil. 2:10). Sa 
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pasimula ng matinding kapighatian, yaon ay, pagkatapos ng unang 

kalahati ng huling pitong taon, si Satanas ay itatapon mula sa langit 

tungo sa lupa at, kasabay nito, si Antikristo, ang hari ng mga 

makadiyablo, at mga inalihan ng demonyong balang, ay palalayain mula 

sa abyss at aakyat upang katagpuin si Satanas. Kaya, makakatagpo ng 

makadiyablong espiritu ang makadiyablong tao. Bagama’t manggagaling 

sila mula sa dalawang direksyon, si Satanas mula sa itaas at si Antikristo 

mula sa ilalim, magkakaroon sila ng iisang gol—ang pahirapan ang 

sangkatauhang nilikha ng Diyos. Ang dalawang karakter na ito ay 

magsasama at magsasabwatan sa pagpapahirap sa sangkatauhan hangga’t 

maaari. Isasaalang-alang natin nang may higit na detalye si Antikristo 

pagdako natin sa mga kapitulo labintatlo at labimpito.  

Gaya ng nakita na natin, ang matinding kapighatian ay tatagal ng 

tatlo at kalahating taon. Bago ang panahong iyon, magkakaroon ng mga 

sobrenatural na kalamidad ng ikaanim na tatak at ng unang apat na 

trumpeta. Ngunit ayon sa Mateo 24:22, ang matinding kapighatian ay 

malilimitahan sa maikling panahon na magsisimula lamang pagkatapos 

itayo ni Antikristo ang kasuklam-suklam na paninira sa Dakong Banal.  

Nasaan ka kaya kapag ang matinding kapighatian ay nagaganap na? 

Huwag mong sabihin, “Basta’t kabilang ako sa makalangit na bayan, ako 

ay ayos na.” Bilang ang makalangit na bayan ng Diyos, wala tayong 

tanda na nasa mga hinirang na labi ng mga Israelita. Ang makalangit na 

bayan ay hindi dapat naroroon; sapagkat walang intensyon ang Diyos na 

iwanan tayo sa lupa kasama ang mga labi ng Israel. Ang intensyon ng 

Diyos ay ang iakyat tayo tungo sa mga kalangitan. Gayunpaman, kung 

tayo ay maiaakyat tungo sa mga kalangitan, may isang kondisyon na 

dapat tupdin—dapat tayong gumulang. Ang paraan ng pagtutuos ng 

Diyos sa mga Israelita ay naiiba mula sa Kanyang paraan ng pagtutuos sa 

mga mananampalataya. Kung ako ay isang Israelita, maaari akong 

tumangis sa Diyos, at maaaring kahabagan Niya ako at lagyan Niya ng 

tanda ang aking noo. Sa gayon ako ay mapepreserba sa panahon ng 

kapighatian. Ngunit hindi tinatatakan ng Diyos ang mga 

mananampalataya; sa halip, sila ay iaakyat Niya palayo tungo sa mga 

kalangitan. Ngunit para rito, dapat silang gumulang. 

Ang aking kabigatan sa mensaheng ito ay ang tukuyin kung kailan 

magsisimula ang matinding kapighatian at ano ang makapagsasanhi nito. 

Gaya ng nakita na natin, itatapon si Satanas mula sa langit tungo sa lupa 

at tataglayin ang susi upang buksan ang abyss at palayain ang mga 

inalihan ng demonyong balang. Kasabay nito, ang halimaw, si 

Antikristo, ang hari ng mga balang, ay palalayain mula sa abyss. 

Pagkatapos pahihirapan ng hukbo ng mga balang ang mga tao sa loob ng 

limang buwan. Ang pagpapahirap ay magiging napakatindi na nanaisin 
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ng mga tao na mamatay, ngunit ang kamatayan ay tatakas mula sa kanila. 

Ngayon, iniiwasan ng mga tao ang kamatayan, gayunpama’y hinahabol 

sila ng kamatayan. Sa panahong yaon, nanaisin nila ang kamatayan, 

ngunit tatakasan sila nito. Anong magiging pagdurusa yaon! Anong 

tinding kapighatian! Gayunpaman, ito ang unang pighati pa lamang, ang 

simula ng matinding kapighatian. Ang dalawang iba pang pighati ay 

darating pa.  

Ang tatlong pighati ng huling tatlong trumpeta ang bumubuo sa 

matinding kapighatian. Ang unang pighati ay ang ikalimang trumpeta, 

ang ikalawang pighati ay ang ikaanim na trumpeta, at ang huling pighati 

ay ang pitong mangkok ng ikapitong trumpeta. Ang tatlong pighati ay 

ipinakilala nang napakataimtim. Gaya ng nakita na natin, sinasabi ng 

8:13, “Sa aba, sa aba, sa aba, ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa, dahil 

sa mga natitirang tunog ng trumpeta ng tatlong anghel na malapit nang 

magtrumpeta.” Sinasabi ng Apocalipsis 9:12, “Ang unang pighati ay 

nakaraan na; narito, darating pa ang dalawang pighati pagkaraan ng mga 

bagay na ito.” Sa katapus-tapusan, sa pasimula sa huling pighati, sinasabi 

ng 11:14, “Nakaraan na ang ikalawang pighati; narito, nagmamadaling 

dumating ang ikatlong pighati.” Ang ikaanim na tatak at ang unang apat 

na trumpeta ay isang panimula lamang ng pagdurusa ng matinding 

kapighatian.  

Ang matinding kapighatiang ito kasama marahil ng mga 

sobrenatural na kalamidad ng ikaanim na tatak at ng unang apat na 

trumpeta ay ang “pagsubok na malapit nang dumating sa buong 

pinanahanang lupa, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng 

lupa” (3:10). Ipinangako ng Panginoon sa ekklesia sa Filadelfia na 

iingatan Niya sila sa panahong ito. Kung maiingatan ka mula sa panahon 

ng pagsubok, dapat maging handa kang maraptyur mula sa lupang ito. 

Hindi tayo dapat magsalita nang pabaya hinggil sa pagdating ng 

Panginoon o sa raptyur ng mga banal. Ayon sa dalisay na Salita, kung 

nais nating maraptyur bago ang matinding kapighatian, dapat tayong 

gumulang at maging handa upang kunin Niya tayo mula sa lupang ito. 

Kapag gumulang at handa tayo, kung gayon anumang mangyari sa lupa 

ay hindi makaaapekto sa atin. Purihin ang Panginoon na tayo ay may 

paraan ng pagtakas.  

Mga Nilalaman 


