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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE DALAWAMPU’T LIMA

HIGIT PANG PAGHAHATOL SA MGA TAO—
ANG IKAANIM NA TRUMPETA
Bukod sa pambungad (1:1-8) at sa konklusyon (22:6-21), ang aklat
ng Apocalipsis ay may tatlong pangunahing seksyon. Sa 1:19, sinabi ng
Panginoon kay Juan, “Kaya isulat mo ang mga bagay na iyong nakita, at
ang mga bagay na ngayon, at ang mga bagay na malapit nang mangyari
pagkaraan ng mga bagay na ito.” Kaya, ang tatlong pangunahing
bahaging ito ay “ang mga bagay na nakita” (1:9-20), “ang mga bagay na
ngayon” (2:1-3:22), at “ang mga bagay na darating” (4:1-22:5). Sa
kapitulo isa, mayroong pitong gintong patungan ng ilawan kasama si
Kristo sa kalagitnaan ng mga ito, na siyang “ang mga bagay na nakita,”
at sa kapitulo dalawa at tatlo may pitong ekklesia, na siyang “ang mga
bagay na ngayon.” Ang seksyon ukol sa “ang mga bagay na darating” ay
nagsisimula sa tagpong nasa langit sa kapitulo apat. Gaya ng inihahayag
ng kapitulo lima, pumapasok si Kristo sa tagpong ito bilang ang
namumukod-tanging Isa na karapat-dapat na magbukas ng lihim ng
ekonomiya ng Diyos. Gaya ng natukoy na natin, ang unang apat na tatak
ay nagbibigay ng isang maikling kasaysayan ng mundo mula sa pagakyat sa langit ni Kristo hanggang sa Kanyang pagbabalik, inilalarawan
ito bilang isang karera ng apat na kabayo. Malapit sa pagtatapos ng
kapanahunang ito, sa panahon ng ikalimang tatak, ang mga namartir na
banal ay tatangis sa Diyos. Ang ikaanim na tatak ang magiging sagot ng
Diyos sa kanilang pananangis. Yayanigin Niya ang sansinukob bilang
isang babala sa mga nananahan sa lupa at bilang isang pambungad sa
darating na matinding kapighatian. Kasunod nito, papasok ang pitong
trumpeta bilang ang nilalaman ng ikapitong tatak. Ang unang apat na
trumpeta ang magiging paghahatol ng Diyos sa lupa, sa dagat, sa mga
ilog, at sa mga makalangit na bagay. Dahil sa paghahatol na ito, ang lupa
ay hindi na magiging isang angkop na lugar upang tirhan ng tao.
Sapagkat ang mga kalamidad ng ikaanim na tatak at ng unang apat na
trumpeta ay hindi tuwirang pumipinsala sa tao, kundi pumipinsala
lamang sa lupa, ginagawa itong hindi na angkop na tirhan pa ng tao, ang
mga ito ay hindi bahagi ng matinding kapighatian. Gaya ng natukoy
natin sa nakaraang mensahe, ang ikalimang trumpeta ang maghuhudyat
ng simula ng matinding kapighatian. Ang matinding kapighatiang
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binanggit sa Mateo 24:21 ay binubuo ng tatlong pighati ng ikalima,
ikaanim at ikapitong trumpeta.
Sa ikalimang trumpeta ang sangkatauhan ay tuwirang pahihirapan.
Sa pagpapatunog ng ikalimang trumpeta, bababa si Satanas sa lupa mula
sa langit at si Antikristo ay aahon mula sa abyss, at magkasama nilang
sasanhiin ang mga tao na mapahirapan sa loob ng limang buwan. Di gaya
ng mga nagdaang kalamidad, ang pagpapahirap ng mga balang na
inalihan ng demonyo ay tuwirang hihipo sa katauhan ng tao. Gaya nang
nakita na natin, sa simula ng huling tatlo’t kalahating taon, magbabago
ang isip ni Antikristo ukol sa mga Israelita, ipahihinto ang pagsamba sa
Diyos, at pahihirapan ang taong nilalang ng Diyos para sa Kanyang
Sarili. Ito ang magiging simula ng matinding kapighatian. Ang
pagpapahirap na ito, bilang ang unang pighati, ay magiging napakatindi
na walang sinuman ang makababata nito. Kasunod nito, magaganap ang
ikalawang pighati, na siyang ang ikaanim na trumpeta.
I. ANG PAGPAPAKAWALA SA APAT NA ANGHEL

Ang ikalawang pighati ay mas komplikado kaysa sa una. Hindi ito
kasintiyak gaya ng pighati ng ikalimang trumpeta, na sinanhi ng
pagtutulungan ni Satanas at ni Antikristo. Sinasabi ng Apocalipsis 9:13
at 14, “At nagtrumpeta ang ikaanim na anghel, at narinig ko ang isang
tinig mula sa apat na sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng
Diyos, na nagsasabi sa ikaanim na anghel na may trumpeta, Kalagan mo
ang apat na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Eufrates.” Ang
dugo ng pagbabayad-sala ay ipinahid sa apat na sungay ng gintong
dambana, ang dambana ng insenso, para sa pagbabayad-sala, yaon ay,
para sa katubusan (Lev. 16:18). Ang tinig na “mula sa apat na sungay ng
gintong dambana” ay nagpapahiwatig na ang paghahatol ng Diyos sa tao
ay batay sa pagtutubos ni Kristo; sapagkat ang mga tao ay hindi
nananampalataya sa pagtutubos ni Kristo kaya ipinadadala ng Diyos ang
Kanyang paghahatol.
Sinasabi ng bersikulo 12, “Ang unang pighati ay nakaraan na;
narito, darating pa ang dalawang pighati pagkaraan ng mga bagay na
ito.” Yayamang sa ikalimang trumpeta mahuhulog si Satanas mula sa
langit patungong lupa upang pinsalain ang lupa at usigin ang bayan ng
Diyos sa loob ng tatlo’t kalahating taon (12:10, 12-17, 6) at yaong
kasabay nito (ang huling tatlo’t kalahating taon—13:5-7; 11:7), si
Antikristo ay aahon mula sa abyss upang makipagtulungan kay Satanas
na pahirapan ang mga tao, usigin ang mga banal, at lapastanganin ang
Diyos, at yamang sa loob din ng parehong huling tatlo’t kalahating taon
na ang banal na lunsod ng Herusalem ay ibibigay sa mga Hentil upang
wasakin (11:2), ang pighati ng ikalimang trumpeta ay malamang na ang
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pasimula ng matinding kapighatian (Mat. 24:21). Ang ikalawang pighati
ng ikaanim na trumpeta at ang ikatlong pighati ng ikapitong trumpeta
(8:13; 9:12; 11:14) ay malamang din na mga bahagi ng matinding
kapighatian, na, marahil kasama ang pinsalang sinanhi ng ikaanim na
tatak at ng unang apat na trumpeta, ay magiging ang pagsubok sa lahat
ng nananahan sa lupa (3:10). Ang dalawang pighating binanggit sa
bersikulo 12 ay ang ikaanim at ikapitong trumpeta (9:13-20; 11:14-15).
Walang alinlangan, ang apat na anghel “na nagagapos sa malaking
ilog ng Eufrates” ay apat na masasama, natisod, mapagrebeldeng anghel
na sumunod kay Satanas. Hindi sinasabi ng Biblia kung gaano katagal na
sila nakagapos doon. Sinasabi ng bersikulo 15, “At kinalagan ang apat na
anghel, na nakahanda para sa oras at araw at buwan at taon upang
patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao.” Marami ang nakauunawa sa
salitang ito nang ayon sa kanilang natural na konsepto, iniisip na ang
“oras at araw at buwan at taon” ay tumutukoy sa tiyak na taon, buwan,
araw, at oras kung kailan magaganap ang pagpatay sa ikatlong bahagi ng
mga tao. Ngunit hindi ito ang kahulugan. Ang “para sa oras at araw at
buwan at taon” ay nangangahulugan na ang apat na anghel ay inihanda
hanggang sa oras, dagdagan ng araw, dagdagan ng buwan, dagdagan ng
taon—lahat-lahat ay labintatlong buwan, isang araw at isang oras—para
sa pagpatay ng mga tao. Ang pagpatay unang-una ay tatagal nang isang
oras, pagkatapos ay isang araw, pagkatapos ay isang buwan, at
pagkatapos ay isang taon. Ito ay magiging napakatindi at
nakapangingilabot na, unang-una, hindi umaasa ang mga tao na tatagal
ito nang higit sa isang oras. Nang, matapos ang isang oras, hindi ito
huminto, aasa silang magtatagal lamang ito nang isang araw. Pagkatapos
niyaon, aasahan nila na tiyak na ito ay hindi na tatagal pa nang higit sa
isang buwan. Pagkalipas ng isang buwan, kung gayon iisipin ng mga tao
na makapagpapatuloy lamang ito nang isang taon. Lahat-lahat, ang
panahon nitong kahindik-hindik na pagpatay ay magiging labintatlong
buwan, isang araw, at isang oras.
Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig marami sa atin ang
nagdusa. Nang sumiklab ang digmaang yaon noong Hulyo 7, 1937, ako
ay naglalakbay sa Tsina. Kinabukasan nabasa ko ang isang minadaling
edisyon ng pahayagan na nagsabi na ang digmaan ay sumiklab nang
nakaraang gabi. Mula sa oras na iyon, nagsimula na kaming mahirapan
sa digmaan, una muna sa loob ng apat na taon. Pagkatapos nangyari ang
pagbobomba sa Pearl Harbor at ang Estados Unidos ay pumasok sa
digmaan. Habang nagpapatuloy ang aming pagdurusa, umasa kami na
magtatapos ang digmaan sa anumang oras. Paulit-ulit na dumating ang
balita na pagkatapos ng ilang panahon, marahil ang digmaan ay hihinto
na, ngunit nagpatuloy pa rin ito at patuloy kaming nagbilang ng mga
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araw. Noong panahon ng digmaan, ikinulong ako ng nananakop na
hukbo sa loob ng tatlumpung araw. Habang nagdurusa ako roon sa loob
ng piitan, hindi ko lamang binilang ang mga araw bagkus ang mga oras
din, umaasa na tiyak na sa susunod na oras ang aking magiging paglaya.
Pagkatapos ng tatlumpung araw ako ay pinalaya, ngunit wala pa rin
akong kalayaan at patuloy naming binilang ang mga araw. Mula sa
karanasang ito, mauunawaan natin ang kahulugan ng “oras at araw at
buwan at taon” sa 9:15. Kapag ang kakila-kilabot na pagpatay na
nabanggit sa kapitulo siyam ay dumating sa tao, aasahan ng mga tao na
ang pagpaslang ay titigil sa loob ng isang oras, pagkatapos ay sa loob ng
isang araw, pagkatapos ay sa loob ng isang buwan, at pagkatapos ay sa
loob ng isang taon. Ang apat na anghel na nagagapos ng ilog ng Eufrates
ay nakahandang pumatay ng tao sa loob ng ganoong katagal na
panahon—sa loob ng isang oras, isang araw, isang buwan, at isang taon.
II. ANG DALAWANDAANG MILYONG
HUKBONG-KABAYUHAN

Sinasabi ng bersikulo 16, “At ang bilang ng mga hukbongkabayuhan ay dalawang daang milyon. Aking narinig ang bilang nila.”
Upang mapatay ang ikatlong bahagi ng mga tao, gagamitin ng apat na
anghel and dalawandaang milyong hukbong-kabayuhan. Ang bilang
nitong mga mangangabayo ay halos kasindami ng kabuuang populasyon
ng Estados Unidos. Ang dalawandaang milyong mangangabayo ay
manggagaling mula sa sikatan ng araw (16:12), yaon ay, mula sa
silangan. Ang lugar sa lupa na nag-aalaga ng pinakamaraming kabayo ay
ang Mongolia. Ang mundong Kanluranin ay nakapag-imbento ng
napakaraming makabagong paraan ng transportasyon, ngunit hindi
gagamitin nitong hukbong-kabayuhan mula sa silangan ang mga ito. Sa
halip, gagamit sila ng mga kabayo. Ang paglalakbay nang nangangabayo
ay hindi nangangailangan ng mga makabagong daan o riles ng tren.
Marahil ang bawat mangangabayo ay magdadala ng karagdagang kabayo
para sa pagkain at inumin. Magiging madali para sa mga hukbongkabayuhang ito na itago ang kanilang sarili o maghiwa-hiwalay kung
may aatake sa kanila gamit ang mga bomba, at magiging napakahirap na
hanapin sila. Ang mga hukbong ito ay kikilos nang pakanluran,
pumapatay habang sila ay tumatakbo. Ang mga nakasakay sa mga
kabayong ito ay may “mga baluting apoy at ng jacinto at ng asupre” (b.
17), at ang mga ulo ng mga kabayo ay magiging gaya ng mga ulo ng mga
leon, at mula sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy, usok at
asupre (b. 17). Sinasabi ng bersikulo 19, “Sapagka’t ang kapangyarihan
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ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot;
sapagka’t ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas na may
mga ulo, at ang mga ito ang kanilang ipinananakit.” Ang mga buntot ng
mga kabayo rito, dahil kawangis ng mga ahas, ay mas makamandag
kaysa sa mga buntot ng mga balang, na kawangis ng mga alakdan (b.
10). Pahihirapan lamang ng mga balang ang mga tao sa loob ng limang
buwan (bb. 5, 10), samantalang papatayin ng mga kabayo ang ikatlong
bahagi ng mga tao (bb. 15, 18). Nangangahulugan ito na ang pighati ng
ikaanim na trumpeta ay magiging mas matindi kaysa sa ikalima.
Gaya ng nakita na natin, ang apat na anghel ay pakakawalan upang
pukawin ang dalawandaang milyong hukbong-kabayuhan. Ang mga
hukbong ito ay tatakbo mula sa silangan patungong kanluran at, daraan
sa Eufrates, ay darating sa pinakamayamang rehiyon sa lupa—ang
Gitnang Silangan. Sinasabi ng Apocalipsis 9:14 na ang apat na anghel ay
nagagapos sa malaking ilog ng Eufrates, at sinasabi ng 16:12 na, “At
ibinuhos ng ikaanim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Eufrates;
at natuyo ang tubig nito, upang maihanda ang daraanan ng mga haring
mula sa sikatan ng araw.” Ang dalawandaang milyong hukbongkabayuhang ito mula sa “sikatan ng araw” ay sasali sa digmaan sa
Armagedon (16:10-16; 19:17-18).
Sinasabi ng Apocalipsis 16:13 at 14 na, “At nakita kong lumabas sa
bibig ng dragon, at sa bibig ng halimaw, at sa bibig ng bulaang propeta,
ang tatlong karumal-dumal na espiritu na gaya ng mga palaka; sapagka’t
sila ay mga espiritu ng mga demonyo, na nagsisigawa ng mga tanda, na
nagsisipunta sa mga hari ng buong pinananahanang lupa, upang tipunin
sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.”
Gaya ng sinasabi ng bersikulo 16 ng parehong kapitulo, “At sila ay
tinipon nila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armagedon.” Ang
pagkatuyong ito ng Eufrates ay ang magiging resulta ng pagbubuhos sa
ikaanim na mangkok. Sa pagbanggit sa ilog Eufrates sa mga kapitulo
siyam at labing-anim, makikita nating ang dalawandaang milyong
hukbong-kabayuhan ng ikaanim na trumpeta ay may kaugnayan sa
ikaanim na mangkok ng ikapitong trumpeta para sa pagtitipon ng mga
makalupang hukbo sa Armagedon. Ang dalawandaang milyong
hukbong-kabayuhang ito mula sa silangan at ang mga hukbo mula sa
hilaga at sa kanluran ay titipuning sama-sama roon. Titipunin ng Diyos
ang lahat ng hukbo sa lupa sa iisang dako. Ito ang magiging Kanyang
karunungan. Magaganap ito sa ikaanim na mangkok, na isang bahagi ng
pighati ng ikapitong trumpeta. Kasabay nito, gagawin ni Satanas ang
kanyang makakaya upang pinsalain ang mga tao, at uusigin ni Antikristo
ang bayan ng Diyos at lalabanan pati ang Diyos, gagawin ang lahat ng
bagay na posible upang pasamain ang lupa. Sa gayon, ipadadala ng
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Diyos ang Kanyang mga paghahatol sa lupa. Sa loob ng huling tatlo’t
kalahating taon, gagawin ni Satanas at ni Antikristo ang kanilang
makakaya upang pinsalain ang mga tao, at hahatulan ng Diyos ang lupa.
Anong kahindik-hindik na dako ang kahihinatnan ng daigdig sa
panahong iyon!
Pagkatapos na matuyo ang Eufrates, tatawirin ito ng mga haring
taga-silangan at ang kanilang mga hukbo sa kanilang pagtungo sa
Armagedon. Ang Armagedon ay napakalapit sa Herusalem. Gaya ng
nakita na natin, ang lahat ng hukbo ng mundo ay magtitipun-tipon doon
upang kamkamin ang mga kayamanan na nasa rehiyong iyon. Maraming
bansa sa lugar na ito ang mayaman dahil sa mga yamang langis. Ngunit
ito ay dibinong pagsasaayos ng Diyos, at ito ang magiging paraan Niya
upang tipunin ang mga ubas sa pisaan (14:17-20; 19:15). Katulad ng
sinasabi ng Apocalipsis 19:15, tatapakan ni Kristo “ang pisaan ng ubas
ng alak ng matinding galit ng kapootan ng Diyos na Makapangyarihan sa
lahat.” Sa kapitulo labing-apat, mayroon muna tayong unang bunga (bb.
1, 4), ikalawa, ang ani (bb. 15, 16), at, ikatlo, ang pagtatapak sa pisaan ng
ubas (bb. 18, 19). Sinasabi ng bersikulo 20, “At nayurakan ang pisaan ng
ubas sa labas ng lunsod, at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo, na
umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo, sa layo na isang libo at
anim na raang estadio.” (Ang isang estadio ay katumbas ng mga anim na
raang piye.) Ang pagtitipon ng mga hukbo ng daigdig sa dakong
tinatawag na Armagedon ay inihahalintulad sa pagtitipon ng mga ubas
tungo sa isang pisaan ng ubas. Ang lahat ng ubas ay iipunin sa malaking
pisaan ng ubas ng kapootan ng Diyos. Kapag bumalik si Kristo sa lupa,
pupuksain Niya ang masasamang mandirigmang ito, tatapakan ang
pisaan ng ubas ng matinding galit ng Diyos. Ang magiging resulta ay
isang ilog ng dugo na kasintaas ng kabisada (bridle) ng isang kabayo at
humigit-kumulang sa dalawandaang milya ang haba.
Nakita na natin na ang labintatlong buwan, ang isang araw, at ang
isang oras marahil ay ang magiging tagal ng panahon ng paglalakbay ng
dalawandaang milyong hukbong-kabayuhan mula sa “sikatan ng araw”
hanggang sa Gitnang Silangan. Habang naglalakbay sila, papatayin nila
ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ang pagpatay na ito ay magiging kakilakilabot. Kapag narating ng mga hukbong-kabayuhang ito ang Eufrates,
kaagad-agad bago ang digmaan sa Armagedon, ang ikaanim na mangkok
ay ibubuhos. Ang talang ito ay napakaseryoso. Isa itong talâ ng
kasaysayang isinulat bago ito mangyari. Ang mga manunulat ng
sanlibutang ito ay kapos sa pagkakita, mababaw ang kaalaman, at walang
nalalaman. Ang Panginoon Mismo ang sumulat ng talang ito ng
kasaysayan ng tao. Hindi ko ito sinasabi nang may kagaanan.
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Ako ay naligtas nang mahigit limampung taon. Sa loob ng mga
taon mula 1918 gumugol ako ng lubhang maraming oras sa pagmamasid
ng sitwasyon ng daigdig at sa pag-aaral ng mga propesiyang nasa Biblia.
Maipatototoo ko na wala nang iba pang panahon ang kasinlapit sa
pagsasakatuparan ng propesiya sa Bagong Tipan kaysa sa ngayon. Ang
mga balitang pandaigdig sa ngayon ay nakatuon sa Gitnang Silangan.
Ang karamihan sa mga pang-araw-araw na balitang nauukol sa Gitnang
Silangan ay tumutugma sa sinasabi sa Biblia. Nangangahulugan ito na
tinutupad ng Panginoon ang Kanyang salita at yaong ang mga propesiya
ay naisasakatuparan na ngayon. Walang alinlangan, napakalapit na natin
sa panahon ng ikaanim na tatak, na ang pangunahing aspekto nito ay ang
malakas na lindol. Sa pag-aaral pambuhay na ito, gayon pa man, hindi
tayo interesado na mabigyan lamang ng kasiyahan ang ating pagnanais
na malaman ang propesiya. Binubuksan ng Panginoon ang ating mga
mata para sa kapakanan ng Kanyang pagbabawi. Hindi tayo mga bulag,
natatalukbungan, o natatakpan. Kung may mga Kristiyano mang
nakababatid sa kalooban ng Diyos at sa ekonomiya ng Diyos, tiyak na
tayo yaon. Ano kung gayon ang dapat nating gawin? Dapat lamang
nating sabihin, “Amen, Panginoon. Amen sa Iyong Salita, sa Iyong mga
paggawa, sa Iyong ekonomiya, at sa Iyong pagkilos. Panginoon, Amen
sa lihim na Iyong ipinakita sa amin.”
Bilang isang nakatatandang kapatid, hayaan ninyo akong magbigay
ng isang salita sa mga kabataan: Kayo ay lubhang pinagpala na madala
tungo sa pagbabawi ng Panginoon sa panahon ng inyong kabataan. Sa
inyong buong buhay tiyak na maraming bagay na ipinropesiya sa Biblia
ang magaganap. Kapag naisaalang-alang na natin ang lahat ng bagay na
tinalakay sa mga mensahe ng pag-aaral pambuhay na ito, wala ni isa sa
atin ang makapagsasabi na wala siyang nakitang anuman, o yaong hindi
niya nalalaman ang mangyayari sa mga darating na araw. Mga kabataan,
bagama’t limampung taon na ang nakalilipas ay gumugol ako ng
napakaraming panahon upang pag-aralan ang mga aklat ukol sa
propesiya, hindi ako nagkaroon ng malinaw na pangitaing taglay ninyo
ngayon. Purihin ang Panginoon na ang mga tabing ay naalis na, na ang
ekonomiya ng Diyos ay naihayag na sa atin, at ngayon ay mayroon
tayong malinaw na pananaw ng kung ano ang darating. Sa mga araw na
ito ang pananaw, ang liwanag, at ang pangitain ay lubhang malinaw.
Alam natin kung ano ang magaganap sa ikalimang tatak, kung ano ang
mangyayari sa ikaanim na tatak, at kung ano ang magiging unang apat na
trumpeta. Alam natin na ang ikalimang trumpeta bilang ang unang
pighati ang siyang maghuhudyat sa pasimula ng matinding kapighatian at
yaong ang ikaanim na trumpeta bilang ang ikalawang pighati ang
magiging pagpapatuloy ng kapighatian. Nakita na natin na ang ikaanim
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na trumpeta ay may kaugnayan sa ikaanim na mangkok. Sa madaling
salita, nabigyan tayo ng isang malinaw na pagkakita sa hinaharap.
Pagkatapos ng panahon ng ikaanim na tatak, wala nang mabuting bagay
pa sa lupa para sa atin. Maging handa! Ang lupa ay mayayanig, ang
dagat ay mapipinsala, ang mga ilog ay gagawing mapapait, at ang mga
makalangit na bagay ay padidilimin. Sa kalaunan, magtutulungan si
Satanas at si Antikristo upang pahirapan ang mga tao sa loob ng limang
buwan. Kasunod nito, sa pagtunog ng ikaanim na trumpeta, ang
dalawandaang milyong mangangabayo ay magsisimulang mangabayo sa
isang malaking bahagi ng lupa, pinapatay ang ikatlong bahagi ng
sangkatauhan habang humahagibis sila sa kanilang daan. Sa kahulihulihan, ang lahat ng hukbo ng daigdig ay pagtitipun-tipunin sa isang
dakong tinatawag na Armagedon. Pagkatapos ang mga ubas, ang mga
hukbo ng daigdig, ay tatapakan ni Kristo sa pisaan ng ubas ng kapootan
ng Diyos.
III. ANG PAGPAPATULOY NG
MATINDING KAPIGHATIAN

Ginawang malinaw sa atin na ang ikalawang pighati ng ikaanim na
trumpeta ay isang pagpapatuloy ng matinding kapighatian (11:14).
Sinasabi ng bersikulo 20, “At ang nalabi sa mga tao, na hindi napatay ng
mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga
kamay, upang huwag silang sumamba sa mga demonyo at sa mga diyusdiyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy, na hindi nangakakakita,
ni nangakaririnig, ni nangakalalakad man; at sila ay hindi nagsipagsisi sa
kanilang mga pagpatay, maging sa kanilang pangkukulam, maging sa
kanilang pakikiapid, maging sa kanilang pagnanakaw.” (Pansinin na
hindi sinasabi ng bersikulo 20 na ang mga diyus-diyosan dito ay hindi
makapagsasalita, gaya ng sa Awit 115:5 at 135:16, sapagkat, ayon sa
Apocalipsis 13:15, ang larawan ng Antikristo ay magsasalita.)
Ipinahihiwatig ng mga bersikulong ito na ang intensiyon ng paghahatol
ng Diyos ay upang magsipagsisi ang mga tao. Bagama’t ninanais ng
Diyos na, sa pamamagitan ng Kanyang paghahatol, ang mga tao ay
magsisipagsisi, ipinakikita ng mga bersikulong ito na hindi sila
magsisipagsisi.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE DALAWAMPU’T ANIM

DARATING SI KRISTO UPANG ANGKININ
ANG LUPA
Sa nakalipas na ilang mensahe atin nang isinasaalang-alang ang
nilalaman ng pitong tatak. Sa aklat ng Apocalipsis, ang bilang na pito ay
binubuo sa dalawang paraan: apat dagdagan ng tatlo at anim dagdagan
ng isa. Kapwa ang pitong tatak at ang pitong trumpeta ay binubuo sa
ganitong paraan. Sa bilang na pito ay may pagdaragdag (addition) ngunit
walang pagpaparami (multiplication). Ang bilang na labindalawa, gayon
pa man, ay ang produkto ng tatlo paramihin ng apat na beses. Ang pitong
tatak ay nangangahulugan na sa kumpletong pagkilos ng Diyos ang
Kanyang mga nilikha ay madadala sa Tres-unong Diyos. Ang nilikha ng
Diyos—ang tao—ay madadala rin sa namumukod-tanging Diyos. Kaya,
ang pitong tatak ay tumutukoy sa kumpletong pagkilos ng Diyos. Ang
pitong tatak, na siyang ang kumpletong pagkilos ng Diyos sa lupa at sa
sansinukob, ay ang nilalaman ng ekonomiya ng Diyos. Ang layunin ng
pagkilos ng Diyos ay ang dalhin ang Kanyang mga nilikha, na
isinasagisag ng bilang na apat, sa Tres-unong Diyos, at upang dalhin ang
tao, na isinasagisag ng bilang na anim (ang tao ay nilikha sa ikaanim na
araw), sa namumukod-tanging Diyos. Sa katunayan dinadala ng pitong
tatak ang paglikha ng Diyos sa Kanyang Sarili Mismo. Ang pagkatisod
ng tao, na sinanhi ni Satanas, ang naglayo sa tao mula sa Diyos. Habang
ang pagkatisod ay isang pagbabawas, ang ekonomiya ng Diyos ngayon
ay isang pagdaragdag. Sinanhi ng pagkatisod na lumayo ang tao mula sa
namumukod-tanging Diyos, subalit ibinabalik ng ekonomiya ng Diyos at
ng Kanyang pagkilos ang tao sa Kanyang Sarili.
Maraming Kristiyano ang hindi nakauunawa sa mga bagay ukol sa
ikaanim na tatak at sa unang apat na trumpeta. Ang ikaanim na tatak at
ang unang apat na trumpeta ng ikapitong tatak ay pangunahing hinggil sa
pagyanig at paghatol sa lupa at sa mga bagay sa langit. Bilang resulta ng
pagyanig at paghatol na ito, ang lupa ay hindi na magiging isang angkop
na lugar upang tirhan nang mapayapa ng tao. Ang ikaanim na tatak at
ang unang limang trumpeta ay may malapit na kaugnayan sa isa’t isa sa
panahon, sapagkat hindi gaanong matagal ang pagitan nila. Ang ilan, na
nagbibilang mula sa panahon ng unang kabayo, ay nagsasabing ang
matinding kapighatian ay tatagal ng pitong taon. Hindi nakita ng mga
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nagsasabi ng gayon na ang Apocalipsis ay sumasaklaw sa buong
kasaysayan ng sangkatauhan simula sa pag-akyat sa langit ni Kristo. Ang
kanilang paliwanag ay nag-iiwan ng malaking agwat sa pagitan ng pagakyat sa langit ni Kristo at sa wakas ng kapanahunan. Ang magkaroon ng
isang gayong agwat, na halos dalawang libong taon ang tagal, ay lubhang
hindi lohikal ayon sa propesiya ng Panginoon, sapagkat sa unang siglo
Niya ipinropesiya ang mga bagay na darating (1:19). Bukod pa rito, ang
aklat sa kapitulo lima ay isang buong pahayag ng ekonomiya ng Diyos.
Bilang gayon, dapat na kabilang dito ang pagpapahayag ng ebanghelyo.
Ang pagpapahayag ng ebanghelyo para sa pagbubunga ng ekklesia ay
isang malaking aytem sa ekonomiya ng Diyos. Sapagkat ilohikal na
magkaroon doon ng gayong kalaking agwat sa aklat na ito, naniniwala
tayo na ang apat na kabayo ng unang apat na tatak ay isang balangkas ng
kasaysayan ng tao mula sa pag-akyat sa langit ni Kristo hanggang sa
katapusan ng kapanahunang ito.
Sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral nakita rin natin na ang
huling pitong taon ay marahil na hindi magsisimula sa panahon ng
ikaanim na tatak, sapagkat ang panahon mula sa ikaanim na tatak
hanggang sa ikalimang trumpeta, na siyang ang simula ng matinding
kapighatian, ay magiging isang napakaikling panahon. Hindi ito
magiging tatlo at kalahating taon. Ang matinding kapighatian ay tatagal
ng tatlo at kalahating taon, ang ikalawang bahagi ng huling pitong taon.
Kung bibilangin mo ang huling pitong taon mula sa ikaanim na tatak, sa
gayon, ang panahon mula sa ikaanim na tatak hanggang sa ikalimang
trumpeta ay malamang na hindi kukulangin sa tatlo at kalahating taon. Sa
lohikal na pagnanalita, lubhang napakatagal nito. Sa pagitan ng ikaanim
na tatak at ng ikalimang trumpeta ay magkakaroon ng apat na trumpeta,
mga paghahatol sa lupa, sa dagat, sa mga ilog, at sa mga bagay sa langit.
Bagama’t hindi ito gaanong matindi, ang ikaanim na tatak, na siyang
magiging ang pagyanig sa lupa at ang pagsira sa mga bagay sa langit, ay
tulad sa prinsipyo ng yaong sa unang apat na trumpeta.
Ang ikaanim na tatak at ang unang apat na trumpeta ay isang
pambungad, isang pasimula, sa matinding kapighatian. Hindi tuwirang
hihipuin ng Diyos ang tao sa alinmang kalamidad na ito. Hindi ito
magaganap hanggang sa pagpapahirap ng pighati ng ikalimang trumpeta
at ang pagpatay ng dalawandaang milyong hukbong-kabayuhan ng
pighati ng ikaanim na trumpeta. Pagkatapos ng pighati ng ikaanim na
trumpeta, darating ang pitong mangkok bilang ang huling pighati at
bilang isang bahagi ng nilalaman ng ikapitong trumpeta. Ang ikaanim na
mangkok, na may kaugnayan sa ikaanim na trumpeta, ay magiging para
sa pagtitipon para sa digmaan sa Armagedon. Ang digmaang yaon ay
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magiging ang malaking pisaan ng ubas ng matinding galit ng Diyos na
yuyurakan ng Panginoon (14:19-20; 19:15) sa Kanyang pagbaba sa lupa
upang makipagdigma laban kay Antikristo at upang itapon siya tungo sa
dagat-dagatang apoy (19:11-21). Mangyayari ito marahil kasabay ng
pagbubuhos ng ikapitong mangkok sa himpapawid upang magdulot ng
pinakamalakas na lindol at pinakamalaking granizo na siyang magiging
ang huling salot at ang wakas ng matinding kapighatian.
Sa mensaheng ito, darako tayo sa 10:1-11, isang pagsisingit sa
pagitan ng ikaanim at ikapitong trumpeta. Kung uunawain natin ang
aklat ng Apocalipsis, dapat nating malaman kung anong mga seksyon
ang mga pagpapatuloy at kung ano ang mga pagsisingit. Noong tayo ay
nasa kapitulo pito, tinukoy natin na ito ay isang pagsisingit sa pagitan ng
ikaanim at ikapitong tatak, ipinakikita ang pagpepreserba ng Diyos sa
Kanyang bayan. Ipinakikita ng kapitulong yaon ang pangitain ng
pagtatatak sa labi ng Israel at ang pangitain ukol sa raptyur ng mga
tinubos ng Diyos. Ang kapitulo sampu ay bahagi ng isang paningit sa
pagitan ng ikaanim at ikapitong trumpeta. Ang paningit na ito ay binubuo
ng tatlong pangitain: ang pangitain ukol kay Kristo na dumaraong upang
angkinin ang lupa (10:1-7), ang pangitain ukol sa pagyurak ni Antikristo
at ng kanyang mga hukbo sa makalupang Herusalem (11:1-2), at ang
pangitain ukol sa dalawang saksi (11:3-12).
Dapat nating basahin at pag-aralan ang aklat ng Apocalipsis
hanggang sa malaman at mabigkas natin ang lahat ng pangunahing
pangyayari. Dapat ay maibuod natin ang bawat kapitulo. Sa kapitulo isa
mayroong pitong patungan ng ilawang kasama si Kristo na lumalakad sa
gitna nila; sa kapitulo dalawa at tatlo ay ang pitong ekklesia; sa kapitulo
apat ay ang makalangit na tanawin; sa kapitulo lima ay si Kristo bilang
ang Isa na karapat-dapat na magbukas ng aklat; sa kapitulo anim naroon
ang anim na tatak; sa kapitulo pito isang paningit na nagpapakita ng
dalawang pangitain hinggil sa pagpepreserba ng Diyos sa Kanyang
bayan; sa kapitulo walo naroon ang unang apat na trumpeta; sa kapitulo
siyam ang ikalima at ikaanim na trumpeta; sa kapitulo sampu si Kristo na
dumarating upang angkinin ang lupa; sa kapitulo labing-isa ay ang
dalawang saksi; sa kapitulo labindalawa ay ang lalakeng-anak; sa
kapitulo labintatlo ay ang halimaw; sa kapitulo labing-apat ay ang unang
bunga, ang pagsamba sa halimaw, ang pag-aani, at ang pisaan ng ubas;
sa kapitulo labinlima ay ang mga mandaraig na nasa ibabaw ng
malasalaming dagat; sa kapitulo labing-anim ay ang pitong mangkok; sa
kapitulo labimpito ay ang makarelihiyong Babilonia; sa kapitulo labingwalo ay ang materyal, pulitikal na Babilonia; sa kapitulo labinsiyam ay
ang piging ng kasalan ng Kordero at ng digmaan sa Armagedon; sa
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kapitulo dalawampu ay ang paggapos kay Satanas, ang sanlibong taong
kaharian, ang huling pagrerebelde ng sangkatuhan, at ang paghahatol sa
malaking puting trono; at sa kapitulo dalawampu’t isa at dalawampu’t
dalawa ay ang bagong langit at ang bagong lupa kasama ang Bagong
Herusalem.
I. SI KRISTO BILANG ANG IBANG ANGHEL

Ating isaalang-alang ngayon ang mga detalye ng 10:1-11. Sa
bahaging ito ng Salita mayroon tayong isang malinaw na pangitain ukol
kay Kristo na dumarating upang angkinin ang lupa. Sa kapitulong ito, si
Kristo ay ang “ibang malakas na Anghel,” gaya ng Isa na nasa 7:2; 8:3 at
18:1.
A. Nananaog mula sa Langit
Sinasabi ng bersikulo 1 na nakita ni Juan ang ibang Anghel “na
nananaog mula sa langit.” Si Kristo ngayon ay nananaog mula sa langit.
Ang pangitaing ito ay isang pagpapahiwatig na, bago ang ikapitong
trumpeta, si Kristo ay patungo pa lamang sa lupa.
B. Nabibihisan ng isang Alapaap
Sinasabi rin ng bersikulo 1 na si Kristo ay “nabibihisan ng isang
alapaap.” Wala pa Siya “sa ibabaw ng alapaap,” gaya ng sa 14:14 at sa
Mateo 24:30; 26:64. Ang mapasa “ibabaw ng alapaap” ay ang dumating
nang hayagan, samantalang ang “nabibihisan ng isang alapaap” ay ang
dumating nang palihim. Ipinahihiwatig nito na maging pagkatapos ng
ikaanim na trumpeta, na magaganap sa kalagitnaan ng matinding
kapighatian, darating pa rin si Kristo nang palihim, hindi nang hayagan,
hanggang sa makita Siya ng lahat ng lipi ng lupa, gaya ng binanggit sa
1:7 at sa Mateo 24:30. Sa panahon ng kapitulo 10, ang pagdating ni
Kristo ay palihim pa rin. Maging sa panahon ng ikaanim na mangkok, sa
panahon ng pagtitipon sa Armagedon, ibibigay ni Kristo ang babala na
Siya ay darating gaya ng isang magnanakaw (16:15). Mababalot Siya sa
alapaap hanggang sa kapitulo labing-apat, kung kailan Siya ay uupo sa
alapaap at ang Kanyang pagdating ay magiging hayagan. Sa
pamamagitan nito makikita natin na ang pangkalahatang pagtuturo na si
Kristo ay darating bago ang matinding kapighatian ay hindi tama.
C. Ang Bahaghari sa Kanyang Ulo
Sa pangitaing ito si Kristo ay may “bahaghari” sa “Kanyang ulo.”
Ipinahihiwatig ng bahaghari rito na sa Kanyang paghahatol sa lupa at sa
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Kanyang pagdating upang angkinin ito, tutuparin ni Kristo ang
kasunduang ginawa ng Diyos kay Noe hinggil sa lupa (Gen. 9:8-17).
Ipinahihiwatig din nito na Siya ang Isa na magsasagawa ng paghahatol
ayon sa Isa na nakaupo sa trono na napalilibutan ng bahaghari.
D. Ang Kanyang Mukhang gaya ng Araw
Sinasabi rin ng bersikulo 1 na ang “Kanyang mukha ay gaya ng
araw.” Tiyak na rito, malapit sa Kanyang hayagang pagdating sa lupa,
hindi Siya magiging gaya ng tala sa umaga na lumilitaw bago ang
pinakamadilim na oras bago magbukang-liwayway.
E. Ang Kanyang mga Paang gaya ng mga Haliging Apoy
Kapag dumating si Kristo upang angkinin ang lupa, ang Kanyang
mga paa ay magiging “gaya ng mga haliging apoy.” Dito, ang mga haligi
ay tumutukoy sa katatagan (Jer. 1:18; Gal. 2:9). Ang apoy ay tumutukoy
sa kabanalan ng Diyos (Exo. 19:18; Heb. 12:29), ayon sa kung saan
isasagawa ni Kristo ang Kanyang paghahatol sa lupa.
F. May isang Maliit na Aklat na Bukas sa Kanyang Kamay
Sa kapitulong ito si Kristo ay “may isang maliit na aklat na bukas
sa Kanyang kamay” (bb. 2, 8). Ang “isang maliit na aklat na bukás” na
ito ay ang aklat sa 5:1, na tanging si Kristo lamang ang karapat-dapat
magbukas at na siyang kinuha Niya mula sa kamay ng Diyos (5:5, 7).
Ngayon ito ay nasa Kanyang kamay na. Sa 5:1 ito ay nakasara; sa 10:2 at
8 ito ay nabuksan. Ang aklat ay nabuksan na sapagkat ang lahat ng tatak
ay nakalagan na. Dito, bilang isang bahagi lamang ng aklat, tinatawag
itong isang maliit na aklat. Sapagkat ang pangunahing bahagi ng aklat ay
naihayag na, ang huling bahagi ay itinuturing na isang maliit na aklat.
G. Ang Kanyang Kanang Paang Nakatuntong sa Dagat
at ang Kaliwa sa Lupa
Sinasabi rin ng bersikulo 2 na “itinuntong Niya ang Kanyang
kanang paa sa dagat, at ang kaliwa sa lupa.” Ang ituntong ang Kanyang
mga paa sa dagat at sa lupa ay ang tapakan ang mga ito, at ito ay
nangangahulugang angkinin ang mga ito (Deut. 11:24; Jos. 1:3; Awit
8:6). Ipinahihiwatig nito na si Kristo ay pumapanaog upang angkinin ang
lupa. Tanging Siya lamang ang karapat-dapat magbukas ng aklat ng
ekonomiya ng Diyos, at tanging Siya lamang ang kuwalipikadong
umangkin sa lupa. Sa Josue, sinabihan ng Diyos ang bayan na aariin nila
ang anumang bahagi ng lupa na tatapakan ng kanilang mga paa.
Lalakarin nila ang mabuting lupa, at saan man nila itapak ang kanilang
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mga paa, yaon ang magiging kanilang pag-aari. Batay sa parehong
prinsipyo, si Kristo, bilang ang ibang Anghel na isinugo ng Diyos, ay
darating upang tapakan ang dagat at ang lupa, sapagkat ang lupa at ang
dagat ay kapwa ibinigay na sa Kanya bilang Kanyang mana (Awit 2:8).
Bagama’t ang lupa at ang dagat ay kinamkam na ng Kanyang kaaway, at
bagama’t hinahayaan Niya ito sa loob ng mga siglo, isang araw hindi na
Niya ito mapapayagan. Darating Siya upang kunin ang pamanang
nauukol sa Kanya.
H. Sumisigaw nang may isang Malakas na Tinig
na gaya ng isang Leon
Sinasabi ng bersikulo 3 na si Kristo ay “sumigaw sa isang malakas
na tinig na gaya ng leon na umaatungal.” Ang pag-atungal ng isang leon
ay tulad ng poot ng isang hari (Kaw. 19:12; 20:2). Ipinahihiwatig nito na
bilang ang Hari ng lupa si Kristo ay ginalit. Sa mga Ebanghelyo,
nagsalita si Kristo na gaya ng isang tupa, subalit dito umaatungal Siya
gaya ng isang leon. Binabanggit ng kapitulo tatlo ang ukol sa salita ng
pagtitiis ng Panginoon. Ang pagtitiis ay nangangahulugang
pagpapaubaya. Subalit pagdating sa kapitulo sampu hindi na magtitiis
ang Panginoon. Sa halip, sa Kanyang pagdating upang angkinin ang
lupa, aatungal Siya gaya ng isang leon.
I. Tinatakan ang Pitong Kulog
Nang sumigaw si Kristo sa isang malakas na tinig, “Ang pitong
kulog ay umugong ng kanilang mga sariling tinig.” Ang pitong kulog ay
dapat na ang mga sukdulang pagpapahayag ng ganap na poot ng Diyos.
Sinasabi ng bersikulo 4, “At pagkasalita ng pitong kulog ay pasulat na
ako; at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, Tatakan
mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog, at huwag mong isulat.”
Ngayon, hindi natin nalalaman kung ano ang sinabi ng pitong kulog,
ngunit isang araw ay malalaman natin.
J. Wala nang Antala sa Panahon
Sinasabi ng bersikulo 5 at 6, “At ang Anghel na nakita kong
nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa ay nagtaas ng
Kanyang kanang kamay sa langit, at ipinanumpa Yaong nabubuhay
magpakailanman, na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroroon, at
ng lupa at ng mga bagay na naririto, at ng dagat at ng mga bagay na
naroroon, na hindi na magluluwat ang panahon.” Ang pangunahing
aytem sa mga bagay na nasa langit ay ang mga anghel, ang pangunahing
aytem sa mga bagay na nasa lupa ay ang mga tao, at ang pangunahing
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aytem sa mga bagay na nasa dagat ay ang mga demonyo. Pagkatapos ng
ikaanim na trumpeta, wala nang panahon ng pagpapaubaya sa paghahatol
ng Diyos sa lupa. Kaya, ang ikapitong trumpeta ay ang pinakaseryoso sa
lahat ng paghahatol ng Diyos. Ito ang ganap na tugon ng Diyos sa mga
panalangin ng mga namartir na banal sa 6:10.
II. ANG KAGANAPAN NG HIWAGA NG DIYOS

A. Sa Pagtrumpeta sa Ikapitong Trumpeta
Sinasabi ng bersikulo 7, “Kundi sa mga araw na ang tinig ng
ikapitong anghel, kapag malapit na siyang magtrumpeta, kung
magkagayon, ang hiwaga rin ng Diyos ay ganap na, ayon sa mabuting
balita na Kanyang ipinahayag sa Kanyang mga Sariling aliping propeta.”
Makikita natin dito na ang kaganapan ng hiwaga ng Diyos ay magaganap
sa pagtrumpeta ng ikapitong trumpeta.
B. Ang Pagtrumpeta sa Ikapitong Trumpeta
na Tatagal ng Ilang Araw
Ipinahihiwatig ng pagbanggit sa “mga araw” sa bersikulo 7 na ang
pagtrumpeta sa ikapitong trumpeta ay tatagal ng ilang araw.
C. Ang Pagwawakas ng mga Hiwaga
Kapag ang ikapitong anghel ay malapit nang magtrumpeta, ang
hiwaga ng Diyos ay magiging ganap. Sa kapanahunang mula kay Adam
hanggang kay Moises, at mula kay Moises hanggang kay Kristo, ang
lahat ng bagay ay naihantad, naihayag, at wala nang hiwaga. Magiging
gayundin sa kapanahunan ng sanlibong taong kaharian at sa bagong
langit at bagong lupa—mahahantad ang lahat ng bagay at wala nang
hiwaga pa. Subalit sa kapanahunang mula kay Kristo hanggang sa
sanlibong taong kaharian, ang lahat ng bagay ay isang hiwaga. Ang
pagkakatawang-tao ni Kristo, bilang ang pasimula ng kapanahunang ito
ng hiwaga, ay isang hiwaga (1 Tim. 3:16). Si Kristo Mismo (Col. 2:2),
ang ekklesia (Efe. 3:4-6), ang kaharian ng mga kalangitan (Mat. 13:11),
ang ebanghelyo (Efe. 6:19), ang pananahanan ni Kristo (Col. 1:26-27), at
ang darating na pagkabuhay na muli at pagbabagong-anyo ng mga banal
bilang ang wakas ng kapanahunang ito ng hiwaga (1 Cor. 15:51-52) ay
pawang mga hiwaga na nakatago sa mga panahon ng mga kapanahunan
(Roma 16:25; Efe. 3:5; Col. 1:26). Ang lahat ng hiwagang ito ay
matatapos, makukumpleto, at magwawakas sa pagtrumpeta sa ikapitong
trumpeta. Sa pagtrumpeta sa ikapitong trumpeta, hindi lamang ang poot
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ng paghahatol ng Diyos sa lupa, bagkus ang “hiwaga rin ng Diyos ay
ganap na.”
Ngayon, ang nananahanang Kristo at ang ekklesia ay isang hiwaga.
Hindi tayo maunawaan ng mga tagalabas sapagkat tayo ay mahiwaga sa
kanila. Kapag sinasabi nating, “Purihin ang Panginoon! Taglay natin si
Kristo sa loob natin,” maaaring sabihin ng mga tao, “Ipakita ninyo sa
amin.” Para rito, maisasagot lamang natin, “Hindi ko maipakikita sa iyo,
ngunit alam ko na si Kristo ay nasa loob ko.” Ang pananahan ni Kristo sa
loob natin ay isang hiwaga. Kapag ang mga di-Kristiyano ay
nakatatanggap ng labis na sukli mula sa isang kahera sa isang restawran,
sila ay nasisiyahan at itinuturing itong napakamura. Ngunit kapag
nakatanggap tayo ng labis na sukli, ibinabalik natin ito. Ito ay mahiwaga
sa kahera. Hindi maunawaan ng mga di-mananampalataya kung anong
uring tao tayo. Huwag mong subukang suriin ako, sapagkat ako ay isang
tao ng hiwaga. Bagama’t ngayon ay isang panahon ng hiwaga, kapag
pinatunog na ang ikapitong trumpeta, ang hiwaga ay matatapos na. Sa
pagtrumpeta sa ikapitong trumpeta, si Kristo ay mahahayag at makikilala
Siya ng buong lupa. Pagkatapos malalaman ng mga kahera kung bakit
tayo, ang mahihiwaga, ay nagbalik ng labis na sukli. Marahil sasabihin
nilang, “Inisip naming sila ay mga mangmang, ngunit ngayon ay
nauunawaan na namin.” Bagama’t hindi nila nauunawaan ngayon ang
hiwagang ito, isang araw mauunawaan nila ito.
Habang ang mga tatak ay pribado at nakakubli, ang mga trumpeta
ay isang hayag, pampublikong deklarasyon. Sa pagbubukas ng mga
tatak, si Kristo ay tahimik, ngunit sa pagtunog ng mga trumpeta, hindi na
Siya tahimik.
D. Bilang ang Mabuting Balitang
Inanunsiyo sa mga Propeta
Sa ikapitong trumpeta, ang “mabuting balita” na “ipinahayag [ng
Diyos] sa Kanyang mga Sariling aliping propeta,” gaya ng sa Isaias 2:4;
11:1-10; 65:17-20; 66:22, ay matutupad; yaon ay, ang kaharian sa
pagpapakita nito ay darating (Apoc. 11:15), at ang bagong langit at
bagong lupa kasama ang Bagong Herusalem ay susunod (21:1-3).
III. SI JUAN AY NAGPOPROPESIYANG MULI

A. Kinukuha at Kinakain ang Maliit na Aklat na Bukás
Sinasabi ng mga bersikulo 8 at 9, “At ang tinig na narinig kong
mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, Humayo ka, kunin
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mo ang maliit na aklat na bukas na nasa kamay ng Anghel na nakatayo sa
ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. At pumaroon ako sa Anghel, na
sinasabi ko sa Kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At sinabi Niya
sa akin, Kunin mo ito, at ito ay kainin mo, at papapaitin nito ang iyong
tiyan, datapuwa’t sa iyong bibig ay magiging matamis ito na gaya ng
pulot.” Hindi lamang tinanggap ng sumulat ng aklat na ito ang aklat
bagkus kinain din ito. Ang kainin ang anumang bagay ay ang tanggapin
ito tungo sa loob ng buong katauhan ng isang tao. Dapat nating
tanggapin ang dibinong pahayag, lalo na ang aklat ng Apocalipsis, sa
ganitong paraan. Ginawa ito kapwa nina Jeremias at Ezekiel (Jer. 15:16;
Ezek. 2:8; 3:1-3).
B. Matamis sa Kanyang Bibig
ngunit Mapait sa Kanyang Tiyan
Sinasabi ng bersikulo 10, “At kinuha ko ang maliit na aklat sa
kamay ng Anghel, at kinain ko ito, at sa aking bibig ay matamis itong
gaya ng pulot; at nang aking makain, ay pumait ang aking tiyan.” Kapag
tinatanggap natin ang dibinong pahayag sa pamamagitan ng pagkain dito,
ito ay “matamis” sa ating pagkain, subalit nagiging “mapait” ito sa ating
panunaw, sa ating karanasan. Habang binabasa natin ang mga mensahe
ng pag-aaral pambuhay na ito, maaaring matamis ang mga ito sa ating
panlasa, ngunit sa ating karanasan ang lahat ng ito ay magiging mapait.
Sa kalaunan, gayon pa man, mapaparam ang luha sa ating mga mata,
sapagkat tatamasahin na lamang natin ang mga tubig mula sa “mga bukal
ng mga tubig ng buhay” (7:17). Ngayon, alam natin ang tubig ng mga
luha. Ngunit sa kasukdulan wala nang mga luha. Sa halip, iinom tayo sa
mga tubig mula sa mga kamangha-manghang bukal. Purihin ang
Panginoon na sa kalaunan wala nang kapaitan, tangi lamang walanghanggang katamisan.
C. Ang Propesiya hinggil sa Pag-angkin ni Kristo sa Lupa
Sinasabi ng bersikulo 11 na, “At sinabi nila sa akin, Dapat kang
magpropesiyang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika
at mga hari.” Pagkatapos makita ni Juan ang maliit na aklat, ang huling
bahagi ng ekonomiya ng Diyos, at kinain ito, na nasusumpungang
matamis ito sa kanyang bibig ngunit mapait sa kanyang tiyan, inatasan
siyang magpropesiyang muli. Ang propesiya ng aklat na ito ay binubuo
ng dalawang bahagi. Ang unang seksyon ay mula sa unang tatak
hanggang sa ikaanim na trumpeta; ito ay palihim. Ang ikalawang
seksyon ay mula sa ikapitong trumpeta hanggang sa bagong langit at
bagong lupa; ito ay hayagang makikita. Nagpropesiya na si Juan sa
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unang bahagi. Ngayon, “dapat siyang magpropesiyang muli,” yaon ay,
ang magpropesiya sa ikalawang bahagi ng propesiya ng aklat na ito. Ang
ikalawang propesiya ni Juan ay hinggil sa pag-angkin ni Kristo sa lupa
(11:15; 12:5). Ang propesiyang ito ay walang iba kundi ang ikapitong
trumpeta na kinabibilangan ng mga mangkok; ng raptyur ng lahat ng
banal; ang luklukan ng paghahatol ni Kristo; ang kasal ng Kordero; ang
pagbabalik ni Kristo kasama ang Kanyang piniling hukbo upang talunin
si Antikristo at ang bulaang propeta; ang paggapos kay Satanas; ang
sanlibong taong kaharian; ang huling pagrerebelde ng sangkatauhan sa
ilalim ng panunulsol ni Satanas; ang paghahatol sa mga patay sa dakilang
puting trono para sa kanilang walang-hanggang hantungan; at ang
bagong langit at bagong lupa kasama ang Bagong Herusalem. Ito ang
ikapitong trumpeta at ang ikalawang propesiya ni Juan. Ito rin ang
nilalaman ng maliit na aklat, ang huling bahagi ng ekonomiya ng Diyos.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE DALAWAMPU’T PITO

ANG PAGYURAK SA HERUSALEM
AT ANG PATOTOO NG DALAWANG SAKSI
Ang kapitulo sampu at ang unang bahagi ng kapitulo labing-isa ay
isang karagdagan sa pagitan ng ikaanim at ikapitong trumpeta. Sa
kapitulo sampu mayroon tayong isang malinaw na pangitain ukol sa
pagbabalik ni Kristo upang angkinin ang lupa. Sa kapitulo labing-isa
mayroon tayong isang pangitain na mahalaga sa propesiya ng aklat na
ito. Habang isinasaalang-alang natin ang pangitaing ito, tatlong
pangunahing bagay ang dapat na isaisip natin: ang panahon, ang lugar, at
ang mga tao. Ang haba ng panahong saklaw sa pangitaing ito ay
apatnapu’t dalawang buwan (b. 2). Ang apatnapu’t dalawang buwang ito
ay labindalawang daan at animnapung araw (b. 3). Walang pagaalinlangan, ito ay isang sanggunian sa mga bersikulong nasa aklat ng
Daniel kung saan binabanggit ang tatlo at kalahating taon, ang ikalawang
bahagi ng hulihan ng pitumpung linggo (Dan. 12:7; 7:26; 9:27). Sa
Apocalipsis mayroon tayong katuparan ng kung ano ang nabanggit ng
Daniel. Ang lugar sa pangitaing ito ay ang lunsod ng Herusalem, na,
ayon sa aklat ng Daniel, ay ibibigay sa mga Hentil, pangunahin na kay
Antikristo. Kapag sinira ni Antikristo ang kasunduang kanyang ginawa
sa mga Israelita sa loob ng pitong taon (Dan. 9:27), kanyang uusigin ang
mga Hudyo at pipilitin silang itigil ang pagsamba sa Diyos (Apoc. 13:7;
Dan. 7:21; 8:11-12). Sa panig ni Antikristo, kanyang kakamkamin ang
pagkokontrol sa Herusalem, ngunit sa panig ng Diyos, ibibigay ng Diyos
ang Herusalem sa kanyang pamamahala. Ito ay nangangahulugang
pahihintulutan ng Diyos si Antikristo na gawin ang anumang kanyang
naisin sa lunsod ng Herusalem.
Sa loob nitong apatnapu’t dalawang buwan sa lunsod ng
Herusalem, magkakaroon ng dalawang saksi, na siyang ang dalawang
punong olibo at dalawang patungan ng ilawan at, nararamtan ng
magagaspang na kayo (bb. 3-4), ay magsisipagpropesiya. Katulad ng
makikita natin, ang dalawang saksing ito ay hindi magiging mga bagong
tao, kundi dalawang taong naroon sa mga kapanahunan ng Lumang
Tipan—sina Moises at Elias. Sa Apocalipsis 11 ang dalawang saksing ito
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ay “nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa” (b. 4). Sa pagdako natin
sa bahaging ito ng Salita, dapat nating isaisip ang tatlong bagay na ito—
ang panahon, ang lugar, at ang mga saksi.
I. SA PANAHON NG MATINDING KAPIGHATIAN

Sinasabi ng bersikulo 2 na “yuyurakan ang banal na lunsod nang
apatnapu’t dalawang buwan” ng mga bansa. Sa katapusan ng
kapanahunang ito, gagawa si Antikristo ng isang matibay na kasunduan
sa mga Hudyo sa loob ng isang linggo (pitong taon), na siyang magiging
ang huling linggo ng pitumpung sanlinggong itinalaga ng Diyos para sa
bansa ng mga Hudyo sa Daniel 9:24-27. Sa gitna ng huling linggo (yaon
ay, pagkatapos ng unang kalahati ng pitong taon), puputulin ni Antikristo
ang kasunduan at sisirain ang pagsamba sa Diyos (Dan. 9:27).
Pagkatapos kanyang lalapastanganin ang Diyos at uusigin ang Kanyang
bayan sa loob ng tatlo’t kalahating taon (13:5-7; Dan. 7:25; 12:7), na
magiging ang apatnapu’t dalawang buwan, ang labindalawang daan at
animnapung araw, na binanggit dito at ang huling kalahati ng huling
linggo sa Daniel 9:27, kung kailan wawasakin din ni Antikristo ang banal
na lunsod ng Herusalem. Ayon sa Mateo 24:15 at 21, itong huling tatlo’t
kalahating taon ay malamang na ang panahon ng matinding kapighatian.
II. ANG PAGYURAK SA HERUSALEM

Sa mga bersikulo 1 at 2, mababasa natin ang pagyurak sa
Herusalem: “At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang pamalo,
at siya ay nagsabi, Tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos, at
ang dambana, at ang mga sumasamba roon. 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.” Ang isang tambo ay para sa pagsukat
(21:15; Ezek. 40:3; 42:16-19), samantalang ang isang pamalo ay
nagpapahiwatig ng pagpaparusa (Kaw. 10:13; Isa. 10:5; 11:4). Kaya,
“ang isang tambong katulad ng isang pamalo” rito ay nangangahulugan
ng pagsukat na may kaparusahan. Ang magsukat ay ang magpabanal,
magpreserba, at ang mag-angkin (Blg. 35:2, 5; Ezek. 45:1-3; 42:15, 20;
48:8, 12, 15). Ang dambana sa bersikulo 1 ay tumutukoy sa gintong
dambana ng insenso, sapagkat kasama nito ang templo, hindi ang
tansong dambana ng hain na nasa “loobang nasa labas ng templo” (b. 2).
Ang loobang nasa bersikulo 2 ay nasa lupa. Ang banal na lunsod dito ay
tumutukoy sa panlupang Herusalem (Isa. 52:1; Mat. 27:53).
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Sinabihan si apostol Juan na sukatin ang templo ng Diyos at ang
dambana. Walang alinlangan, ito ang templo at dambanang nasa mga
kalangitan. Ipinahihiwatig ng pagsusukat na ito na ang mga kalangitan ay
maiingatan sa pagkapinsala. Sa loob ng tatlo’t kalahating taong ito, ang
langit ay maiingatan sapagkat si Satanas ay palalayasin mula sa langit at
pababa sa lupa. Sapagkat ang lalakeng-anak ay mararaptyur na sa langit,
wala nang magiging anumang lugar doon para kay Satanas. Saanman
naroroon ang mga mandaraig, walang puwang para kay Satanas. Ang
mga mandaraig ay makikipaglaban nang paitaas patungo sa langit, at,
kapag naroon na, magngangalit ang digmaan sa pagitan nila at ni
Satanas. Si Satanas ay magagapi at ihuhulog sa lupa. Pagkatapos si
Kristo at ang mga mandaraig ay makikipaglaban nang paibaba sa lupa
hanggang sa marating nila ang Armagedon at mapuksa ang hukbo ni
Antikristo. Sa loob ng huling tatlo’t kalahating taon mawawala na ang
bakas ni Satanas sa langit, at ang langit ay lubhang maiingatan. Sa
panahong iyon, si Satanas, si Antikristo, at ang bulaang propeta, isang
makadiyablong samahan, ay mapasasalupa na ginagawa ang lahat ng
posibleng bagay upang pasamain ito.
Habang ang templo ng Diyos sa langit ay susukatin, “ang loobang
nasa labas ng templo” ay “[pababayaan]” at hindi susukatin (b. 2)
“sapagka’t ito ay ibinigay na sa mga bansa, at kanilang yuyurakan ang
banal na lunsod nang apatnapu’t dalawang buwan.” Dito makikita natin
na ang panlupang templo, ang Herusalem sa lupa, ay ibibigay upang
wasakin ni Antikristo at ng mga bansa.
III. ANG PATOTOO NG DALAWANG SAKSI

A. Ang Dalawang Saksi
Ngayon darako tayo sa patotoo ng dalawang saksi (bb. 3-12).
Sumasang-ayon ang lahat ng mag-aaral ng Biblia na ang isa sa dalawang
saksi ay si Elias. Ngunit may ilang hindi pagsasang-ayunan ukol sa kung
sino naman ang isa pa, kung siya ba ay si Enoc o si Moises. Ang ilan ay
nakikipagtalo sa panig ni Enoc sapagkat, bukod kay Elias, siya lamang
ang isang hindi kailanman namatay. Ayon sa Hebreo 9:27, itinalaga sa
tao na mamatay nang minsan. Sinasabi ng mga tumatangan sa pananaw
na ito na yamang sina Enoc at Elias ay hindi namatay kailanman, tiyak
na sila ang dalawang saksing mamamatay nang minsan sa panahon ng
matinding kapighatian. Sapagkat namatay na si Moises, hindi na siya
mamamatay ng ikalawang pagkakataon. Ngunit paano naman si Lazaro?
Salungat sa ganitong paraan ng pag-iisip, siya ay namatay, nabuhay na
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muli, at pagkatapos ay muling namatay. Bakit natin sinasabing ang
dalawang saksi ay sina Moises at Elias? Sinasabi natin ito sapagkat ang
pahayag na ito ay matibay na nakabatay sa mga katotohanan sa Biblia.
Inihahayag ng Biblia na sina Moises at Elias ang dalawang saksi ng
Diyos. Ang ginagawa nila sa 11:5 at 6 ay gaya lamang ng mga ginawa
nina Moises at Elias (Exo. 7:17, 19; 9:14; 11:1; 2 Hari 1:10-12; 1 Hari
17:1). Ginawang dugo ni Moises ang tubig, at nagpababa si Elias ng
apoy mula sa langit. Samakatuwid, ayon sa kanilang ministeryo, ang
dalawang saksi ay malamang na sina Moises at Elias. Bukod pa rito, sila
ay nagpakita sa harapan ng Panginoon sa bundok ng pagbabagong-anyo
(Mat. 17:1-3). Si Moises, na kumakatawan sa kautusan, at si Elias, na
kumakatawan sa mga propeta (Luc. 16:16), ay kapwa nagpapatotoo para
sa Diyos. Ang Lumang Tipan ay binubuo ng mga sulatin na
ikinakatawan ng dalawang taong ito, ang kautusan at ang mga propeta.
Ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises, at si Elias ang
nangungunang propeta. Kaya, ang Lumang Tipan ay tinawag na “ang
Kautusan at ang mga Propeta” (Luc. 16:16). Ang dalawang ministeryong
ito ay palaging ang patotoo ng Diyos. Sa loob ng maraming siglo, ang
kautusang ikinakatawan ni Moises at ang mga propetang ikinakatawan ni
Elias ay naging ang mga saksi ng Diyos sa lupa. Ang pag-aatas kay Elias
ay nalaman na noong una pa (Mal. 4:5; Mat. 17:11).
1. Ang Dalawang Punong Olibo,
ang Dalawang Patungan ng ilawan,
at ang Dalawang Anak ng Langis
na Nakatayo sa Harapan ng Panginoon ng Lupa
Ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong olibo, ang
dalawang patungan ng ilawan, at ang dalawang anak ng langis na
nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa (b. 4; Zac. 4:3; 11-12, 14).
Sinasabi ng bersikulo 4, “Ang mga ito ay ang dalawang punong olibo at
ang dalawang patungan ng ilawan na nakatayo sa harapan ng Panginoon
ng lupa.” Ang mga punong olibong binanggit sa bersikulo 4 ay
nagbubunga ng langis para sa mga ilawan, at ang mga patungan ng
ilawan ay nagbibigay ng liwanag sa pamamagitan ng langis ng mga
punong olibo. Sinasabi ng Zacarias 4:14 na sila ang “dalawang anak na
pinahiran ng langis, na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa.”
Sila ay tinawag na mga anak ng langis sapagkat sila ay punung-punô ng
langis; sila ay napuspusan ng Espiritu. Kaya, mayroon silang ilang
pangalan—ang dalawang saksi, ang dalawang patungan ng ilawan, ang
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dalawang punong olibo, at ang dalawang anak ng langis. Sa panahon ng
ekklesia, ang mga ekklesia ay ang mga patungan ng ilawan para sa
patotoo ng Diyos (1:20), ngunit sa huling tatlo’t kalahating taon ng
kapanahunang ito, ang dalawang saksi ang magiging mga patungan ng
ilawan para sa patotoo ng Diyos.
Ang isang libo dalawang daan at animnapung araw sa bersikulo 3
ay ang apatnapu’t dalawang buwang binanggit sa bersikulo 2, ang
panahon kung kailan lalapastanganin ni Antikristo ang Diyos (13:5-6) at
uusigin ang Kanyang bayan (12:6,14). Habang ginagamit niya ang
kanyang masamang kapangyarihan at isinasagawa ang pag-uusig, ang
dalawang saksi ay magpopropesiya, magsasalita para sa Diyos, at
magpapatotoo laban sa masasamang gawa ni Antikristo. Sa panahon ng
matinding kapighatian, ang pag-uusig ay magiging matindi at mabangis.
Dahil dito, isusugong muli ng Diyos sina Moises at Elias na, dahil sa
pagiging puspos ng Espiritu, ay magpapatatag sa mga Hudyong pipilitin
ni Antikristo na talikdan ang kanilang relihiyon. Palalakasin din nila ang
mga banal na naiwan sa matinding kapighatian. Ayon sa Apocalipsis 14,
kaagad-agad pagkatapos ng raptyur ng mga unang bunga, uusigin ni
Antikristo ang bayan ng Diyos at pipilitin silang sambahin siya at ang
kanyang larawan (14:9-12). Sa panahong ito, palalakasin ng dalawang
saksi ang bayan ng Diyos. Kasabay nito, isang anghel na “lumilipad sa
gitna ng langit” ay mangangaral ng isang “walang-hanggang
ebanghelyo” (14:6). Ang
ebanghelyong ito, na naiiba mula sa
ebanghelyo ng buhay o sa ebanghelyo ng kaharian, ay aatasan ang mga
taong katakutan ang Diyos, na nagpapahiwatig na hindi nila dapat usigin
ang Kanyang bayan, at sambahin Siya, na nagpapahiwatig na hindi nila
dapat sambahin si Antikristo. Kaya, sa panahon ng matinding
kapighatian, magkakaroon ng dalawang uri ng pagpapatibay: ang
pagpapatibay ng dalawang saksi at ang pagpapatibay sa pamamagitan ng
pagpapahayag ng walang-hanggang ebanghelyo.
2. Nasusuotan ng Magagaspang na Kayo
Sinasabi ng bersikulo 3, “At pagkakalooban ko ng awtoridad ang
Aking dalawang saksi, at sila ay magsisipagpropesiya ng isang libo at
dalawang daan at animnapung araw, na nararamtan ng magagaspang na
kayo” (b. 3). Ang magagaspang na kayo ay isang simbolo ng
pagdadalamhati (2 Sam. 3:31). Ang dalawang saksing ito ay magsusuot
ng mga damit na panlibing bilang isang babala sa mga tao. Hindi nila
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ipangangaral ang ebanghelyo ng kagalakan, kundi babalaan ang mga
taong umiwas sa paghahatol ng Diyos at sa pagsamba kay Antikristo.
3. Sinusunog at Pinapatay ang Kanilang mga Kaaway
Sinasabi ng bersikulo 5, “At kung nasain ng sinuman na sila ay
saktan, may apoy na lumalabas sa kanilang bibig, at lumalamon sa
kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sinuman na sila ay saktan, sa
ganitong paraan siya ay papatayin.” Hindi gaya nila, wala tayong
ganitong kapangyarihan, at sa ating pagpapahayag ay hindi tayo
pumapatay ng mga tao o sinusunog sila. Ngunit ang dalawang saksing ito
ay makapagsasabing, “Kung inyong tatangkaing saktan kami, kayo ay
masusunog at mamamatay.”
4. May Awtoridad na Magsara ng Langit,
Gawing Dugo ang mga Tubig,
at Pahirapan ang Lupa sa pamamagitan ng Bawat Salot
Sinasabi ng bersikulo 6, “Ang mga ito ay may awtoridad na
magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang
propesiya; at may awtoridad sila sa mga tubig na mapaging dugo ang
mga ito, at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang
nasain.” Ang isara ang langit upang hindi umulan ay katulad ng ginawa
ni Elias (1 Hari 17:1; Luc. 4:25). Ang gawing dugo ang mga tubig at ang
pahirapan ang lupa sa pamamagitan ng mga salot ay katulad ng ginawa
ni Moises (Exo. 7:17, 19; Exo. 9:14; 11:1).
5. Pinatay ni Antikristo
Sa Kanyang karunungan, hahayaan ng Diyos ang dalawang saksing
ito na pansamantalang magapi. Sinasabi ng bersikulo 7, “At kapag
natapos na nila ang kanilang patotoo, ang halimaw na aahon mula sa
[abyss] ay makikipagdigma sa kanila, at pagtatagumpayan sila, at
papatayin sila.” Ang halimaw dito ay si Antikristo, na aahon mula sa
abyss (17:8) at mula sa dagat (13:1) at siyang makikipaglaban sa
dalawang saksi at sa mga banal (13:7). Sa kalaunan, maging ang
dalawang pinakamalakas na saksi ay mapapatay sa pamamagitan ng paguusig sa ilalim ni Antikristo. Sa panahong iyon, si Antikristo ay hindi
lamang makikipaglaban sa tao bagkus maging sa Diyos din. Patuloy
siyang makikipaglaban sa Diyos hanggang sa dumating si Kristo kasama
ang Kanyang mga mandaraig upang kalabanin siya nang tuwiran.
Magkakaroon sa katunayan ng isang tao sa lupa na lalaban sa Diyos nang
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tuwiran. Si Kristo, ang pagsasakatawan ng Diyos, ay bababang kasama
ang isang hukbo ng mga mandaraig upang kalabanin si Antikristo, “ang
tao ng katiwalian” (2 Tes. 2:3). Ang huling tatlo’t kalahating taon ay
magiging isang digmaan sa pagitan ng mapaghimagsik na sangkatauhan
sa ilalim ng pamumuno ng halimaw, “ang tao ng katiwalian,” at ng
Manlilikha. Ito ang magtutulak sa Diyos na dumating at tuwiran, pisikal,
na lumaban sa loob ni Kristo kasama ang lahat ng Kanyang mandaraig.
6. Ang Kanilang mga Bangkay ay Mapasasalansangan
ng Herusalem sa loob ng Tatlo’t Kalahating Araw
Sinasabi ng bersikulo 9 at 10, “At tinitingnan ng mga taong mula sa
gitna ng mga bayan at mga lipi at mga wika at mga bansa ang kanilang
mga bangkay nang tatlong araw at kalahati, at hindi nila pahihintulutang
ang kanilang mga bangkay ay mailagay sa nitso. At ang mga nananahan
sa ibabaw ng lupa ay mangagagalak tungkol sa kanila, at mangatutuwa;
at sila ay mangagpapadalahan ng mga regalo, sapagkat ang dalawang
propetang ito ay nagpahirap sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa.” Ang
kanilang mga bangkay ay hindi ililibing kundi iiwanan sa daan ng
dakilang lunsod, kung saan ipinako ang kanilang Panginoon, para sa
isang pagpapakita ng kahihiyan. Ang “dakilang lunsod” ay tumutukoy sa
“banal na lunsod” sa bersikulo 2, na siyang ang panlupang Herusalem at
siyang magiging ang espiritwal na Sodoma at Ehipto, kung saan ipinako
ang kanilang Panginoon. Sa pagpapanumbalik ng bansang Israel, na
nagsimula noong 1948, bumalik ang mga Hudyo sa lupain ng kanilang
ninuno nang
hindi
sumasampalataya.
Sila
ay
magiging
kasingmakasalanan ng Sodoma (cf. Isa. 1:9-10; 3:9; Jer. 23:14) at
kasingmakasanlibutan ng Ehipto (cf. Ezek. 23:3, 8, 19, 27) hanggang sa
pagbabalik ni Kristo, ang kanilang Mesiyas, kung kailan “ang buong
Israel ay maliligtas” (Roma 11:26). Ang mga pinakamakasanlibutang tao
ay matatagpuan sa maliit na bayan ng Israel. Sa katapusan ng
kapanahunang ito, sa mga mata ng Diyos, ang Herusalem ay magiging
kasingmakasalanan ng Sodoma at kasingmakasanlibutan ng Ehipto.
Dahil dito, isusuko ng Diyos ang lunsod na ito sa huling tatlo’t
kalahating taon. Para bang sasabihin ng Diyos, “Hayaan mo siya.
Ibibigay ko siya sa mga kamay ni Antikristo upang gawin niya ang
anumang kanyang naisin sa makasalanan at makasanlibutang Herusalem
na ito.”
Noong 70 A.D. winasak ni Tito, ang prinsipe ng Roma, ang lunsod
ng Herusalem. Kapwa sa Daniel at sa Bagong Tipan, ang prinsipeng iyon
ay isang sagisag ni Antikristo. Itinuturing ng Daniel 9:26-27 ang dalawa
na iisa. Kung masusi mong babasahin ang Daniel 9, makikita mo na
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magkakaroon ng dalawang pagkasira ang Herusalem. Ang una ay sa
pamamagitan ni Tito at ang ikalawa ay sa pamamagitan ni Antikristo. Sa
propesiya ni Daniel, ang dalawa ay binanggit na parang iisa, ngunit sa
katunayan sila ay hindi iisa. Sisirain ni Antikristo ang Herusalem sa
paraang katulad ng ginawa ni Tito. Ayon sa prinsipyo, ang kaganapan ng
isang sagisag ay laging higit na kumpleto kaysa sa sagisag. Ito ang
dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na ang matinding kapighatian ay
magiging mas matindi kaysa sa anumang mas nauna rito o sa susunod
matapos nito. Maging sa Mateo 24 at Lucas 21, hindi malinaw na
ipinakita ng propesiya ng Panginoon ang kaibhan ng pagkasira ng
Herusalem sa ilalim ng Tito mula sa ilalim ni Antikristo. Ang dalawa ay
pinagsama. Sa kadahilanang ito, ang pitumpung sanlinggo ay may isang
mahabang puwang sa pagitan ng ikaanimnapu’t siyam at ikapitumpung
linggo. Mayroong isang mahabang panahon ng pagkabinbin hanggang sa
dumating ang ikapitumpung linggo. Pagkatapos ng ikaanimnapu’t siyam
na linggo, nagkaroon ng isang pagkasira sa ilalim ni Tito, at pagkatapos
ng puwang sa pagitan ng ikaanimnapu’t siyam at ng ikapitumpung
linggo, magkakaroon ng pagkasira sa ilalim ng Antikristo. Subalit sa
Biblia, ang dalawang pagkasirang ito ay binanggit na halos iisa lamang.
Sa panahon ni Tito, ang Herusalem ay makasalanan, at sa panahon ni
Antikristo, ito ay higit pang magiging makasalanan. Ni hindi tinawag ng
Apocalipsis kapitulo labing-isa ang lunsod na Herusalem, kundi “ang
dakilang lunsod,” tinutukoy ito bilang ang lugar kung saan ipinako sa
krus ang Panginoon (b. 8). Ang Panginoon, mangyari pa, ay hindi
ipinako sa krus sa Sodoma ni sa Ehipto; ipinako Siya sa krus sa
Herusalem. Sa panahon ng pag-uusig at paninira ni Antikristo, ang
Herusalem ay magiging kasingmakasalanan ng Sodoma at
kasingmakasanlibutan ng Ehipto. Gaano nating kailangang manalangin
para sa mga Hudyo upang sila ay mangagsipagsisi. Sa kalagitnaan nila ay
magkakaroon ng matatapat na tao—ang isang daan at apatnapu’t apat na
libo. Pagkatapos ng raptyur ng dalawang saksi, ang panahon ay magiging
malapit na sa pagdating ng Panginoon kasama ang Kanyang hukbo
upang talunin si Antikristo sa digmaan sa Armagedon.
7. Nabuhay na Muli
Sinasabi ng bersikulo 11, “At pagkatapos ng tatlo at kalahating
araw, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila, at
sila ay tumayo sa kanilang mga paa; at dinatnan ng malaking takot ang
mga tumitingin sa kanila.” Na “sila ay tumayo sa kanilang mga paa” ay
nagpapahiwatig na sila ay binuhay na muli. Ang kanilang pagkabuhay na
muli ay hiwalay mula sa binanggit sa 1 Tesalonica 4:16. Ang
Panginoong Hesus ay nabuhay na muli pagkatapos ng tatlong araw, at si
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Lazaro ay nabuhay na muli pagkatapos ng apat na araw. Ngunit ang
dalawang saksing ito ay bubuhaying muli pagkatapos ng tatlo’t
kalahating araw.
8. Iniraptyur patungo sa Langit
Ang bersikulo 12 ay nagpapatuloy, “At narinig nila ang isang
malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi sa kanila, Umakyat kayo
rito. At sila ay umakyat sa langit sa isang alapaap, at pinagmasdan sila ng
kanilang mga kaaway.” Na “sila ay umakyat sa langit” ay
nagpapahiwatig na sila ay naraptyur. Ang kanilang raptyur ay hiwalay
mula sa prediksiyong nakatala sa 1 Tesalonica 4:17.
B. Ang Kanilang Patotoo
Sinasabi ng bersikulo 7 na “natapos” ng dalawang saksi “ang
kanilang patotoo.” Ang kanilang patotoo ay magiging para sa Diyos
bilang ang Panginoon ng lupa (b. 4) at laban kay Antikristo. Sa panahon
ng matinding kapighatian, magbibigay ang dalawang saksi ng isang sapat
na patotoo para sa Diyos at laban kay Antikristo (Deut. 17:6; 19:15; Mat.
18:16).
Habang marami ang makakikita sa pagkabuhay na muli at sa
raptyur ng dalawang saksi, hindi sila magsisisi. Ipinahihiwatig nito na
hindi tayo dapat manalig sa mga himala. Marami ang may maling
konsepto na ang ibang tao ay mapaniniwala ng mga himala. Ngunit ang
dalawang saksing ito, na pisikal na papatayin, ay biglaan at mahimalang
mabubuhay na muli at mararaptyur patungo sa mga kalangitan. Gayon pa
man, ang mga tao ay hindi magsisisi.
IV. ISANG MALAKAS NA LINDOL

Sinasabi ng bersikulo 13, “At nang oras na iyon ay nagkaroon ng
isang malakas na lindol, at nagiba ang ikasampung bahagi ng lunsod; at
ang mga pangalan ng mga taong namatay sa lindol ay pitong libo, at ang
iba ay natakot, at nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa langit.” Ang
lunsod dito ay tumutukoy sa “dakilang lunsod” sa bersikulo 8, na siyang
ang Herusalem. Ang ikasampung bahagi ng lunsod ng Herusalem ay
magigiba dahil sa lindol na ito, at ang matitira sa lunsod ay mahahati sa
tatlong bahagi sa huling lindol sa 16:19.
Sinasabi ng bersikulo 13, “ang mga pangalan ng mga taong
namatay sa lindol ay pitong libo.” Ang pariralang “mga pangalan ng mga
tao” ay tumutukoy sa mga taong kilala. Sila ay magiging pitong libong
kilalang tao. Sa panahong iyon, marami sa bansang Israel ay magiging
mga taong kilala. Pitong libo sa kanila ay mamamatay sa pamamagitan
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ng lindol na ito sapagkat pinangungunahan nila ang hindi
pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Ngayon, napakaraming pilosopo,
manggagamot, siyentipikong pulitikal, at mga tagapagtustos ng salapi na
Hudyo ang makasalanan at makasanlibutan, hindi nananampalataya sa
Panginoong Hesus. Ngayon ang bansang Israel ay ganap na nasa ilalim
ng kontrol ng mga kilalang taong ito. Halos wala sa mga Israelitang may
pangalan ang mananampalataya sa Panginoon. Kamakailan lang, narinig
ko na nagpasya ang pamahalaan ng Israel na hadlangan ang lahat ng
pangmisyonerong gawain ng mga Kristiyano sa Israel. Ang desisyong ito
ay ginawa ng mga taong bantog. Kapag ang lindol na ito ay yumanig,
pangunahing ang mga kilalang tao ang mapapatay nito.
Ang bahaging ito ng Salita ay isang bintana kung papaano natin
makikita ang nakalulungkot na kalagayan sa kalagitnaan ng mga Hudyo
sa katapusan ng kapanahunang ito. Ito ang dahilan kaya magaganap ang
isang malaking pag-uusig. Sa anumang paraang sikapin ng mga bansang
Arabo na puksain ang bansang Israel ngayon, hindi sila magtatagumpay,
sapagkat pinangangalagaan ng Panginoon ang Israel. Ngunit hindi ito
nangangahulugan na ang mga Hudyo ay tunay na para sa Panginoon.
Hindi, magpapatuloy silang maging makasalanan at makasanlibutan
hanggang sa isang araw sasabihin ng Diyos, “Hahayaan na kita. Ang
langit ay susukatin, ngunit iiwan ko ang Herusalem sa mga kamay ni
Antikristo. Pipinsalain niya ang lunsod na ito nang higit kaysa ginawa ni
Tito.” Ayon sa Zacarias 12, dadalhin ng pag-uusig na ito ang mga pinaguusig na Hudyo sa puntong titingin sila sa Isa na kanilang tinulos. Sa
sandaling ito, si Kristo ay babalik, at makikita ng lahat ng lipi ng Banal
na Lupain ang mismong Manunubos na kanilang tinulos dalawang libong
taon na ang lumipas. Kapag tumingin sila sa Kanya, magdadalamhati sila
para sa Kanya at magsisisi (Zac. 12:10-14). Ngunit ang
pagdadalamhating ito ay magiging tila huli na, sapagkat, bago ito,
marami ang papatayin ni Antikristo. Ito ang salita ng propesiya. Anong
magagawa natin maliban sa ipanalangin sila at maging handa para sa
oras na iyon kung kailan tayo kukunin ng Panginoon?
Pagkatapos patayin ng lindol ang pitong libong kilalang tao, ang
matitira sa mga tao ay matatakot at magbibigay ng kaluwalhatian sa
Diyos. Malaking bilang sa kanila, kung hindi man lahat, ay magsisisi at,
sa Kanyang pagbalik sa kanila, ay tatanggapin ang Panginoon na
kanilang tinulos.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE DALAWAMPU’T WALO

ANG IKAPITONG TRUMPETA
Sa Apocalipsis 11:14-18 naroroon ang ikapitong trumpeta. Kung
wala ang ikapitong trumpeta, ang ekonomiya ng Diyos at ang Kanyang
pagkilos ay hindi matatapos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga
kapitulo walo hanggang labing-isa, makikita natin na ang pitong
trumpeta ay tunay na isang dakilang bagay. Kapag tumunog ang
ikapitong trumpeta, maraming bagay ang magaganap. Ang trumpetang
ito ay tutunog sa loob ng isang panahon, at tatagal ito hanggang sa
kawalang-hanggan, na idinedeklara, inaanunsiyo, at ipinoproklama ang
walang-hanggang plano ng Diyos. Sa bawat isa sa unang anim na
trumpeta, iisang aytem lamang ang magaganap, ngunit sa ikapitong
trumpeta maraming bagay ang mangyayari.
Ang ikapitong trumpeta, bilang ang huli (1 Cor. 15:52), ay binubuo
kapwa ng mga negatibo at positibong bagay. Ang mga negatibong bagay
ay ang kapootan ng Diyos, na kinapapalooban ng mga huling salot ng
pitong mangkok (15:1; 16:1-21) bilang ang huling pighati sa mga
nananahan sa lupa (8:13; 9:12; 11:14), at ang pagwasak sa mga naninira
sa lupa, na mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon sa lupa (17:14; 18:12; 19:19—20:3). Ang mga positibong bagay ay ang walang-hanggang
kaharian ni Kristo, na siyang ang kaharian sa pagpapakita nito (11:15,
17); ang paghuhukom sa mga patay, na mangyayari bago ang
pagkabuhay na muli ng mga banal (b. 18); at ang pagbibigay ng mga
gantimpala sa mga propeta at sa mga banal, na mangyayari sa luklukan
ng paghahatol ni Kristo (2 Cor. 5:10) pagkatapos ng pagkabuhay na muli
at pagraptyur sa mga banal (1 Cor.15:23, 52; 1 Tes. 4:16-17), at sa trono
ng kaluwalhatian ni Kristo (Mat. 25:31-34), sa mga yaong may takot sa
pangalan ng Diyos (14:6-7). Kaya, ang ikapitong trumpeta ay binubuo ng
lahat ng bagay mula sa katapusan ng matinding kapighatian hanggang sa
walang-hanggang hinaharap: ang mga huling salot ng pitong mangkok
(kap. 16); ang pagkabuhay na muli at pagraptyur sa mga banal; ang
pagbibigay ng gantimpala sa mga banal; ang pagbabalik ni Kristo sa
lupa; ang pagkawasak ng dakilang Babilonia (17:1—19:6); ang kasal ng
Kordero (19:7-10); ang pagpuksa kay Antikristo, sa bulaang propeta, kay
Satanas, at sa kanilang mga tagasunod (19:11—20:3); ang sanlibong
taong kaharian (20:4-6); ang huling paghahatol sa lupa at kay Satanas
(20:7-10); ang huling paghahatol sa mga patay (20:11-15); at ang bagong
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langit at bagong lupa kasama ang Bagong Herusalem sa kawalanghanggan (21:1—22:5).
I. WINAWAKASAN ANG MATINDING KAPIGHATIAN

Sinasabi ng Apocalipsis 11:14, “Nakaraan na ang ikalawang
pighati; narito, nagmamadaling dumating ang ikatlong pighati.” Ang
ikatlong pighati, na binubuo ng pitong mangkok ng kapootan ng Diyos
(kap. 16), ay isang bahagi ng mga negatibong nilalaman ng ikapitong
trumpeta. Yamang ang paghihihip ng ikapitong trumpeta ay itinala
pagkatapos ng pangitain hinggil sa pagkawasak ng Herusalem sa huling
tatlo at kalahating taon (11:2), at yamang ang pitong mangkok ang
magiging mga huling salot ng kaganapan ng kapootan ng Diyos (15:1;
16:1), ang pighati ng ikapitong trumpeta ay malamang na ang wakas ng
matinding kapighatian (Mat. 24:21).
II. ISINASARA ANG KAPANAHUNAN

Sa pagtunog ng ikapitong trumpeta, hindi lamang matatapos ang
matinding kapighatian, bagkus ang kapanahunan ding ito ay isasara. Ang
hiwaga ng Diyos ay magtatapos (10:7) at ang kaharian ng sanlibutan ay
magiging ang kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo
(11:15). Pagkatapos isa pang kapanahunan, ang kapanahunan ng
kaharian, ang sanlibong taon, ay magsisimula.
III. DINADALA PAPASOK ANG KAHARIAN
MAGPASAWALANG-HANGGAN

Dadalhin papasok ng ikapitong trumpeta ang kaharian
magpasawalang-hanggan. Sinasabi ng bersikulo 15, “At nagtrumpeta ang
ikapitong anghel; at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, na
nagsasabi, Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating
Panginoon at ng Kanyang Kristo, at Siya ay maghahari
magpakailanman.”
Ang
pariralang
“Siya
ay
maghahari
magpakailanman” ay tumutukoy sa paghahari ng Panginoon sa
kawalang-hanggan sa bagong langit at bagong lupa (22:5). Ito ay
nagpapahiwatig na sinasaklaw ng ikapitong trumpeta ang bagong langit
at bagong lupa kasama ang Bagong Herusalem.
IV. BINUBUO NG:

A. Pitong Mangkok ng Kapootan ng Diyos
bilang ang Ikatlong Pighati
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Ipapaloob ng ikapitong trumpeta ang pitong mangkok ng kapootan
ng Diyos bilang ang ikatlong pighati (11:14, 18; 15:1, 7-8; 16:1-21).
Sinasabi ng bersikulo 18, “At nagalit ang mga bansa, at dumating ang
Iyong poot.” Ang “poot” dito ay tumutukoy sa poot ng pitong mangkok
sa kapitulo labing-anim, na siyang isang bahagi ng mga negatibong
nilalaman ng ikapitong trumpeta. Ang huling pighati ay binubuo ng
pitong mangkok ng ikapitong trumpeta. Ang pitong mangkok ay
magiging ang pagpapatindi ng kapootan ng Diyos. Sa pagbubuhos ng
mga mangkok na ito, ang Kanyang kapootan ay mauubos. Ang mga
mangkok ay ibubuhos, hindi sa lupa o sa langit, kundi sa tao, lalo na kay
Antikristo at sa kanyang kaharian. Sa panahon ng huling pighati, si
Antikristo ay makikipagdigma laban sa Diyos, at si Kristo ay bababa sa
lupa upang makipagdigma laban sa kanya kasama ang Kanyang
mandaraig na hukbo. Ang pitong mangkok ng ikatlong pighati ay
magiging tulad ng pitong bombang ibinagsak mula sa langit at gagamitin
ng Diyos upang wasakin si Antikristo at ang kanyang kaharian. Marahil
ang lahat ng pitong mangkok ay ibubuhos sa loob ng isang maiksing
panahon. Sa pagbubuhos ng pitong mangkok na ito, ang matinding
kapighatian ay magtatapos at ang kapanahunan ay isasara.
B. Walang-hanggang Kaharian ni Kristo
Ang ikapitong trumpeta ay binubuo rin ng walang-hanggang
kaharian ni Kristo (11:15, 17). Sinasabi ng bersikulo 15 na ang kaharian
ng sanlibutan ay magiging ang kaharian ng ating Panginoon at ng
Kanyang Kristo at yaong Siya ay maghahari magpakailanman. Ang
kaharian ng sanlibutan ay magiging ang kaharian ni Kristo sa Kanyang
pagbabalik pagkatapos ng Kanyang paghahatol sa mga bansa (Dan. 7:1314; 2:44-45). Sa panahong ito, ang dalawampu’t apat na matanda ay
magpapatirapa at sasamba sa Diyos, na nagsasabing, “Pinasasalamatan
Ka namin, Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na Siyang
ngayon, at Siyang nakaraan, sapagkat hinawakan Mo ang Iyong dakilang
kapangyarihan, at Ikaw ay naghari” (b. 17).
C. Ang Paghuhukom sa mga Patay
Sa loob ng panahon ng ikapitong trumpeta, hahatulan ni Kristo ang
mga patay. Sinasabi ng bersikulo 18, “Dumating...ang panahon upang
mahatulan ang mga patay.” Ang paghahatol sa mga patay na binanggit sa
bersikulong ito ay hindi tumutukoy sa paghahatol sa dakilang puting
trono. Yamang ang “upang mahatulan ang mga patay” ay binanggit bago
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ang “upang bigyan Mo ng gantimpala ang Iyong mga alipin,” hindi ito
maaaring tumukoy sa paghahatol sa mga patay sa dakilang puting trono
pagkatapos ng sanlibong taon (20:11-15). Ito ay nangangahulugan na sa
pagtatapos ng kapanahunang ito, bago ang sanlibong taon, ayon sa Juan
5:27-29, ang mga patay ay hahatulan kung sino ang nararapat na
makibahagi sa pagkabuhay na muli ng buhay bago ang sanlibong taon (1
Cor. 15:23; Apoc. 20:4-6) at kung sino ang nararapat maiwan sa
pagkabuhay na muli ng kondenasyon pagkatapos ng sanlibong taong
kaharian (20:11-12). Bago muling buhayin ni Kristo ang mga banal,
hahatulan muna Niya ang mga patay hinggil sa unang pagkabuhay na
muli ng buhay at ang ikalawang pagkabuhay na muli ng kondenasyon.
Pagkatapos Niyang gawin ang pagpapasyang ito, ang pagkabuhay na
muli ng mga banal ay magaganap.
Sa sandaling mabuhay na muli ang mga banal, sila ay mararaptyur.
Ipinahihiwatig ng 1 Tesalonica 4 na ang mga patay na banal ay
babangon, hindi bababa. Maraming Kristiyano ang humahawak sa
maling konsepto na ang mga patay na banal ay nasa langit at kapag
dumating ang Panginoong Hesus, bababa silang kasama Niya. Basahin
ninyong muli ang inyong Biblia. Ang mga banal ay hindi bababa; sila ay
babangon at, kasama ang mga buháy, ay iaakyat upang katagpuin ang
Panginoon sa himpapawid. Hindi ayon sa kasulatan ang sabihing ang
mga patay na banal ay nasa langit ngayon.
D. Pagbibigay ng Gantimpala
1. Sa mga Propeta at sa mga Banal
Sinasabi rin ng bersikulo 18 na ang panahon ay dumating na,
“upang bigyan Mo ng gantimpala ang Iyong mga aliping propeta, at ang
mga banal, at ang mga natatakot sa Iyong pangalan, ang maliliit at
malalaki.” Ang gantimpala ay ibibigay ng Panginoon sa mga tapat sa
Kanya sa Kanyang pagbabalik (22:12; Mat. 16:27). Ang paghahatol sa
mga propeta at sa mga banal ay magaganap sa luklukan ng paghahatol ni
Kristo (2 Cor. 5:10). Ang layunin nito ay ang makilala kung sino sa mga
naligtas na tao ang magiging karapat-dapat sa isang gantimpala at kung
sino ang mangangailangan ng higit pang disiplina. Ang pagbibigay ng
gantimpala sa mga propeta at sa mga banal ay mangyayari pagkatapos ng
pagkabuhay na muli at pagraptyur sa mga banal (1 Cor. 15:23, 52; 1 Tes.
4:16-17).
Ang ikapitong trumpeta ng Apocalipsis 11 ay ang huling trumpeta
ng 1 Corinto 15. Sa huling trumpeta, ang mga patay na banal ay muling
bubuhayin at, kasama ng mga buháy, ay iaakyat tungo sa himpapawid.
Hindi ayon sa kasulatan ang sabihing ang pagraptyur sa karamihan sa
Mga Nilalaman

mga banal ay magaganap bago ang kapighatian. Papaano masasabi ng
sinuman na si Kristo ay hayagang babalik bago ang matinding
kapighatian? Lubhang malinaw ang Biblia hinggil dito. Sinasabi ni Pablo
na ang mga buháy na banal ay hindi mauuna sa mga patay, at yaong sa
huling trumpeta ang mga patay na banal ay muling bubuhayin. Dapat
tanggapin ng lahat na ang huling trumpeta ay ang ikapitong trumpeta.
Pagkatapos ng ikapitong trumpeta, wala nang iba pang mga trumpeta.
Bago ang ikapitong trumpeta, naroroon ang ikalima at ikaanim na
trumpeta bilang ang pangunahing bahagi ng matinding kapighatian.
Yamang maraming banal ang mararaptyur sa ikapitong trumpeta, na nasa
dulo ng matinding kapighatian, papaano masasabi ng sinuman na ang
pagraptyur sa karamihan sa mga banal ay mangyayari bago ang
kapighatian? Huwag kayong sumunod sa mga tradisyunal na pagtuturo
ngayon, na mababaw at di-wasto. Kailangan nating kunin ang wastong
salita ng Biblia. Sa panahon ng ikapitong trumpeta, ang mga patay na
banal ay muling bubuhayin at ang mga buháy na banal ay mararaptyur
kasama nila sa himpapawid. Kaya, maging sa panahong iyon, si Kristo
ay hindi pa dumarating. Sa pasimula ng pagtunog ng ikapitong trumpeta,
Siya ay nasa himpapawid pa rin. Pagkatapos ng pagraptyur na ito,
itatatag ni Kristo ang Kanyang luklukan ng paghahatol upang
pagpasyahan kung sino ang tatanggap ng gantimpala at maging bahagi
ng Kanyang mandaraig na hukbo at kung sino ang mangangailangan ng
higit pang disiplina at kaparusahan.
2. Sa mga Taong May Takot sa Diyos
Gagantimpalaan din ni Kristo ang mga taong may takot sa Diyos.
Partikular ding binabanggit ng Apocalipsis 11:18 na isang gantimpala
ang ibibigay “sa mga natatakot sa Iyong pangalan.” Ang mga taong ito
na may takot sa Diyos ay yaong mga sumunod sa walang-hanggang
ebanghelyo na katakutan ang Diyos at sambahin Siya, at huwag
sambahin ang halimaw o ang kanyang larawan (14:6-7), at
pagmalasakitan ang mga nangangailangang bayan ng Panginoon (Mat.
25:33-40). Kasunod nito, pagkatapos bumalik ni Kristo sa lupa at itatag
ang trono ng Kanyang kaluwalhatian sa Herusalem, ang sentro ng
Kanyang kaharian, hahatulan Niya ang mga bansa, ang lahat ng buháy na
di-mananampalataya. Sinasabi ng Bagong Tipan na si Kristo ay itinalaga
na hatulan ang mga buháy at patay (Gawa 10:42; 2 Tim. 4:1). Kailan
Niya hahatulan ang mga buháy? Ito ay mangyayari pagkatapos Niyang
makipagbaka sa digmaan sa Armagedon at puksain si Antikristo, ang
bulaang propeta, at ang kanilang mga tagasunod (Apoc. 19:11-21). Sa
panahong yaon, magkakaroon ng malaking bilang ng mga diMga Nilalaman

mananampalataya na nabubuhay pa rin sa lupa. Ayon sa Mateo 25:31-46,
titipunin ni Kristo ang lahat ng bansa sa Kanyang trono sa Herusalem at
hahatulan sila.
Marami ang nag-iisip na ang paghahatol na ito ay tumutukoy sa
paghahatol na isasagawa sa mga Kristiyano upang malaman kung sino
ang tunay at kung sino ang huwad. Ngunit isaalang-alang ninyo kung ano
ang sinasabi ng Mateo 25:31 at 32, “Kapag ang Anak ng Tao ay
pumarito sa Kanyang kaluwalhatian, at kasama Niya ang lahat ng anghel,
sa panahong yaon, Siya ay luluklok sa Kanyang trono ng kaluwalhatian
at ang lahat ng mga bansa ay titipunin sa harap Niya.” Sa Bagong Tipan
ang salitang mga bansa ay tumutukoy sa mga Hentil. Sinasabi rin ng
Mateo 25:32, “Sila ay pagbubukud-bukurin Niya, gaya ng pagbubukod
ng pastol sa mga tupa mula sa mga kambing.” Ang paghahatol na ito ay
hindi magiging ayon sa kautusan ni ayon sa ebanghelyo ng biyaya; ito ay
magiging ayon sa walang-hanggang ebanghelyo na ipinahayag ng anghel
sa Apocalipsis 14:6-7. Sa panahon ng tatlo at kalahating taon pipilitin ni
Antikristo ang mga tao na sambahin ang kanyang larawan, isang anghel
sa himpapawid ang magpoproklama ng walang-hanggang ebanghelyo, na
sinasabi sa mga tao sa lupa na huwag sambahin ang larawan kundi
matakot sa Diyos at sambahin Siya. Pakikinggan ng ilan sa mga
nananahan sa lupa ang walang-hanggang ebanghelyong ito at katatakutan
nila ang Diyos at sasambahin Siya, hindi sasambahin ang larawan ng
halimaw, at kakalingain din ang mga nangangailangang Hudyo at
Kristiyano na magdurusa sa ilalim ng pag-uusig ni Antikristo. Kaya, sa
Mateo 25:34-36, sasabihin ng Hari “sa mga nasa kanan Niya,
Magsiparito kayo, mga pinagpala ng Aking Ama, manahin ninyo ang
kahariang inihanda sa inyo mula nang itatag ang sanlibutan: sapagka’t
Ako ay nagutom, at binigyan ninyo Ako ng makakain; Ako ay nauhaw,
at binigyan ninyo Ako ng maiinom; Ako ay isang dayuhan, at pinatuloy
ninyo Ako; hubad, at binihisan ninyo Ako; Ako ay nagkasakit, at
dinalaw ninyo Ako; Ako ay nasa bilangguan, at pumaroon kayo sa
Akin.” Kapag tinanong ng matutuwid ang Panginoon kung paano nila
nagawa ito sa Kanya, sasagot Siya ng, “Katotohanang sinasabi Ko sa
inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa mga ito, ang pinakamaliit sa
Aking mga kapatid, sa Akin ninyo ito ginawa” (Mat. 25:40). Ang mga
“tupang” ito ay ililipat kung gayon tungo sa loob ng kaharian upang
maging ang mga bansa sa panahon ng sanlibong taon (2:26; 12:5). Sa
panahon ng sanlibong taong ito, ang mga nananaig na Kristiyano ay
magiging ang mga kasamang-hari ni Kristo, ang mga ligtas na Hudyo ay
magiging ang mga saserdote, at ang matutuwid na ito ay magiging ang
bayan na pamumunuan ng mga mandaraig. Ang “mga kambing,” ang
masasama na sumunod kay Antikristo at tumangging makinig sa walangMga Nilalaman

hanggang ebanghelyo, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy “na inihanda
para sa Diyablo at sa kanyang mga anghel” (Mat. 25:41). Mangyayari ito
sa panahon ng ikapitong trumpeta, magaganap matapos na maging
kaharian ni Kristo ang buong lupa.
E. Pinupuksa ang mga Mamumuksa ng Lupa
Nakapaloob din sa ikapitong trumpeta ang pagpuksa sa mga
mamumuksa ng lupa. Sinasabi ng bersikulo 18 na “[pupuksain]” ni
Kristo ang mga mamumuksa ng lupa.” Ang mga mamumuksa ng lupa ay
kinabibilangan ng dakilang Babilonia (17:2; 18:3), ni Antikristo (13:3),
ng bulaang propeta (13:14), ni Satanas (20:7-9), at ng mga taong
sumusunod sa kanila (17:12-24; 19:19; 20:8-9). Lahat sila ay pupuksain
sa panahon ng ikapitong trumpeta.
Ang dakilang Babilonia, ang bulaang relihiyon, ang Simbahang
Katolika Romana, ay dapat ding ituring bilang isang mamumuksa ng
lupa. Sinasabi ng Apocalipsis 17:2 na siya ay “pinakiapiran ng mga hari
sa lupa,” at “silang mga nananahan sa lupa ay nilasing ng alak ng
kanyang pakikiapid.” Yamang siya ay isang mamumuksa ng lupa at ang
buong lupa ay sinira niya, pupuksain siya ng Panginoon.
Pagkatapos na puksain ang dakilang Babilonia, pupuksain ng
Panginoon si Antikristo, ang bulaang propeta, at ang kanilang mga
tagasunod sa digmaan sa Armagedon. Si Antikristo at ang bulaang
propeta ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, at si Satanas ay pupuksain.
Sa katunayan, tutuusin ng Panginoon si Satanas nang dalawang beses—
una sa pamamagitan ng pagbubulid sa kanya at pagtatapon sa kanya
tungo sa abyss bago ang sanlibong taon, at ikalawa sa pamamagitan ng
pagtatapon sa kanya sa dagat-dagatang apoy pagkatapos ng sanlibong
taon. Si Antikristo ang magiging unang ilalagay sa dagat-dagatang apoy.
Si Antikristo, ang bulaang propeta, at ang kanilang mga tagasunod, isang
bahagi niyaon na magiging “mga kambing” sa Mateo 25, ay itatapon sa
dagat-dagatang apoy bago pa si Satanas (Apoc. 19:20; Mat. 25:41), na
pananatilihin sa abyss sa loob ng isang libong taon at na sa kasukdulan
ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sa katapusan ng sanlibong taon, ang
lahat ng patay na mga di-ligtas na tao ay itatapon din sa dagat-dagatang
apoy (20:15). Sa panahong iyon, ang bawat negatibong bagay sa
sansinukob ay maaalis na.
V. ANG TAGPO SA LANGIT MATAPOS
ANG PAGTRUMPETA SA IKAPITONG TRUMPETA
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Kung uunawain natin ang propesiya, dapat maging pamilyar tayo sa
kabuuang nilalaman ng ikapitong tatak. Ito ang lihim sa pag-alam sa
propesiya ng aklat na ito. Noong bata pa ako, inakala ko na ang ikapitong
trumpeta ay kinapapalooban lamang ng pitong mangkok at yaong ang
pitong trumpeta ay ang namumukod-tanging nilalaman ng ikapitong
tatak. Sa paghawak sa gayong konsepto, nahirapan akong unawain ang
buong aklat ng Apocalipsis. Gayon pa man, pagkatapos ng ilang taon,
nakita ko na ang pitong trumpeta ay ang namumukod-tanging nilalaman
ng ikapitong tatak, datapuwat yaong ang pitong mangkok ay isang
bahagi lamang ng nilalaman ng ikapitong trumpeta. Ang ikapitong
trumpeta ay kinapapalooban ng hamak na higit na marami kaysa sa
pitong mangkok lamang. Gaya ng natukoy na natin, ang ikapitong
trumpeta ay kinapapalooban kapwa ng mga negatibo at positibong bagay.
Inilalahad ng bersikulo 19 ang tagpo sa langit matapos ang
pagtrumpeta sa ikapitong trumpeta. Sinasabi ng bersikulong ito, “At
nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa Kanyang
templo ang kaban ng Kanyang kasunduan; at nagkaroon ng mga kidlat at
mga tinig, at mga kulog at isang lindol at malaking granizo.” Apat na
lindol ang hinulaan sa aklat na ito. Ang una (6:12) ay nasa ikaanim na
tatak, ang ikalawa (8:5) ay bago ang pitong trumpeta, ang ikatlo (11:13)
ay nasa pagitan ng ikaanim at ikapitong trumpeta, at ang ikaapat (b. 19)
ay kapwa narito sa ikapitong trumpeta at nasa ikapitong mangkok
(16:18-20), na bumubuo sa pagsasara ng mga negatibong nilalaman ng
ikapitong trumpeta.
Dito sa bersikulong ito, na ipinagpatuloy ng 15:5, makikita natin na
ang templo ng Diyos ay nabuksan. Ang trono na may bahaghari sa 4:2-3
ang sentro ng lahat ng kahatulan na ipinatupad sa lupa sa kapitulo anim
hanggang labing-isa sa negatibong panig; samantalang ang templo
kasama ang kaban ay ang sentro ng lahat ng naisakatuparan ng Diyos sa
sansinukob na isinagawa sa mga kapitulo labindalawa hanggang
dalawampu’t dalawa sa positibong panig. Ang trono kasama ang
bahaghari, ang sentro ng unang seksyon, ay para sa paghahatol ng Diyos.
Ang templo na may kaban, ang sentro ng ikalawang seksyon, ay para sa
pagtatayo ng Diyos. Una, sa negatibong panig, taglay natin ang
paghahatol ng Diyos, at ikalawa, sa positibong panig, taglay natin ang
pagtatayo ng Diyos. Para sa paghahatol ng Diyos, ang tronong may
bahaghari ang sentro, at para sa pagtatayo ng Diyos, ang Kanyang
templo kasama ang Kanyang kaban ay ang sentro.
Ang paghahatol ng Diyos ay ganap na naisakatuparan sa unang
seksyon ng aklat. Ang pangunahing kaisipan ng ikalawang seksyon ay
ang pagtatayo ng Diyos. Sino ang magiging templo? Ang bayan ng
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Diyos, pangunahin na ang ekklesia. Sino ang kaban? Si Kristo.
Samakatuwid, ang sentro ng pagtatayo ng Diyos sa walang-hanggan ay
magiging si Kristo at ang ekklesia. Wala tayo sa ilalim ng tronong may
bahaghari—tayo ay nasa templo kasama ng Diyos. Wala tayo sa ilalim
ng paghahatol ng Diyos—tayo ay nasa pagtatayo ng Diyos. Si Antikristo
at ang mga di-mananampalataya ay pawang mapasasailalim ng trono ng
Diyos na may bahaghari, ngunit tayo ay naririto sa templo na may kaban,
sa pagtatayo ng Diyos na taglay si Kristo.
Anong liwanag ang ipinakita sa atin ng Panginoon! Pagkatapos ng
pagpapatunog ng pitong trumpeta sa unang seksyon, ang lahat ng hiwaga
ay matatapos na, ang lahat ng paghahatol ay maisasagawa, at ang lahat
ng pagsasagawa ng administrasyon ng Diyos ay makukumpleto. Iisang
bagay lamang ang ipagpapatuloy—ang pagtatayo ng Diyos. Dahil dito,
ang tanawin, ang tagpo, ang makikita, sa kalangitan ay nabago mula sa
trono na may bahaghari tungo sa templo na may kaban. Ano ang nakikita
mo ngayon—ang tronong may bahaghari o ang templong may kaban?
Nakikita natin ang templong may kaban. Nakikita natin si Kristo at ang
ekklesia. Ang pangitaing ito ay hindi upang maging banal o espiritwal
tayo; sa halip, ito ay upang maitayo tayo. Dapat nating makitang lahat
ang templong may kaban para sa pagtatayo ng Diyos.
Nang mabuksan ang templo ng Diyos sa langit at ang kaban ng
Kanyang kasunduan ay nakita sa Kanyang templo, nagkaroon ng mga
kidlat, mga tinig, mga kulog, isang lindol, at malaking granizo (b. 19).
Ito ay katulad ng kung ano ang magaganap pagkatapos ng pagbubuhos sa
ikapitong mangkok (16:17-21). Ang mga kidlat, mga tinig, mga kulog ay
mga taimtim na deklarasyon ng kapootan ng Diyos sa Kanyang
paghahatol. Ang lindol at ang malaking granizo ang aktuwal na
paghahatol. Sa pamamagitan ng lindol, na siyang magiging pinakamalaki
sa kasaysayan, ang mga lunsod, kasama na ang panlupang Herusalem at
Roma, ang Dakilang Babilonia, ay mauuga at babagsak (16:19). Sa
pamamagitan ng malaking granizo, magdurusa ang mga tao ng lubhang
malaking salot (16:21). Ito ang magiging wakas ng matinding
kapighatian.
Ang aklat ng Apocalipsis ay nahahati sa dalawang seksyon. Ang
unang seksyon, na binubuo ng kapitulo isa hanggang labing-isa, ay
nagbibigay sa atin ng isang maiksing balangkas, isang pangkalahatang
pagkakita sa mga bagay. Yamang ito ay isang balangkas lamang, hindi
ito naglalaman ng mga detalye. Samakatuwid, ang sumunod na seksyon,
na binubuo ng kapitulo labindalawa hanggang dalawampu’t dalawa, ay
nagbibigay sa atin ng mga detalye ng mga pangunahing aytem na
nakapaloob sa unang seksyon. Ang bawat kapitulo ay naglalaman ng
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ilang detalye. Halimbawa, kung wala ang kapitulo dalawampu’t isa at
dalawampu’t dalawa, hindi natin kailanman malalaman ang mga detalye
ukol sa Bagong Herusalem na binanggit sa 3:12. Ang dalawang seksyon
ng Apocalipsis ay nahahawig sa una at ikalawang kapitulo ng Genesis.
Nagbibigay ang Genesis 1 ng isang pangkalahatang talâ ng paglikha ng
Diyos, lalo na ang paglikha sa tao. Nagbibigay ang Genesis 2 ng mga
detalye hinggil sa paglikha ng Diyos sa tao. Gaya ng kung paanong
kailangan natin ang Genesis 2 upang dagdagan ang pangkalahatang
larawan ng Genesis 1, gayundin kailangan natin ang ikalawang seksyon
ng Apocalipsis upang magbigay ng mga detalye ng mga
pinakamahalagang aytem na binanggit sa pangkalahatang paraan sa
unang seksyon.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE DALAWAMPU’T SIYAM

ANG RAPTYUR NG MGA MANANAMPALATAYA
(1)
Sa loob ng nakalipas na isa’t kalahating siglo, ang pagraptyur sa
mga banal ay naging isang mapanggulong bagay sa maraming
naghahanap na Kristiyano. Sa pangunahin ay may tatlong kalipunan ng
pagkakaunawa hinggil sa raptyur: ang kalipunan na naniniwala [sa
raptyur] bago ang kapighatian (pre-tribulation), ang kalipunan na
naniniwala [sa raptyur] pagkatapos ng kapighatian (post-tribulation), at
ang kalipunan na naniniwala sa tinatawag na pambahaging pagraptyur.
Yaong mga nasa kalipunan ng pambahaging pagraptyur ay nagsasabing
ang mga mandaraig ay iraraptyur nang mas maaga kaysa sa karamihan sa
mga mananampalataya. Sa bawat kalipunang ito ay may ilang
napakaespiritwal na banal na lubhang nakaaalam ng Biblia. Dahil sa mga
magkakasalungat na opinyon, nagkaroon ng maraming pagde-debate
tungkol sa raptyur. Kaagad-agad pagkatapos kong maligtas, inumpisahan
kong pag-aralan ang propesiya at, bilang resulta, naging lubha akong
pamilyar sa lahat ng kalipunang ito. Bilang bunga ng maraming taon ng
pag-aaral, pagmamasid, at pagsasaalang-alang, nais kong ilahad sa
mensaheng ito at sa susunod na mensahe ang isang malinaw at payak na
salita ukol sa raptyur ayon sa dalisay na salita ng Biblia. Kalimutan natin
ang lahat ng kalipunan at bigyang-pansin lamang ang dalisay na Salita.
I. ANG RAPTYUR NG MGA MANDARAIG

Sa Biblia, makikita natin ang dalawang aspekto ng raptyur: ang
raptyur ng mga mandaraig at ang raptyur ng karamihan sa mga banal.
Ang pagkakaroon ng dalawang aspekto ng raptyur ay hindi
nangangahulugan na mayroon lamang dalawang raptyur. Sa raptyur ng
mga mandaraig ay may di-kukulanging tatlong kategorya. Halimbawa,
ang raptyur ng unang bunga ay naiiba mula sa raptyur ng lalakeng-anak.
Ang lalakeng-anak (12:5) ay binubuo ng patay na mga mandaraig sa
pagkabuhay na muli, at ang unang bunga (14:1-5) ay ang buháy na mga
mandaraig, yaong mga hindi kailanman dumaan sa kamatayan. Kapag
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dumako na tayo sa kapitulo labindalawa, makikita natin na ang lalakenganak, katulad ng babaeng nararamtan ng araw, ay isang simbolo. Ang
lalakeng-anak sa Apocalipsis ay isinilang, naibunga sa kapanganakan.
Isaalang-alang ang Panginoong Hesus. Isinilang Siya ng Diyos upang
maging ang Panganay na Anak sa pagkabuhay na muli (Heb. 1:5; Gawa
13:33). Ang lalakeng-anak ay isisilang din sa pagkabuhay na muli. Ang
pagkabuhay na muli ng lalakeng-anak ay magiging ang kanyang
kapanganakan. Sinasabi ng Apocalipsis 12:11 na ang mga mandaraig na
isang bahagi ng lalakeng-anak ay tapat hanggang kamatayan, dinaraig
ang kaaway sa pamamagitan ng dugo at sa pamamagitan ng salita ng
kanilang patotoo, at hindi iniibig ang kanilang mga pangkaluluwang
buhay hanggang kamatayan. Ipinahihiwatig nito na ang lahat ng kabilang
sa lalakeng-anak ay tapat hanggang kamatayan. Marami sa kanila ang
mga namartir. Sa gayon, ang lalakeng-anak, na kinabibilangan ng lahat
ng patay na mandaraig, ay naiiba mula sa unang bunga, na siyang ang
mga buháy na mandaraig. Bilang karagdagan sa lalakeng-anak at sa
unang bunga, may isa pang grupo ng mga mandaraig sa kapitulo
labinlima: ang mga huling mandaraig na daraig kay Antikristo, sa
kanyang tanda, sa bilang ng kanyang pangalan, at sa kanyang larawan, at
siyang iraraptyur upang tumayo sa ibabaw ng malasalaming dagat upang
purihin ang Panginoon. Samakatuwid, patungkol sa mga mandaraig, may
di-kukulangin sa tatlong magkakaibang raptyur. Maliban pa rito,
mayroon pang pang-indibiduwal na raptyur ng dalawang saksi sa
kapitulo labing-isa.
Ang raptyur ng mga mandaraig ay ang unang kategorya ng raptyur
at ang raptyur ng karamihan sa mga banal, na itinuturing sa Apocalipsis
bilang ang aanihin (14:15), ay ang ikalawa. Makikita natin sa Levitico
23:10 ang isang sagisag ng raptyur—ang sagisag ng mga bungang
nahihinog sa lupain. Ang ilan sa mga tanim ay nauunang mahinog at ang
iba naman ay nahuhuling mahinog. Yaong mga nauunang mahinog ay
itinuturing na unang bunga. Sa kapanahunan ng Lumang Tipan, ang
unang bunga ay palaging dinadala, hindi sa kamalig, kundi sa loob ng
templo ng Diyos. Malinaw na sinasabi ng Exodo 23:19 na, “Ang mga
pinakauna ng mga unang bunga ng iyong lupain ay iyong ipapasok sa
bahay ng Panginoon mong Diyos.” Ang pinakaunang bunga ay dinala
mula sa bukid patungo sa templo ng Diyos para sa katamasahan at
kasiyahan ng Diyos. Kapag ang bukirin ay ganap nang nahinog, yaon na
ang panahon ng paggapas. Pagkatapos na magapas ang mga aanihin,
dinadala ito sa loob ng kamalig. Ito ay isang sagisag. Ang mga tanim ay
ang bayan ng Diyos (1 Cor. 3:9), at ang una sa mga tanim na mahihinog
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ay ang unang bungang dadalhin nang tuluyan sa templo ng Diyos sa mga
kalangitan. Pagkatapos niyaong maganap, ang sikat ng araw ay lalong
titindi, at ang mga hindi pa nahihinog na tanim, na berde pa rin, ay
magsisimulang mahinog. Kapag ang lahat ng tanim ay nahinog na, ang
karamihan sa mga banal ay aanihin at dadalhin sa himpapawid. Ang
himpapawid ay tumutukoy sa kamalig. Sa karamihan sa mga sakahan,
ang kamalig ay nasa pagitan ng bukirin at ng bahay sa bukid. Ang inani
ay itinatago sa kamalig, subalit ang unang bunga ay dinadala sa bahay sa
bukid para sa paunang-tikim ng magsasaka. Bagama’t maraming guro
ang sumulat hinggil sa raptyur, karamihan sa kanila ay hindi nagbigaypansin sa bagay na ito ukol sa pananim ng Diyos. Inihayag ng
Panginoong Hesus sa Mateo 13 na dumating Siya upang magtanim ng
binhi sa bukirin. Sa 1 Corinto 3 sinasabi ni Pablo sa mga taga-Corinto,
“Kayo ang bukid ng Diyos”. Sa katapus-tapusan, sa Apocalipsis 14,
mayroon tayong unang bunga at ani. Binibigyan tayo nito ng
pangunahing konsepto tungkol sa raptyur.
Maraming Kristiyano ang napakababaw at may kakulangan sa
pagkakita. Hindi nila binabasa o pinag-aaralan ang Biblia sa isang
masusing paraan. Sa halip, pumipili sila ng ilang bersikulo bilang
kanilang batayan, itinuturo nila na ang lahat ng Kristiyano ay
mararaptyur bago ang kapighatian. Sinasabi nila na tayo ay mga
makasalanang nahugasan na ng dugo ng Panginoon, naisilang na muli na
ng Espiritu, naligtas na, at naghihintay ngayon sa pagbabalik ng
Panginoong Hesus, kung saan sa panahong iyon lahat tayo ay
mararaptyur. Sa pangkalahatang pananalita, ito ay tama, at walang
anumang mali rito. Gayon pa man, ito ay isang maikli, walang-ingat, at
mababaw na pagsasaalang-alang sa bagay na ito. Bilang isang
paglalarawan ng kalabuan at pagiging pangkalahatan ng mga tradisyunal
na pagtuturo hinggil sa raptyur, hayaan ninyong gamitin ko ang
halimbawa ng dati kong tirahan sa Arden Place sa Anaheim. Ang bawat
isang hindi pamilyar sa lugar ay nahihirapan hanapin ang Arden Place.
Ang ilang nakaaalam na ito ay nasa kinaroroonan ng Ball at Euclid ay
gumugugol ng halos isang oras sa paghahanap sa Arden Place. Alam nila
kung paano pumunta sa kanto ng Ball at Euclid, ngunit wala silang
detalyadong direksyon para makarating mula roon, sa pamamagitan ng
maraming eskinita, patungo sa aking apartment. Bagama’t tamang
sabihin na kami ay nakatira malapit sa Ball at Euclid, ang tiyak na pook,
ang Arden Place sa Juno, ay bahagyang natatago. Upang makarating
doon, kailangan ng isang tao na dumaan sa mga pasikut-sikot na eskinita.
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Ang pag-unawa sa bagay ng raptyur sa Bagong Tipan ay tulad din
sa pagmamaneho sa mga pasikut-sikot na daan. Napakahirap alamin ang
bagay na ito nang may katiyakan. Marahil sinadya ng Panginoon na
maging ganito ito upang sanhiin tayong maging mapagbantay. Huwag
kayong magtiwala na alam na ninyo ang lahat ng tungkol sa raptyur,
sapagkat maaaring makatulad kayo niyaong mga nag-akalang alam na
nila kung saan ako nakatira, subalit nalalaman lamang ang
pangkalahatang paligid ng Ball at Euclid. Marahil nalalaman ninyo ang
raptyur sa isang pangkalahatang paraan, subalit hindi kayo pamilyar sa
mga detalye. Ang kailangan natin ay hindi isang pangkalahatang mapa,
kundi ang isang detalyadong mapa. Ang karamihan sa mga talakayan sa
kalagitnaan ng mga Kristiyano tungkol sa raptyur ay lubhang
pangkalahatan. Ito ay tulad ng pagkakaalam sa kanto ng Ball at Euclid
nang hindi nalalaman ang mga tiyak na direksyon patungo sa aking
tirahan. Sa loob ng nakalipas na limampung taon, gumugol ako ng
maraming oras sa pag-aaral sa raptyur. Magmula noong 1925, sa tuwing
makababasa o makaririnig ako ng tungkol sa bagay na ito,
sinusunggaban ko ang pagkakataon upang gawin ito. Hinggil sa bagay ng
raptyur, mayroon akong katiyakang sabihin na ipinakita sa atin ng
Panginoon ang mga kaliit-liitang detalye, at sa dalawang mensaheng ito
kailangan nating siyasatin ang ilan sa mga detalyeng ito.
Ang Panginoong Hesus ay tiyak na babalik bago ang sanlibong
taon. Minsan ay may isang paaralan ng teolohiya na nagturo na ang
pagbabalik ng Panginoon ay magaganap pagkatapos ng sanlibong taon.
Bagama’t ang paaralang ito ay umiiral pa limampung taon na ang
nakalilipas, maaaring hindi na ito napapanahon sa ngayon. Noong bata
pa ako, pinag-aralan ko kapwa ang grupong nagsabi na ang Panginoon ay
darating bago ang sanlibong taon at ang grupong nagsabi na Siya ay
babalik pagkatapos ng sanlibong taon. Sa nakalipas na limampung taon,
ang ikalawang grupo ay nawala, at tila halos walang sinuman ang
nagbibigay-pansin dito. Marahil ni hindi ninyo kailanman ito narinig.
Ang sabihing si Kristo ay babalik pagkatapos ng sanlibong taon ay ganap
na hindi ayon sa Kasulatan. Kaya, iisang grupo na lamang ang
nananatili—na si Kristo ay babalik bago ang sanlibong taon. Ito, gayon
pa man, ay napakapangkalahatan. Kailangan nating maging higit na
eksakto at tiyak. Ganap na wasto ang sabihin na ang Panginoong Hesus
ay babalik bago ang sanlibong taon at yaong ang lahat ng Kristiyano ay
mararaptyur, gayon pa man dapat pa rin tayong maging pamilyar sa mga
detalye.
Inaalala ko ang ilan sa mga mambabasa ng mensaheng ito. Anuman
ang naunang pumasok sa isip natin ay mahirap nang alisin. Sa oras na
matanggap na ng sinuman ang kaisipan na ang lahat ng
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mananampalataya ay mararaptyur bago ang kapighatian, mahirap na para
sa kanyang maligtas mula rito. Gayon pa man, ang lahat ng luma, at
hindi wastong konsepto ay dapat nang maalis.
A. Ang Pangangailangan
1. Ang Matinding Kapighatian ay Darating
Unahin nating isaalang-alang ang pangangailangan para sa raptyur
ng mga mandaraig. Ininahayag ng Mateo 24:21 na ang matinding
kapighatian ay darating. Sinasabi ng Mateo 24:22, “At malibang paikliin
ang mga araw na yaon, walang laman na makaliligtas; subalit dahil sa
mga hinirang, paiikliin ang mga araw na yaon .” Ang matinding
kapighatian ay magiging napakatindi na ang mga araw nito ay dapat
mapaikli upang may maligtas pa mula rito.
2. Isang Silo sa Lahat ng Nananahanan sa Lupa
ang Darating
Ang isa pang pangangailangan para sa raptyur ay yaong isang silo
sa lahat ng nananahan sa lupa ay darating(Luc. 21:34-35). Gaya ng kung
paanong inilalatag ng isang mangingisda ang isang lambat upang siluin
ang isda, gayundin ay inilalatag ni Satanas ang kanyang lambat upang
siluin tayo. Sa Lucas 21:34, ang Panginoon ay nagbabanggit ng tatlong
bagay na kaugnay sa silo na binanggit sa bersikulo 35: “At pag-ingatan
ninyo ang inyong mga sarili at baka sa isang pagkakataon, ang inyong
mga puso ay malugmok dahil sa kalayawan at paglalasing at mga
kabalisahan ng buhay, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon
gaya ng silo.” Sa bersikulong ito, binabanggit ng Panginoon ang
kalayawan (pagkain), paglalasing (pag-inom ng alak), at ang mga
kabalisahan ng buhay. Magmula noong Ikalawang Digmaang
Pandaigdig, halos ang bawat tao sa lupa ay naokupahan ng tatlong bagay
na ito. Ang industriya, halimbawa, ay lubusang para sa mga kabalisahan
ng buhay na ito. Totoo rin ito sa pananalapi. Ang lahat ng unibersidad ay
para sa industriya, ang industriya ay para sa salapi, at ang salapi ay para
sa mga kabalisahan ng buhay na ito. Isaalang-alang ang bilyun-bilyong
tao sa lupa ngayon: ang tangi lamang nilang iniintindi ay ang mga
kabalisahan ng buhay na ito. Ang lahat ng bagay na kanilang
kinabibilangan—edukasyon, industriya, pulitika, pakikidigma—ay
umiikot sa mga kabalisahan sa buhay na ito. Ang pagkain, pag-inom at
ang mga kabalisahan sa buhay na ito ay ang tatlong pangunahing
elemento ng makademonyong silo, ang lambat na ginagamit ni Satanas
upang bitagin ang bawat isa sa lupa. Sa mga bersikulong ito sa Lucas,
ang Panginoong Hesus ay nagsasabi na darating ang panahon na ang
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lahat ng nananahan sa lupa ay masisilo. Mahigit pitumpung taon na
akong nabubuhay at halos animnapung taon ko nang pinag-aaralan ang
sitwasyon ng daigdig. Alam ko kung ano ang pantaong buhay. Napagaralan ko na ang pantaong kasaysayan, nabasa ko na ang mga pahayagan,
at naobserbahan ko na ang sitwasyon ng daigdig. Natuklasan ko na,
lalung-lalo na mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang mga
tao ay wala nang ibang pinagkakaabalahan kundi ang kanilang pisikal na
buhay. Hindi nilikha ng Diyos ang lupa sa isang walang kaayusang
paraan. Hindi, maganda ang Kanyang nilikha at naglalaman ng
maraming maiinam na bagay. Gayon pa man, kung tayo ay nasilo ng
alinman sa mga bagay na ito, tayo ay mabibihag ng mga ito. Halimbawa,
kinakailangan at wasto lamang na magpanatili ng isang naaangkop na
tirahan para sa ating mga sarili, ngunit dapat tayong maging
mapagbantay na hindi masilo nito.
Bagama’t may malaking panganib na masilo ng pagkain, pag-inom,
at ng mga kabalisahan ng buhay na ito, kailangan pa rin nating mamuhay
ng isang normal na pantaong buhay. Kailangan ng mga kabataan na
makatamo ng magandang edukasyon, sapagkat ito ay kailangan upang
magkaroon ng hanapbuhay. Huwag magdahilan sa iyong sarili sa
pagsasabing, “Hindi ko iniintindi ang buhay na ito. Yamang ang
Panginoon lamang ang iniibig ko, ititigil ko na ang pag-aaral at pupurihin
na lamang ang Panginoon sa buong maghapon.” Kung gagawin mo ito,
magiging pabigat ka sa ibang tao. Maaaring maging maayos ka, ngunit
ang iba ay hindi. Maaaring sabihin mong may pananampalataya ka,
subalit ang tinatawag mong pananampalataya ang magtutulak sa ibang
taong magpagal para sa iyo. Hindi, mag-aral ka nang may kasigasigan at
pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Gayon pa man, huwag mong gawin
ito para sa layuning makagawa ng pangalan para sa iyong sarili o maging
isang tanyag na tao. Bagama’t dapat kang mag-aral , huwag mong
hayaan ang edukasyon na maging silo mo. Maaaring sabihin pa rin ng
iba, “Dahil ayaw kong masilo, hindi na ako papasok sa paaralan. Mas
mabuti pang gugulin ko ang buong panahon ko sa pagbabasa ng Biblia at
pakikipagsalamuha sa lahat ng kabataang kasamahan ko. Hindi ba ito
magiging kahanga-hanga?” Maraming kabataan ang may ganitong
maling konsepto, na nagsasabing, “Baka dumating na ang Panginoong
Hesus bukas. Kung gayon bakit pa kami mag-aaral nang husto? Ito ay
isang pag-aaksaya ng panahon.” Bagama’t ang Panginoon ay maaaring
dumating bukas, dahil sa iyong katamaran, maaaring maantala pa Siya
hanggang sa ikaw ay matutong mag-aral at makapagtapos sa paaralan.
Bilang mga natisod na tao, hindi tayo balanse. Binabanggit ng
Mateo 24:40 ang tungkol sa dalawang nasa bukid. Hindi nito sinasabi na
ang dalawa ay natutulog, nagsasalamuha, o namumuhay nang ganap para
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sa Panginoon nang walang anumang ginagawa. Ang ilan ay maaaring
magsabi, “Sapagkat ang Panginoon ay maaaring bumalik na bukas, bakit
pa tayo magtatrabaho sa bukid? Kung kinakailangan, maaari pa tayong
mag-ayuno ng tatlong kainan hanggang sa dumating Siya.” Narinig ko
minsan ang isang mensahe kung saan ang tagapagsalita ay nagsabi,
“Gaano magiging kamangha-mangha kung pagdating ng Panginoon, ang
aking asawa at ako ay nagpupuri at nananalangin.” Ngunit hindi
ipinahihiwatig ng Biblia na ginagawa natin ang mga bagay na ito sa
panahon ng Kanyang pagpapakita. Sa halip, binabanggit ng Mateo 24:41
ang tungkol sa dalawang babaeng naggigiling sa gilingan. Noong mga
unang panahon, ang pinakamahirap na trabaho para sa mga babae ay ang
paggiling ng trigo. Kung isa ako sa mga babae noong mga araw na iyon,
maaaring masabi ko, “Tinulungan tayo ng mga kabataang kapatid na
lalake na malaman na ang Panginoong Hesus ay maaaring bumalik
ngayong gabi. Kung gayon bakit pa kinakailangang magpagal na
maggiling ng trigo? Ito ay isa lamang pag-aaksaya ng panahon. Bakit pa
natin kailangang maggiling ng harina kung ang Panginoon ay darating
naman ngayong gabi? Magsiupo na lamang tayo rito at hintayin ang
Kanyang pagdating.” Ito ay isang paglalarawan ng isang kalabisan.
Sa isa pang kalabisan ay yaong mga Kristiyanong walang anumang
pinahahalagahan kundi ang pagkita ng salapi at paggugol dito. Sinasabi
nila, “O, hindi tayo dapat maging lubhang napakaespiritwal. Dapat
tayong maging praktikal at pangalagaan ang ating mga asawang babae at
mga anak. Dapat kong itaguyod ang aking pamilya at asikasuhin ang
marami pang ibang bagay. Wala akong panahong dumalo sa mga
pagpupulong ng ekklesia. Hindi ba natin maaaring sambahin ang Diyos
sa loob ng bahay?” Sa mga yaong nasa ganitong kalabisan, maaaring
sabihin ng Panginoon, “Darating Ako na gaya ng isang magnanakaw.
Darating Ako sa panahon na hindi mo Ako inaasahan. Marahil darating
Ako sa panahong abalang-abala ka sa pagkita ng salapi.” Subalit sa mga
yaong nasa isa pang panig ng kalabisan, maaaring sabihin Niya, “Dahil
sa iyo, iaantala Ko ang Aking pagdating. Lubha kang masigasig ukol sa
Aking pagbabalik. Lubha kang masigasig kaya hindi ka na gumagawa ng
anumang bagay. Ni hindi mo na inaasikaso ang iyong pagluluto.
Aantalahin Ko ang Aking pagdating hanggang sa matuto kang magluto,
kumita ng salapi, at pangalagaan ang iyong sarili at ang iba pa.” Hindi
ako nagbibiro at seryoso ako ukol dito. Ito ang abang kalagayan sa
kalagitnaan ng mga Kristiyano ngayon.
Nararapat nating lahat na gampanan ang ating tungkulin na kumita
para sa ikabubuhay, ngunit dapat natin itong gawin nang hindi nasisilo
nito. Maaaring taglay natin ang maraming bagay, subalit hindi natin
dapat hayaang pamunuan tayo ng mga ito. Matutong maging balanse,
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hindi nahuhulog alinman sa kalabisan ng kawalang-ginagawa ni sa
kalabisan ng pagiging naokupahan sa mga gawain ng buhay na ito. Sa
bagay na ito, katulad ng napakarami pang ibang bagay, ay mayroong
dalawang panig. Isaalang-alang ang halimbawa ni apostol Pablo. Hindi
ba’t naghihintay siya sa pagbabalik ng Panginoon? Kung inyong
sisiyasatin ang kanyang mga isinulat, makikita ninyo na ang lahat ng ito
ay para sa pangmahabang panahon. Hindi niya kailanman sinabi, “Mga
mahal na banal, dahil sa ang Panginoong Hesus ay maaaring dumating na
bukas, hindi na ninyo kailangan pang gumawa ng napakaraming bagay.
Dapat lamang kayong umupo at manalangin.” Hindi, sa kanyang mga
sulat waring sinasabi ni Pablo, “Habang tayo ay naghihintay sa
pagbabalik ng Panginoon, dapat pa rin tayong mamuhay sa isang normal
na paraan.” Bagama’t hindi natin nalalaman kung kailan darating ang
Panginoon, alam natin na habang naririto pa tayo sa lupa, dapat tayong
magkaroon ng isang normal na pamumuhay upang maging ang wastong
patotoo ng Panginoong Hesus. Dapat nating kamtin ang pinakamainam
na edukasyon at magkaroon ng isang balanseng pang-araw-araw na
pamumuhay. Dapat din nating panatilihing maayos ang ating mga
tahanan at, sa bawat aspekto, ay maging mga normal na tao.
Bilang yaong mga naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, dapat
tayong magkaroon ng wastong pamumuhay na hindi nasisilo ng
anumang bagay. Ang ating mga puso ay hindi nakatuon sa anupaman
kundi sa Panginoong Hesus lamang. Gayon pa man, hindi ito
nangangahulugan na hindi tayo mag-aaral, magnenegosyo, at
pangangasiwaan ang mga pang-araw-araw na gawain, gaya ng paglilinis.
Huwag ninyong sabihin, “Bakit ko pa pananatilihing maayos at malinis
ang aking mga damit? Pag-aaksaya lamang ng panahon at salapi ang
paglalaba. Hindi pinahahalagahan ng Panginoon ang laman; ang
pinahahalagahan lamang Niya ay ang aking espiritu. Hangga’t malinis
ang aking espiritu, lahat ng bagay ay maayos.” Nakatitiyak ako na
maraming kabataan ang may ganito pa ring saloobin. Ni hindi nila
inaayos ang kanilang mga higaan tuwing umaga, itinuturing itong isang
pag-aaksaya ng kanilang panahon. Hangga’t mayroon silang isang lugar
na mahihigaan, kontento na sila, inaakala na maaari na nilang gugulin
ang kanilang oras sa pagbabasa ng Biblia o mga espiritwal na aklat.
Hindi nila nalalaman kung bakit kailangan pa nilang gumawa upang
panatilihin ang kanilang silid na maayos, malinis, at hindi magulo.
Maaaring antalahin ng kanilang kapabayaan ang pagbabalik ng
Panginoon. Maaaring sabihin ng Panginoon sa kanila, “Dapat ninyong
matutuhang ligpitin ang inyong higaan nang maagang-maaga pa,
suklayin ang inyong buhok, at pakintabin ang inyong mga sapatos.
Pagkatapos dapat ninyong ihanay ang inyong mga aklat sa isang maayos
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na paraan. Hindi ninyo dapat ilagay ang Bagong Tipan sa unahan ng
Lumang Tipan.” Walang matanda na pabaya ang magiging kagamitgamit sa pagtatayo ng ekklesia. Dapat tayong matutong maging masipag,
pinapananatili ang lahat ng bagay sa magandang kaayusan. Gayon pa
man, hindi natin dapat pangarapin ang tungkol sa mga bagay na yaon sa
gabi. Sa halip, kapag sinasabi ng Panginoon na, “At narito, Ako ay
madaling pumaparito,” dapat nating magawang kalimutan ang lahat ng
bagay. Inaayos nang husto ng ilan ang kanilang mga gamit, nguni’t ito ay
nagiging isang silo sa kanila. Ito ay isang pagsubok upang malaman kung
saan tayo naroroon. Naririto tayo bilang ang patotoo ni Hesus. Tayo ay
mga normal na taong namumuhay ng isang normal na buhay, ngunit
walang anumang bagay sa buhay na ito ang makahihipo sa atin. Hindi
tayo pabaya, walang ginagawa, tamad o walang-ingat. Gayon pa man,
walang anumang bagay sa mundong ito ang may kontrol sa atin. Pipilitin
tayo ng dalawang panig ng bagay na ito na makiisa sa Panginoon.
Ano ang ibig sabihin ng raptyur? Ito ay ang madala tungo sa
presensya ng Panginoon. Kung nais mong madala tungo sa Kanyang
presensya, ikaw ay dapat na nasa Kanyang presensya ngayon. Karamihan
sa iyong pagpupuri at pakikipagsalamuha ay maaaring wala sa Kanyang
presensya, kundi maaaring ayon lamang sa iyong pagpili. Wala ka sa
presensya ng Panginoon, kundi nasa iyong sariling kagustuhan at
panlasa. Kapag ninanais mong makipagsalamuha, maaaring sabihin ng
Panginoon, “Magtrabaho ka o mag-aral ka.”
3. Ang Pagsubok sa Buong Pinananahanang-lupa
ay Darating
Isa pang aspekto ng pangangailangan para sa pagraptyur ng mga
mandaraig ay yaong ang pagsubok ay darating sa buong pinananahanang
lupa (Apoc. 3:10). Ang pagsubok na ito ang siyang magiging matinding
kapighatiang kinapapalooban ng tatlong pighati ng huling tatlong
trumpeta na marahil ay kalakip ang mga sobrenatural na kalamidad ng
ikaanim na tatak at ng unang apat na trumpeta. Ang mga pighati at mga
kalamidad na iyon ay magiging ang pinakamalulubhang pagsubok sa
mga nananahan sa lupa. Upang maligtas mula sa pagsubok na ito,
kailangan nating maraptyur bago ito dumating.
4. Ang Pagkawasak bilang ang
Pagdaramdam sa panganganak sa mga
Nagsasalita ng Kapayapaan at Kaligtasan ay Darating
Sinasabi ng 1 Tesalonica 5:3, “Kapag sinabi nila, Kapayapaan at
katiwasayan, pagkagayon ay darating sa kanila ang biglang pagkawasak
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na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang-tao,
at sila ay hindi makatatakas sa anumang paraan.” Ipinahihiwatig ng
bersikulong ito na ang pagkawasak ay darating gaya ng mga
pagdaramdam sa panganganak sa yaong mga nagsasalita ukol sa
kapayapaan at kaligtasan. Kinukuha ng mga yaong nasa Mga Bansang
Nagkakaisa (United Nations) ang mga salitang kapayapaan at kaligtasan
bilang isang sawikain. Habang pinag-uusapan ng mga tao ang
kapayapaan at kaligtasan, isang biglaang pagkawasak ang darating sa
kanila.
5. Darating ang Diyablo sa Lupa na
Taglay ang Malaking Galit
bilang isang Pighati sa Lupa at sa Dagat
Ang isa pang aspekto ng pangangailangan para sa raptyur ng mga
mandaraig ay yaong ang Diyablo ay bababa sa lupa taglay ang malaking
galit bilang isang pighati sa lupa at sa dagat (Apoc. 12:12). Sa panahong
iyon, malalaman niyang ang kanyang panahon ay maikli at sa gayon ay
gagawin niya ang lahat ng posibleng bagay upang pasakitan ang tao sa
kasukdulan. Tiyak na kailangan natin ang isang pagraptyur upang iligtas
tayo palayo mula sa kanyang masamang pagpapahirap.
6. Ang Malaking Dragon—si Satanas—Nagagalit sa Babae at
Makikipagbaka sa Nalabi sa Kanyang Binhi
Matapos na ang malaking dragon, si Satanas ay bumaba, sa lupa,
magagalit siya sa babae at makikibaka sa nalabi sa kanyang binhi
(12:17). Ang babae sa kapitulo labindalawa ay ang kabuuan ng bayan ng
Diyos, na kinabibilangan kapwa ng ekklesia at ng mga anak ni Israel.
Ang kanyang mga anak ay may dalawang kategorya: yaong mga
sumusunod sa kautusan at yaong mga nagtataglay ng patotoo ni Hesus.
Ang isang daan at apatnapu’t apat na libong hinirang na nalabi ng Israel
ay tiyak na magiging tapat sa kautusan, at ang mga natubos, ang mga
mananampalataya, ay magiging tapat sa patotoo ni Hesus. Ang malaking
dragon, na magagalit sa babaeng ito, ay makikipagdigma sa nalabi sa
kanyang binhi, sa mga Hudyo na sumusunod sa kautusan ni Moises at sa
mga Kristiyanong nagtataglay ng patotoo ni Hesus. Ang isang maagang
raptyur ay kinakailangan bago ito mangyari.
7. Ang Halimaw— ang Antikristo—Nakikipaglaban
sa mga Banal at Pinagtatagumpayan Sila
Sa pagtukoy kay Antikristo, sinasabi ng Apocalipsis 13:7, “At
ipinagkaloob sa kanya na makipagdigma sa mga banal, at
Mga Nilalaman

pagtagumpayan sila.” Ang mga banal ay ang bayan ng Diyos gaya ng
isinasagisag ng babae sa kapitulo labindalawa. Ipinahihiwatig nito na sa
matinding kapighatian isang malaking bilang ng mananampalataya, na
kakalabanin ni Antikristo at na siyang kanyang pagtatagumpayan, ay
mananatili pa rin doon. Ito ay nangangahulugan na uusigin niya ang mga
mananampalataya sa panahon ng matinding kapighatian. Gaano natin
kinakailangan ang raptyur bago dumating ang panahong iyon!
Sapagkat ang lahat ng nakatatakot, kasindak-sindak na bagay na ito
ay darating, may pangangailangang maitakas tayo. Hindi tayo
naghihintay na mangyari ang mga nakatatakot na pangyayaring ito.
Hinihintay natin na itakas tayo ng Panginoon bago mangyari ang alinman
sa mga ito. Kaya, tiyak na may pangangailangan para sa raptyur ng mga
mandaraig.
B. Ang mga Pangako
1. Maituring na Karapat-dapat na Makatakas sa Lahat ng Bagay na ito
at Tumayo sa Harapan ng Anak ng Tao
Ngayon darako tayo sa mga pangako na may kaugnayan sa raptyur
ng mga mandaraig. Sinasabi ng Lucas 21:36, “Datapuwa’t
magsipagbantay kayo, na sa bawa’t panahon ay nagsisipagdaing, na kayo
ay manaig upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na malapit
nang maganap, at upang mangakatayo kayo sa harapan ng Anak ng Tao.”
Ayon sa Griyego, ang mga salitang maituring na karapat-dapat ay
maaaring isaling “lubusang pinalakas.” Sa Griyego taglay ng salitang ito
ang dalawang kahulugan. Kapag lubusan tayong napalakas, maituturing
tayong karapat-dapat. Dapat tayong mapalakas nang lubusan upang
matakasan ang silo at makatayo sa harapan ng Anak ng Tao. Bago
bumalik ang Panginoon, Siya, ang Anak ng Tao, ay mapasasa-ikatlong
langit. Inihahayag ng Lucas 21:36 na ang mga mandaraig ay tatayo sa
harapan ng Anak ng Tao. Ito ay nangangahulugan na sila ay mararaptyur
patungo sa presensya ng Panginoon sa mga kalangitan. Habang
paparating na ang silo, dapat tayong lubusang mapalakas upang ito ay
matakasan. Kung pamilyar kayo ukol sa pangingisda, matatanto ninyo na
ang ilang mas malalakas na isda ay may kakayahang makatakas sa
lambat. Gayundin, ang mga mandaraig ay lubos na mapalalakas upang
matakasan ang silo at tumayo sa presensya ng Panginoon sa mga
kalangitan. Ito ay isang pangako ng pagiging naraptyur bago dumating
ang matinding kapighatian.
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2. Maingatan sa Oras ng Pagsubok
Ang isa pang pangako ukol sa raptyur ay matatagpuan sa
Apocalipsis 3:10, “Sapagka’t tinupad mo ang salita ng Aking pagtitiis,
ikaw naman ay Aking iingatan sa panahon ng pagsubok na malapit nang
dumating sa buong pinanahanang-lupa, upang subukin ang mga
nananahan sa ibabaw ng lupa.” Ang ilan ay nagsasabing ang lahat ng
Kristiyano ay mararaptyur pagkatapos ng matinding kapighatian. Ang
konseptong ito ay matatagpuan sa kalagitnaan ng mga tinataguriang
grupong Newton ng mga Brethren na humiwalay sa grupo ni Darby.
Itinuturo ng grupong Newton na ang lahat ng Kristiyano ay daraan sa
kapighatian. Minsan ay tinanong ko ang isa sa mga nangungunang guro
sa grupong Newton hinggil sa Apocalipsis 3:10, at kanyang inamin na
ang bersikulong ito ay isang suliranin sa kanila. Ayon sa bersikulong ito,
ang mga mandaraig ay hindi lamang iingatan mula sa pagsubok bagkus
pati na rin sa panahon ng pagsubok, nangangahulugan na sila ay
iraraptyur bago ang matinding kapighatian. Kaya, ang raptyur ng mga
mandaraig ay mas mauuna kaysa sa matinding kapighatian.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE TATLUMPU

ANG RAPTYUR NG MGA MANANAMPALATAYA
(2)
I. ANG RAPTYUR NG MGA MANDARAIG

C. Ang mga Katunayan
1. Ang Isa ay Kinuha at ang Isa ay Iniwan
Makikita natin sa Mateo 24:39-42 ang katunayan ukol sa raptyur.
Sinasabi ng mga bersikulo 40 at 41, “Sa panahong yaon may dalawang
lalake ang sasabukid; ang isa ay kukunin, at ang isa ay iiwan. Dalawang
babae ang magsisigiling sa gilingan; ang isa ay kukunin, at ang isa ay
iiwan.” Makikita natin dito ang dalawang kapatid na lalake sa bukid at
ang dalawang kapatid na babae sa gilingan. Ang isa sa mga kapatid na
lalake at ang isa sa mga kapatid na babae ay kinuha at ang iba ay iniwan.
Ang ilan sa kalagitnaan natin, lalo na ang mga kabataan, ay maaaring
umiibig sa Panginoon at nag-iisip na hindi na nila kailangang
pahalagahan ang kanilang pantaong pamumuhay. Subalit sa mga
bersikulong ito, makikita natin ang dalawang kapatid na lalakeng
gumagawa sa bukid at dalawang kapatid na babaeng naggigiling sa
gilingan. Ito ay para sa pagkain. Hangga’t nabubuhay tayo sa lupa, hindi
natin maaaring ipagwalang-bahala ang pangangailangan sa pagkain.
Kailangan nating gumawa upang makakain. Kaya, kung tunay mong
iniibig ang Panginoon, dapat mong matanto na habang iniibig mo Siya,
dapat ka pa ring kumita ng ikabubuhay para sa iyong sarili. Habang ang
dalawa ay gumagawa sa bukid para sa kanilang ikabubuhay, ang isa ay
kukunin at ang isa ay maiiwan. Sa panlabas ay pareho sila, subalit sa
panloob sila ay magkaiba. Kung babasahin mo ang ibig sabihin ng
nilalaman, makikita mo na ang isa ay mapagbantay at handa at ang isa ay
hindi. Habang ang isa ay naghahanda, ang isa ay hindi mapagbantay.
2. Ang Lalakeng anak ay Inagaw Paitaas sa Diyos
Ang katunayan ukol sa raptyur ng mga mandaraig ay matatagpuan
din sa Apocalipsis 12:5. Sinasabi sa bersikulong ito na, “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
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anak ay inagaw paitaas sa Diyos at sa Kanyang trono.” Pansinin na ang
lalakeng-anak ay hindi inagaw paitaas tungo sa himpapawid kundi tungo
sa trono ng Diyos. Ang trono ng Diyos ay nasa ikatlong langit. Ang
raptyur na ito ay magaganap bago ang tatlo’t kalahating taon ng
matinding kapighatian (12:6, 14).
3. Ang Sandaan at Apatnapu’t apat na Libong
Magiging Unang bunga sa Diyos at sa Kordero
Ang katunayan ukol sa raptyur ay matatagpuan din sa 14:1-5, kung
saan mababasa natin ang tungkol sa isang daan at apatnapu’t apat na
libong magiging ang unang bunga sa Diyos at sa Kordero. Bilang unang
bunga, dinala sila sa bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos sa mga
kalangitan, hindi sa himpapawid. Ang sandaan at apatnapu’t apat na libo
ay iraraptyur patungo sa Sion sa mga kalangitan bago pilitin ni Antikristo
ang mga tao na sumamba sa kanya sa panahon ng matinding kapighatian.
Ang mga katunayang ito hinggil sa raptyur ng mga mandaraig ay
hindi maikakaila. Ang isang nasa bukid at ang isang naggigiling sa
gilingan ay kinuha bago ang iba, ang lalakeng-anak ay inagaw paitaas sa
trono ng Diyos bago ang huling tatlo’t kalahating taon, at ang unang
bunga ay kinuha bago ang ani. Walang sinuman ang makapagsasabi na
ang ani ay kukunin kasabay ng unang bunga. Gaya ng nililinaw ng
Apocalipsis 14, ang unang bunga ay unang mararaptyur at ang ani ay
mararaptyur sa dakong huli.
D. Ang Panahon
Ngayon ay dumako tayo sa panahon ng raptyur ng mga mandaraig.
Ayon sa Apocalipsis 3:10, ito’y mauuna sa “panahon ng pagsubok.”
Higit pa rito, ipinapahiwatig ng kapitulo 12 na ang lalakeng-anak ay
aagawin paitaas sa trono ng Diyos bago ang huling tatlo’t kalahating
taon, yaon ay, bago ang matinding kapighatian (12:5-6, 14, 17). Bukod
pa rito, ang isang daan at apatnapu’t apat na libong unang bunga ay
tatayo sa Bundok Sion bago puwersahin ni Antikristo ang mga tao na
sambahin siya at ang kanyang larawan sa panahon ng matinding
kapighatian (14:1-5, 9-12). Kung babasahin mong mabuti ang kapitulo
labing-apat, makikita mo na pagkatapos na madala ang unang bunga sa
Bundok Sion sa langit, sa lupa ay itatayo ni Antikristo ang kanyang
larawan sa templo at pipilitin ang mga taong sambahin ito. Maliban na
lamang kung hindi kayo naniniwala sa Biblia, wala nang pagtatalo pa
ukol dito. Kung pinaniniwalaan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, sa
gayon ay dapat nating tanggapin na ang ilang Kristiyano ay iraraptyur
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tungo sa ikatlong kalangitan, hindi sa himpapawid, bago usigin ni
Antikristo ang bayan ng Diyos.
E. Ang Lugar
1. Ang Tumayo sa Harapan ng Anak ng Tao
Ang lugar kung saan ang mga mandaraig ay iraraptyur ay sa
harapan ng Anak ng Tao sa mga kalangitan (Luc. 21:36). Sa panahon ng
pagraptyur sa mga mandaraig, si Kristo ay hindi pa nakaalis sa langit at
nakababa sa himpapawid. At lalong hindi pa Siya nakababa sa lupa. Ang
mga mandaraig na napanaigan ang silo ng Diyablo ay tatayo sa harapan
ng Anak ng Tao sa mga kalangitan.
2. Ang Maagaw Paitaas sa Trono ng Diyos
Gaya ng ipinahihiwatig ng 12:5, ang lalakeng-anak ay aagawin
paitaas sa trono ng Diyos sa mga kalangitan. Marahil nalalaman ng
maraming Kristiyano na sinasabi ng 1 Tesalonica 4 na yaong mga buháy
at nananatili ay aagawin paitaas sa himpapawid. Subalit dito makikita
natin na ang lalakeng-anak ay aagawin paitaas sa trono ng Diyos sa mga
kalangitan.
3. Ang Tumayo sa Bundok Sion
Ang katunayan na ang unangbunga ay tatayo sa Bundok Sion sa
mga kalangitan ay nagpapatunay rin na ang lugar kung saan ang mga
mandaraig ay iraraptyur ay ang mga kalangitan. Ipinahihiwatig ng lahat
ng bersikulong ito na ang mga mandaraig ay hindi iraraptyur sa
himpapawid kundi sa ikatlong kalangitan. Samakatuwid, ukol sa kapwa
panahon at lugar, ang raptyur ng mga mandaraig ay lubusang naiiba mula
sa raptyur ng karamihan sa mga mananampalataya.
F. Ang mga Kondisyon
1. Magbantay at Manalangin Lagi
Ngayon ay dumako tayo sa mga kondisyon ukol sa raptyur ng mga
mandaraig. Ang ibig nating sabihin sa mga kondisyon ay ang mga
panuntunan at halagang dapat nating bayaran para sa maagang raptyur na
ito. Unang-una, dapat tayong magbantay at manalangin lagi (Luc. 21:36).
Ang magbantay at manalangin lagi ay hindi nangangahulugang
mananalangin lamang tayo at hindi na gagawa, matutulog o kakain.
Nangangahulugan ito na habang gumagawa tayo, taglay natin ang isang
nananalanging espiritu at tayo ay palagiang nananalangin. Ang
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magkaroon ng ganitong palagiang pananalangin ay hindi humihiling na
tumigil tayo sa paggawa. Kung hindi ka makapanalangin habang
gumagawa, magkagayon ang iyong panalangin ay maaaring hindi
lubhang tunay; sa halip, maaaring ito ay isang pormal, relihiyosong
pagtatanghal. Ang pinakamainam na panalangin ay yaong habang abala
kang gumagawa, palagian at kasabay na tumitingin ka sa Panginoon na
may buháy na espiritu. Ito ang totoo at tunay na panalangin. Lahat tayo
ay makapananalangin nang palagian. Kahit kapag ako ay nagsasalita, ako
ay nananalangin. Habang ikaw ay nakikipagsalamuha sa iba, dapat ay
nananalangin ka. Kailangan nating maging mga nananalanging tao na
may nananalanging espiritu. Kailangan nating manalangin sa lahat ng
panahon. Ito ang ibig sabihin ng manalangin nang palagi.
2. Magbantay at Maging Handa
Ang ikalawang kondisyon ay yaong dapat tayong magbantay at
maging handa (Mat. 24:40-44; Luc. 12:35-40). Dapat tayong
makapagsabi, “Panginoon, abala ako sa paggawa, subalit handa akong
umalis. Panginoon, narito akong naglilinis ng aking mga kagamitan at
pinananatili sa ayos ang mga ito, subalit ayaw kong mamuhay rito
magpakailanman. Panginoon, handa akong makuha Mo.” Masasabi mo
ba ito sa Panginoon? Ang maging handa ay hindi nangangahulugang
titigil tayo sa paggawa at wala nang gagawin. Sa nakaraang siglo, may
ilang taong gumawa nito. Isang guro ang nagsabi sa kanila na sa isang
partikular na panahon si Kristo ay darating. Pagkarinig nila nito,
nagsipaligo sila nang husto, nagsuot ng puting damit at walang ginawa
kundi manalangin. Hindi ito ang wastong paraan ng paghihintay sa
pagbabalik ng Panginoon. Ang wastong paraan ay ang mamuhay ng
isang normal na buhay. Wala saanman sa Biblia ang nagsasabing maligo
tayo, magsuot ng puting kasuotan, at hintaying bumalik ang Panginoon.
Sa halip, sinasabi ng Panginoong Hesus na walang sinumang makaaalam
ng panahon. Habang ang dalawang kapatid na lalake ay magtatrabaho sa
bukid, lubha silang mabibigla na, ang isa ay biglang kukunin at ang isa
pa ay maiiwan.
Hindi natin dapat unawain ang Biblia ayon sa ating pantaong
konsepto. Maraming Kristiyanong pinahahalagahan ang pagbabalik ng
Panginoon ang may konsepto na yamang malapit nang dumating ang
Panginoon, mas mabuti para sa kanila na wala nang anumang gawin.
Hindi, ang lahat ay nakasalalay sa isang normal na pamumuhay at sa
pakikipag-ugnay sa Panginoon sa lahat ng sandali na may buháy na
espiritu. Sabihin mo sa Panginoon, “Panginoon, wala akong mga
pagkakatali sa lupa. Handa akong umalis anumang oras na gustuhin
Mong kunin ako.” Ito ang paraan ng pagbabantay at pagiging handa.
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3. Iniibig ang Pagpapakita ng Panginoon
Ang ikatlong kondisyon ay ang ibigin ang pagpapakita ng
Panginoon. Sa 2 Timoteo 4:8 sinabi ni Pablo, “Buhat ngayon, natataan sa
akin ang putong ng katuwiran, na igagawad sa akin ng Panginoon na
matuwid na Hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, bagkus sa
lahat din naman ng mga umiibig sa Kanyang pagpapakita.” Sinabi ni
Pablo na ang putong ng katuwiran ay natataan sa lahat ng mga umiibig sa
pagpapakita ng Panginoon. Dapat nating sabihin sa Panginoon,
“Panginoong Hesus, iniibig Kita at iniibig ko ang Iyong pagpapakita.
Dahil iniibig Kita, iniibig ko ang Iyong pagpapakita.” Gayon pa man,
ang ibigin ang pagpapakita ng Panginoon ay hindi nangangahulugan na
hindi tayo dapat mamuhay ng isang normal na buhay. Sa halip, mas
iniibig natin ang Kanyang pagpapakita, mas kailangan nating mamuhay
ng isang normal na buhay ngayon.
4. Tinutupad ang Salita ng Pagtitiis ng Panginoon
Ang isa pang kondisyon ay ang tuparin ang salita ng pagtitiis ng
Panginoon (Apoc. 3:10). Upang maging ang patotoo ni Hesus, dapat
nating tuparin ang salita sa Biblia. Ngunit kung gagawin natin ito,
uusigin tayo. Sa buong itinagal ng mga siglo, ang mga banal ay inusig at
namartir dahil naging tapat sila sa salita ng Panginoon. Ngayon, dapat
din tayong maging tapat sa salita ng Panginoon. Hindi tayo sumusunod
sa mga tradisyon o nagpapahalaga sa relihiyon. Pinahahalagahan lamang
natin ang salita ng Panginoon na siyang ang salita ng Kanyang pagtitiis.
Dahil dito, dumaranas tayo ng pag-uusig. Para rito kailangan natin ang
pagtitiis ng Panginoon. Dapat nating tiisin ang pag-uusig ng relihiyon.
Ang salitang tinutupad natin ay ang salita ng pagtitiis ng Panginoon.
5. Nananaig at Tinutupad ang mga Gawa ng Panginoon
Panghuli, kung makikibahagi tayo sa unang raptyur, dapat nating
mapanaigan ang napababang Kristiyanidad at tuparin ang mga gawa ng
Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa 2:26 sa mga yaong nasa Tiatira, “At
ang magtagumpay, at ang tumupad ng Aking mga gawa hanggang sa
katapusan, ay bibigyan Ko ng awtoridad sa mga bansa.” Walang
sinumang makasasalungat sa katunayan na itinakwil ng Iglesya Katolika
Romana ang mga gawa ng Panginoon. Ano ba ang mga gawa ng
Panginoon? Unang-una, ang Kanyang kamatayan sa krus. Maging ito ay
itinatatwa ng Iglesya Katolika Romana, sapagkat hindi nito tinuturuan
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ang mga tao na magtiwala sa kamatayan ng Panginoon para sa kanilang
kaligtasan. Sa halip, itinuturo nito sa kanila na manalangin sa ilang santo,
mag-ambag ng salapi, magmagandang-asal, at maging ang magdusa. Sa
paggawa nito, itinatatwa ng mga yaong nasa Iglesya Katolika Romana
ang gawa ng Panginoon sa Kanyang pagkapako sa krus para sa ating
katubusan. Itinatatwa rin ng Iglesya Katolika Romana ang pagkabuhay
na muli ng Panginoon; ganap nitong kinalimutan ang anumang ginawa
ng Panginoon. Itinuturo rin ng Katolisismo na sa pamamagitan ng pagaalay ng handog na salapi maaari mong mapaikli ang panahon ng
pananatili ng isang kamag-anak sa purgatoryo. Ito ay isang halimbawa
ng pagwawalang-bahala sa kung ano ang nagawa ng Panginoon sa
pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na muli. Sa sulat sa Tiatira tila ba
sinasabi ng Panginoon,
“Kailangan
ninyong mapanaigan ang Katolisismo at tuparin ang Aking mga gawa.
Kailangan ninyong tuparin ang lahat ng Aking ginawa para sa inyo.
Hindi ninyo dapat sambahin si Maria, kundi tuparin ninyo ang Aking
pagtutubos, ang Aking pag-akyat sa langit, at ang Aking pananahan. Ito
ang Aking mga gawa. Huwag kayong magtiwala sa inyong mabubuting
gawa—ang inyong mga kontribusyon, ang inyong mga panalangin sa
mga santo, ang inyong mga pag-aayuno, at ang inyong mga pagdurusa.”
Gayon pa man, sa kabila ng salita ng Panginoon, yaong mga nasa Iglesya
Katolika Romana ay nabigo pa ring panatilihin ang mga gawa ng
Panginoon.
Dapat nating mapanaigan ang makademonyong Katolisismo at
panatilihin ang lahat ng nagawa ng Panginoon para sa atin. Hindi natin
kailanman sasambahin si Maria. Bagama’t isa siyang kapatid na babae at
ipapahayag natin ang ukol sa kanya nang gayon, hindi natin siya
kailanman tatawaging “Mama Mary.” Hindi siya ang ina ng Diyos, at
nakakikilabot sabihing siya nga. Itinuturo ng Katolisismo na si Kristo ay
ang Anak ni Maria, ngunit sa sulat sa Tiatira, sinabi ng Panginoong
Hesus na Siya ang Anak ng Diyos (2:18). Yamang ipinagwalang-bahala
ng Katolisismo ang mga gawa ni Kristo, yaong mga nasa Katolisismo ay
hindi mararaptyur bago ang kapighatian. Sa halip, ayon sa Apocalipsis
17:16, gagamitin ng Diyos si Antikristo at ang kanyang sampung hari
upang patayin ang marami sa mga yaong nasa Iglesya Katolika Romana.
Sinabi sa 2:23 ng Panginoong Hesus sa mga nasa Tiatira, “Papatayin Ko
ng kamatayan ang kanyang mga anak.” Kaya, sila ay hindi mararaptyur.
Dapat nating mapanaigan ang napababang Katolisismo at lubusang
bumalik sa mga gawa ng Panginoong Hesus, ang Isang namatay para sa
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atin, nabuhay na muli at umakyat sa langit, at siyang babalik para sa atin.
Dapat nating panatilihin ang Kanyang mga gawa hanggang sa katapusan.
II. ANG RAPTYUR NG KARAMIHAN
SA MGA MANANAMPALATAYA

Ngayon darako
mananampalataya.

tayo

sa

raptyur

ng

karamihan

sa

mga

A. Ang Katunayan
Ang katunayan ukol sa raptyur ng karamihan sa mananampalataya
ay yaong “ang ani ay nagapas na” (14:14-16). Makikita natin sa 14:1-5
na ang unang bunga ay dinala sa Bundok Sion sa mga kalangitan. Sa mga
bersikulo 6 hanggang 13 naroroon ang pag-uusig sa ilalim ni Antikristo,
na siyang magtatayo ng kanyang larawan at pipilit sa mga taong
sambahin ito. Pagkatapos nito, sinabihan tayo na ang ani ay hinog na.
Kaya, ayon sa Apocalipsis 14, may dalawang uri ng raptyur: ang raptyur
ng mga unang bunga at ang raptyur ng ani.
B. Ang mga Taong Iniraptyur
1. Ang mga Binuhay na muling Banal
Sa raptyur ng karamihan sa mananampalataya ang mga taong unang
iniraptyur ay ang mga binuhay na muling banal (1 Tes. 4:15; 1 Cor.
15:23). Sinasabi ng 1 Tesalonica 4:15 na yaong mga “nabubuhay yaong
natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa
anumang paraan sa nangatutulog.” Sa pagtunog ng huling trumpeta, na
siyang ang magiging ikapitong trumpeta, ang mga patay na banal ay
bubuhaying-muli at, kasama ng mga buháy na banal, ay iaakyat sa
himpapawid upang salubungin doon ang Panginoon.
2. Ang mga Mananampalatayang Buháy at Natitira
Sinalita ng 1 Tesalonica 4:15 at 17 ang tungkol sa mga yaong
“nabubuhay, yaong natitira.” Iminumungkahi ng pariralang ito ang isang
napakalaking bagay, sapagkat ipinahihiwatig nito na may ilang
nabubuhay na wala na sa lupa. Kung hindi gayon, hindi na gagamitin ni
apostol Pablo ang salitang natitira; payak na lamang niyang gagamitin
ang salitang buháy. Ipinahihiwatig nito na ang mga nabubuhay na banal
ay magiging nasa dalawang kategorya: yaong mga buháy ngunit hindi
mananatili sa lupa, at yaong mga buháy at mananatili pa rin sa lupa.
Yaong mga buháy at hindi mananatili ay yaong mga naraptyur na. Sa
Mga Nilalaman

panahong iyon, ang ilan sa mga buháy na banal ay naiakyat na sa trono
ng Diyos sa ikatlong kalangitan.
C. Ang Panahon
1. Sa Huling Trumpeta
Ang panahon ng raptyur ng karamihan sa mananampalataya ay sa
huling trumpeta, yaon ay, sa ikapitong trumpeta malapit sa pagtatapos ng
matinding kapighatian (1 Cor. 15:52; 1 Tes. 4:16; Apoc. 10:7; 11:14-15).
May ilang nagsasabing ang huling trumpeta sa 1 Tesalonica 4 at 1
Corinto 15 ay hindi ang ikapitong trumpeta ng Apocalipsis 11, kundi ito
raw ay iba pang trumpeta, marahil ay kahalintulad ng pinatutunog na
trumpeta para sa pagkilos ng hukbong Hudyo. Ito ay isang kakatwang
interpretasyon. Hindi ko makita kung paanong matatanggap ito ninuman,
dahil ito ay isang interpretasyong hindi ayon sa Biblia. Nang isulat ni
apostol Pablo ang 1 Corinto 15, sinalita niya ang ukol sa huling trumpeta.
Naniniwala ba kayo na ang ibig niyang sabihin ay ang huling trumpeta
ng hukbong Hudyo? Lubha namang katawa-tawa ito! Saan kaya nakuha
ng mga tao ang ganitong konsepto? Anong maling paraan ng
pagpapakahulugan ng Biblia! Iminumungkahi naman ng ilan ang
pagpapakahulugang ito dahil itinuturo nila na ang lahat ng banal ay
iraraptyur bago ang matinding kapighatian. Ngunit alam nila na ang
huling trumpeta, ang ikapito, ay patutunugin malapit na sa pagtatapos ng
matinding kapighatian. Kaya, upang masabi na ang lahat ng banal ay
iraraptyur bago ang matinding kapighatian, dapat nilang sabihin na ang
huling trumpeta sa 1 Corinto 15 at 1 Tesalonica 4 ay kakaibang trumpeta
mula sa ikapito at huling trumpeta sa aklat ng Apocalipsis. Iniiwasan nila
ang katotohanan sa Biblia na naghahayag na ang karamihan sa mga
mananampalataya ay iraraptyur sa pagpapatunog ng ikapitong trumpeta,
ang huling trumpeta, na mangyayari sa pagtatapos ng matinding
kapighatian. Ito ay isang malakas na katibayan na ang karamihan sa
mananampalataya ay daraan sa mahaba-habang bahagi ng matinding
kapighatian. Sa gayon, ang pagtuturo na ang lahat ng mananampalataya
ay iraraptyur bago ang matinding kapighatian ay lubusang hindi ayon sa
mga Kasulatan.
2. Pagkatapos na ang Tao ng Kasalanan,
si Antikristo, ay Mahayag
Ang raptyur ng karamihan sa mananampalataya ay mangyayari
pagkaraang ang tao ng kasalanan, si Antikristo, ay mahayag (2 Tes. 2:14). Binibigyan tayo ng 2 Tesalonica 2 ng isang malakas na batayan sa
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pagsasabing ang pagraptyur ng karamihan sa mananampalataya ay
mangyayari sa pagtatapos ng matinding kapighatian. Malinaw na
sinasabi ng bahaging ito ng Salita na bago iraptyur ang mga banal, ang
tao ng kasalanan, si Antikristo, ay mahahayag at uupo siya sa templo ng
Diyos “magtatanyag ng kanyang sarili na siya ay Diyos” (2 Tes. 2:4).
Ang pagsambang ito sa diyus-diyosan ay magaganap bago ang raptyur
ng karamihan sa mga mananampalataya. Sa tuwing inilalagay ng mga
yaong nasa grupo ni Newton ang mga bersikulong ito sa harapan ng mga
yaong nasa grupo ni Darby, napapahiya ang mga nasa grupo ni Darby.
Itinuro ni Darby na lahat ng mananampalataya ay iraraptyur bago ang
kapighatian, ngunit gaya nang ipinakita ng grupo ni Newton, si
Antikristo ay dapat munang mahayag at itayo ang kanyang imahe sa
templo at puwersahin ang mga tao upang sumamba rito bago bumalik
ang Panginoon at tipunin sa Kanya ang mga banal. Sa tuwing ang
bahaging ito ng Salita ay binubuksan, ang mga bibig ng mga gurong
nagsasabi na ang lahat ng mananampalataya ay iraraptyur bago ang
kapighatian ay napatatahimik.
3. Pagkatapos Pilitin ng Halimaw, ni Antikristo,
ang mga Tao na Sambahin Siya
at ang Kanyang Larawan sa Matinding Kapighatian
Ang raptyur ng karamihan sa mananampalataya ay mangyayari
pagkatapos pilitin ng halimaw, ni Antikristo, ang mga tao na sambahin
siya at ang kanyang larawan sa matinding kapighatian (14:9-16).
Malinaw itong inihayag sa ikalabing-apat na kapitulo ng Apocalipsis.
4. Pagkatapos ng Digmaan ni Satanas
sa mga Nalabi sa Bayan ng Diyos
Ang raptyur na ito ay mangyayari rin pagkatapos ng pakikidigma ni
Satanas, ang malaking dragon, sa mga nalabi sa bayan ng Diyos sa
panahon ng matinding kapighatian (12:17, 14, 5). Ito ay pagkatapos ng
pagraptyur ng lalakeng-anak. Ayon sa Apocalipsis 12, ang lalakeng-anak
ay aagawin paitaas sa trono ng Diyos bago ang huling tatlo’t kalahating
taon. Pagkaraan ng mga tatlo at kalahating taon, ang karamihan sa binhi
ng babae ay iaakyat. Nangangahulugan ito na pagkatapos maiakyat ng
lalakeng-anak, ang nalabi sa binhi ng babae ay magdaranas ng pag-uusig
ni Satanas. Kaya ang karamihan sa mananampalataya ay maiiwan pa rin
sa lupa at iraraptyur sa pagwawakas ng matinding kapighatian.
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5. Sa Kaganapan ng Kapanahunan
Ang raptyur ng karamihan sa mananampalataya ay mangyayari sa
“kaganapan ng kapanahunan” (Mat. 13:39). Ang kaganapan ng
kapanahunan ay ang pagwawakas ng matinding kapighatian. Ayon sa
Mateo 13:39, ito ang magiging panahon ng pag-aani. Dumating si Kristo
upang ihasik ang binhi sa bukirin upang magbunga ng pananim para sa
Diyos. Aanihin ang pananim na ito sa kaganapan ng kapanahunan. Ang
kaganapan ng kapanahunang ito ay magiging ang huling tatlo’t
kalahating taon. Simula sa muling-pagtatayo ng lunsod ng Herusalem,
isang panahon ng pitumpung linggo ang natukoy. Ang unang animnapu’t
siyam na linggo, na sumasaklaw sa panahon mula sa pagpapalabas ng
utos upang muling itayo ang Herusalem hanggang sa pagkapako sa krus
ni Kristo, isang haba ng panahon na may apatnaraan at walumpu’t
tatlong taon. Pagkatapos ng pagkapako sa krus ni Kristo, may isang
malaking pagitan. Sa kalaunan, isasara ang puwang, at ang huling linggo,
ang huling pitong taon, ay magsisimula. Ang huling kalahati ng huling
linggo ay magiging ang pagkukumpleto ng Bagong Tipang kapanahunan,
na nagsisimula sa krus hanggang sa pagwawakas ng matinding
kapighatian. Walang sinuman ang nakaaalam kung gaano kahaba ang
puwang sa pagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus at sa pagsisimula ng
ikapitumpung linggo. Ngunit malinaw na inihahayag ng Daniel 9 na ang
pagwawakas ng kapanahunang ito ay ang pitong taon ng huling linggo.
Ang kaganapan ng kapanahunan ay ang huling kalahati ng pitong taong
ito. Sa pagwawakas ng tatlo’t kalahating taong ito, kukunin na ang
karamihan sa mga banal. Ang mga mandaraig ay mararaptyur ilang
panahon bago ang huling tatlo’t kalahating taon. Ang panahong ito ay
hindi mabatid. Samantalang ang panahon ng raptyur ng mga mandaraig
ay hindi mabatid, ang panahon naman ng raptyur ng karamihan sa
mananampalataya ay nababatid, dahil sinabihan tayo na ito ay sa
ikapitong trumpeta, na malapit sa pagwawakas ng matinding kapighatian.
D. Ang Lugar
Darako tayo ngayon sa lugar kung saan ang karamihan sa
mananampalataya ay iraraptyur. Inihahayag ng 1 Tesalonica 4:17 na ang
lugar ay sa “himpapawid,” at tinutukoy ng Apocalipsis 14:14-16 na ito
ay “sa ibabaw ng alapaap.” Ang mga mandaraig ay iraraptyur sa trono, sa
presensiya ng Anak ng Tao sa ikatlong langit. Ngunit payak na sinasabi
sa atin ng 1 Tesalonica 4 na ang karamihan sa mananampalataya ay
aagawin paitaas sa himpapawid, at inihahayag ng Apocalipsis 14 na
aanihin ang ani sa alapaap. Sa panahong iyon, si Kristo ay hindi na
nababalot ng ulap, kundi nakaupo sa alapaap sa himpapawid.
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E. Ang Kalagayan
Ang kalagayan ng raptyur ng karamihan sa mga banal ay yaong ang
ani ay hinog na. Sinasabi ng Apocalipsis 14:15, “At lumabas ang isa
pang anghel sa templo, na sumisigaw nang may malakas na tinig sa
Kanya na nakaupo sa alapaap. Ihulog Mo ang Iyong karit at gumapas Ka;
sapagkat dumating na ang oras ng paggapas, sapagka’t ang aanihin sa
lupa ay hinog na.” Kaya ang pagkahinog ay ang kalagayan ng raptyur
nang karamihan sa mananampalataya.
III. DALAWANG IBA PANG PAGRAPTYUR

Bukod sa dalawang uring ito ng raptyur, ang raptyur ng mga
mandaraig at ng karamihan sa mananampalataya, mayroon pang
dalawang iba pang raptyur: ang raptyur ng dalawang saksi (11:12) at ang
raptyur ng mga banal na mananaig laban sa halimaw, sa kanyang
larawan, at sa bilang ng kanyang pangalan (15:2).
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