Pag-aaral Pambuhay
ng

Apocalipsis

Ikaanim na Aklat
Mga Mensahe 31-36

Witness Lee

© 1984 Living Stream Ministry
Reserbado ang lahat ng karapatan.
Walang bahagi ng gawaing ito ang maaaring sipiin o ilipat sa anumang anyo
o sa pamamagitan ng anumang paraan—grapiko, elektroniko, o mekanikal,
kabilang ang pagpo-photocopy, pagrerekord, o pamamaraan ng pag-ipon at
pagkuha ng impormasyon—nang walang nakasulat na pahintulot mula sa
tagapaglathala.

Ikalawang Pagkalimbag, 600 kopya, Marso 2013

Isinalin sa Filipino na may pahintulot ng:
Living Stream Ministry
2431 W. La Palma Ave., Anaheim, CA 92801 U.S.A.
P.O. Box 2121, Anaheim, CA 92814 U.S.A.

Inilathala ng:
LITERATURE CENTER
19-23 Liwayway St., Acacia,
Malabon City, Philippines
Tel. Nos.: (02) 287-2225; 288-9231
Email: LiteratureCenter@gmail.com

PAMBUNGAD
Ang mga sumusunod na mensahe ay ginawang laan sa mga banal sa paraang
elektroniko para sa kanilang pagtatamasa habang dumaranas ng Enhanced
Community Quarantine.

Mga Nilalaman

MENSAHE 31
MENSAHE 32
MENSAHE 33
MENSAHE 34
MENSAHE 35
MENSAHE 36

(Mangyaring paki-download ang susunod na aklat)

PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE TATLUMPU’T ISA

ANG APAT NA ASPEKTO NG KARANASAN
HINGGIL SA GINTONG PATUNGAN NG ILAWAN
Ang Genesis ay ang bukirin kung saan halos lahat ng binhi ng
katotohanan ay naihasik. Sa Apocalipsis mayroon tayong paggapas ng
mga katotohanang naihasik sa pasimula ng Biblia. Sa aklat na ito ng
kaganapan, ang mga ekklesia lokal ay lubhang mahalaga. Ang mga
ekklesia lokal ay ang pinagtutuunan din ng aklat na ito. Nakita na natin
na ang mga ekklesia lokal ang hantungan ng sumusulong na pahayag at
pagpapakita ng Diyos. Sa Biblia hindi lamang ang pahayag ng Diyos ang
taglay natin, bagkus maging ang Kanyang pagpapakita. Ang pahayag ay
maaaring ituring na malapit sa doktrina, ngunit ang pagpapakita ay tiyak
na may kaugnayan sa karanasan. Samakatuwid, ang Biblia ay hindi
lamang nagbibigay sa atin ng doktrina bagkus ng karanasan din, hindi
lamang ng pahayag ng Diyos, bagkus ng pagpapakita rin ng Diyos. Kung
walang mga ekklesia lokal, walang magiging hantungan para sa pahayag
at pagpapakita ng Diyos.
Ang tusong kaaway, si Satanas, ay nasusuklam sa mga ekklesia
lokal. Sa buong nagdaang mga siglo, maraming magagaling na
Kristiyanong mangangaral ang nagtuon ng kanilang pansin sa maraming
ibang bagay. Tinatanggap natin na ang ilan sa mga bagay na ito ay
naging mahalaga. Gayon pa man, naiwaglit pa rin ng karamihan sa mga
mangangaral na ito ang pinagtutuunan, naiwaglit ang hantungan ng mga
ekklesia lokal. Dapat nating sambahin at purihin ang Diyos sa pagiging
ang Panginoon. Kailanma‟y hindi Niya palalampasin ang bagay na ito.
Pagkatapos na mabawi ang napakaraming bagay sa loob ng nakalipas na
maraming siglo, sa ating panahon Siya ay nakarating na sa hantungang
ito. Ito ang dahilan na, araw at gabi, ang tanging kabigatan natin ay ang
itayo ang mga ekklesia lokal. Ang lahat ng pagsalakay at pagsalungat na
ating dinaranas ay dahil lamang sa ating paninindigan para sa mga
ekklesia lokal.
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ANG PATUNGAN NG ILAWAN
BILANG ISANG SAGISAG NG EKKLESIA

Nalalaman ng lahat na ang terminolohiyang ekklesia ay hindi
matatagpuan sa Lumang Tipan. Ang unang pagkakataon na ito ay
ginamit ay sa Mateo 16:18, kung saan sinabi ng Panginoong Hesus,
“Itatayo Ko ang Aking ekklesia.” Gayon pa man, sa Lumang Tipan
maraming sagisag ang paunang-nagpapakita sa ekklesia. Halimbawa, sa
Genesis 2 mayroon tayong kasintahang babae bilang isang sagisag ng
ekklesia bilang ang kapareha ni Kristo. Higit pa rito, kapwa ang
tabernakulo at ang templo ay mga sagisag ng ekklesia bilang ang
pinananahanang-lugar ng Diyos sa gitna ng mga tao sa lupa. Ang mga
anak ni Israel bilang isang sama-samang tao ay nagpapakita na ang
ekklesia ay isang sama-samang tao rin upang ihayag ang Diyos. Wala sa
mga sagisag na ito, gayon pa man, ang nagpapaloob ng lahat na gaya ng
patungan ng ilawan.
Ang patungan ng ilawan ay unang binanggit sa Exodo 25. Kung
taglay lamang natin ang kapitulong ito, hindi natin matatanto na ang
patungan ng ilawan ay may kaugnayan sa ekklesia o sa mga ekklesia. Sa
bandang katapusan ng Lumang Tipan, matatagpuan natin ang patungan
ng ilawan na muling binanggit sa Zacarias 4. Ang Zacarias ay
nagpapakita ng ilang pagsulong at pag-unlad kaysa sa nasa Exodo. Sa
Exodo ay mayroon lamang tayong patungan ng ilawan na may pitong
ilawan; walang nabanggit kung ano ang tinutukoy ng pitong ilawan.
Ngunit sa Zacarias tayo ay binigyan ng isang tiyak na interpretasyon ng
pitong ilawan, sapagkat sa aklat na ito sinabihan tayo na ang pitong
ilawan ay ang pitong mata ng Diyos (4:10) at ang pitong mata ng bato
(3:9). Sinasabi sa atin ng Zacarias ang dalawang pangunahing bagay ukol
sa patungan ng ilawan—na ang pitong ilawan ng patungan ng ilawan ay
ang pitong mata ng Diyos at ang pitong mata ng bato. Isaalang-alang ang
larawang ipinakita sa Zacarias. Na ang bato ay may pitong mata, na
siyang ang pitong mata ng Diyos, ay nagpapahiwatig na ang pitong
matang ito ay naglalalin ng kung ano ang Diyos tungo sa loob natin. Ang
Diyos ay liwanag, buhay, pag-ibig, kabanalan, atbp. Ang lahat ng kung
ano Siya bilang ang elemento ng buhay ay nailalalin tungo sa loob natin
sa pamamagitan ng Kanyang pitong mata. Ito ay totoo maging sa atin
bilang mga tao, dahil habang tinitingnan natin ang ibang tao, isang bagay
mula sa atin ang nailalalin patungo sa kanila sa pamamagitan ng ating
mga mata. Ano ang kahulugan ng pitong mata ng Diyos na siya ring
pitong mata ng bato? Walang alinlangang ang bato ay para sa pagtatayo.
Kaya, ang pitong matang ito ay hindi lamang naglalalin ng Diyos bilang
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ang elemento ng buhay tungo sa ating katauhan; inilalalin din ng mga ito
si Kristo tungo sa loob natin bilang ang materyal para sa pagtatayo,
ginagawa tayong materyal para sa pagtatayo ng Diyos. Ipinapahiwatig
din ng Zacarias 4:2-6 at 10 na itong pitong mata ng Diyos, na siyang ang
pitong ilawan ng patungan ng ilawan, ay ang Espiritu. Sa pagtugon sa
katanungang, “Ano ang mga ito?” sinasabi nito na, “Hindi sa
pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan
ng Aking Espiritu, ang sabi ng Panginoon” (4:6). Ipinahihiwatig ng
bersikulong ito na sa pamamagitan lamang ng Espiritu tayo maaaring
nananaig sa pagtatayo ng Diyos. Kaya, makikita natin na ang patungan
ng ilawan sa Zacarias 4 ay naghahayag ng isang tiyak na pagsulong
kaysa sa patungan ng ilawan sa Exodo 25. Gayon pa man, ang Zacarias
ay hindi isang aklat ng kaganapan, at dapat tayong magpatuloy hanggang
sa marating natin ang huling aklat ng Biblia, ang aklat ng Apocalipsis.
Sa Apocalipsis ay mayroong pitong gintong patungan ng ilawan.
Inihahayag din ng aklat na ito na ang pitong ilawan ay ang pitong
Espiritu ng Diyos at ang pitong mata ng Kordero (5:6). Samakatuwid,
ang patungan ng ilawan ay kinabibilangan ng Diyos, ni Kristo, ng
Espiritu, ng Manunubos, at ng materyal sa pagtatayo.
ANG APAT NA ASPEKTO NG PATUNGAN NG ILAWAN PARA
SA ATING KARANASAN

Habang isinasaalang-alang natin ang Exodo 25, ang Zacarias 3 at 4,
at ang aklat ng Apocalipsis, makikita natin ang apat na aspekto ng
patungan ng ilawan na dapat nating maranasan. Unang-una, dapat tayong
makibahagi sa esensiya, ang gintong elemento, ng patungan ng ilawan.
Ikalawa, dapat nating maranasan ang paghubog nitong ginintuang
substansiya tungo sa isang tiyak na anyo—ang patungan. Ang ginto sa
patungan ng ilawan ay hindi isang tumpok; sa halip, ito ay hinubog tungo
sa isang patungan. Ikatlo, kasama ng anyo, dapat nating maranasan ang
kahayagan ng patungan ng ilawan sa pamamagitan ng pagniningning ng
pitong ilawan. Ikaapat, mayroong bagay ng pagpaparami ng patungan ng
ilawan. Kaya, dapat nating maranasan ang apat na aspekto ng patungan
ng ilawan—ang elemento, ang anyo, ang kahayagan, at ang
pagpaparami.
NARARANASAN ANG GINTONG ELEMENTO

Kailangang nating lahat maranasan ang gintong elemento ng
patungan ng ilawan. Kung mayroon lamang tayong isang onsa ng ginto,
paano tayo makabubuo ng isang patungan ng ilawan? Ito ay magiging
imposible. Maaari tayong makagawa ng isang singsing, ngunit tiyak na
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hindi isang patungan ng ilawan. Upang magkaroon ng isang patungan ng
ilawan, mayroon dapat isang talentong ginto (Exo. 25:39). (Ang isang
talento ay katumbas ng humigit-kumulang sa isang daang libra, o labinganim na raang onsa). Kailangan natin ng higit na ginto, higit na Diyos.
Kung tataglayin natin ang ekklesia bilang ang patungan ng ilawan, taglay
natin dapat ang isang mahalagang bagay—ang ginto, na siyang ang
substansiya, ang esensiya, ang elemento, ng Diyos Mismo. Kung hindi
natin taglay ang substansiyang ito, ang lahat ng pag-uusap natin hinggil
sa ekklesia ay walang saysay. Gaanong kahabag-habag ang kalagayan sa
gitna ng napakaraming Kristiyano sa ngayon. Lubhang napakakaunting
substansiya, ng dibinong ginto, ang taglay nila; sa halip na magtamo ng
substansiya, pinag-uusapan nila ang walang kabuluhang doktrina. Kahit
na ang ating doktrina ay tama, wasto, pundamental at ayon sa Kasulatan,
hindi ito ang Diyos Mismo. Tanging ang Diyos Mismo ang siyang
elemento. Gaano natin kinakailangan ang Diyos bilang ang gintong
elemento!
Ano ang Diyos? Sa Juan 4:24, maliwanag na sinabi ng Panginoong
Hesus, “Ang Diyos ay Espiritu.” Sa salitang Griyego, walang pantukoy
na ginamit sa unahan ng salitang Espiritu. Kaya, hindi natin dapat
sabihin na ang Diyos ay “isang” Espiritu, kundi na ang Diyos ay Espiritu.
Ang sabihin na ang Diyos ay Espiritu ay katulad ng pagsasabi na ang
mesa ay kahoy. Gaya ng ang elemento ng mesa ay kahoy, gayundin ang
elemento ng Diyos ay Espiritu. Ayon sa Juan 4:24 upang sambahin ang
Diyos, kailangan natin Siyang sambahin sa espiritu. Ang sambahin ang
Diyos ay hindi lamang ang yumukod sa Kanya; ito ay ang abutin Siya,
kaugnayin Siya, at tanggapin Siya. Ayon sa nais ipakahulugan ng Juan 4,
ang sambahin ang Diyos ay ang inumin Siya bilang ang buháy na tubig
(b. 14), na siyang ang mismong Espiritu na dumadaloy tungo sa loob ng
ating katauhan. Paano natin Siya matatanggap tungo sa loob natin bilang
ang buháy na tubig na ito? Matatanggap natin Siya sa pamamagitan ng
pagbubukas ng ating buong katauhan sa Kanya at sa pamamagitan ng
pag-eensayo ng ating espiritu. Dapat nating tanggapin ang Diyos Mismo
bilang ang ginintuang elemento tungo sa mga kailaliman ng ating
katauhan. Araw at gabi, kailangan nating buksan ang ating mga sarili.
Kailanman ay huwag isara ang iyong sarili sa Kanya o sarhan ang
anumang bahagi ng iyong katauhan sa Kanya. Sa halip, sabihin sa
Kanya, “O Diyos, ako ay lubusang bukás para sa Iyo. Ineensayo ko ang
aking espiritu upang kaugnayin Ka, ang dibinong Espiritu. O dibinong
Espiritu, pumasok Ka sa loob ko at babaran ako.” Ito ang paraan upang
makapagtamo ng higit na ginto.
Kung magtatamo tayong lahat ng higit pang ginto, sa kalagitnaan
natin ay hindi lamang magkakaroon ng isang talento kundi marahil ay
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isang daang talento. Lubha tayong magiging mayaman sa dibinong
elemento, sa materyal para sa patungan ng ilawan. Ang lahat ng kapatid
ay magiging punung-puno ng Diyos at kahit saan tayo pumunta,
makakakita tayo ng ginto. Kapag pumasok tayo sa mga tahanan ng mga
banal, wala tayong ibang makikita kundi ginto. Kapag dinalaw ko ang
mga kapatid, ang makikita ko ay ginto. Kapag lumapit ako sa mga
kabataan, makakakita ako ng ginto, at kapag kinaugnay ko ang mga
matandang kapatid, mas marami pang ginto ang makikita ko. Ang mga
kapatid na babae ay hindi dapat maging kahoy o maputik; dapat silang
maging ginto. Palagi akong nakadarama ng kahihiyan kapag naririnig
kong nagtsitsismisan ang ilang kapatid na babae. Bagama‟t hindi ko sila
hinahatulan, nararanasan ko ang damdamin ng pagkahiya, sapagkat ang
mga kapatid na babae sa loob ng ekklesia ay nararapat na maging ginto.
Ang isang nakikipagtsismisang kapatid na babae ay hindi tunay na nasa
ekklesia. Gayundin, nakadarama rin ako ng pagkahiya kapag nakikita ko
ang isang kapatid na lalake na nakikipagpalitan ng mga salita nang
walang pag-ibig sa kanyang asawang babae. Nasaan ang ginto sa kapatid
na lalakeng ito? Kung siya ay isang kapatid na lalake sa ekklesia, siya
dapat ay punô ng ginto. Kapag nakakakita ako ng mga ganitong bagay,
ako ay umaalis. Ayaw kong makakita ng mga maputik na kalagayan ng
mga banal. Sa halip, nasisiyahang akong makita ang gintong nasa kanila.
Kailangan nating lahat ng higit pang ginto. Ang ekklesia ay dapat na
maging punô ng ginto, punô ng Diyos. Kapag nakikita ko ito,
nakadarama ako ng kaluwalhatian at ako ay nasa ikatlong kalangitan.
ANG KARANASAN HINGGIL SA GINTONG PINUKPOK
UPANG MABUO ANG PATUNGAN

Gayon pa man, hindi sapat na magkaroon lamang ng napakaraming
ginto. Maaaring magkaroon tayo ng isanlibong talento ng ginto at wala
pa ring patungan ng ilawan, sapagkat maaaring magkaroon lamang tayo
ng substansiya na walang anyo. Paano tayo magkakaroon ng anyo?
Sumasang-ayon ang lahat ng pundamental na mangangaral ng Biblia na
ang patungan ng ilawan ay ginawa sa pamamagitan ng pagpupukpok sa
ginto. Ang isang kapatid na lalake ay maaaring may sampung libra ng
ginto, ang isa naman ay maaaring may pitong libra, at ang isa pa ay may
limang libra. Papaanong ang lahat ng gintong ito ay maihuhubog tungo
sa isang patungan? Tangi lamang sa pamamagitan ng pagpupukpok dito
nang sama-sama. Ang lahat ng ginto ay dapat pagsama-samahin tungo sa
pagiging isa. Ito ay tumutukoy sa pagtatayo. Unang-una, kailangan natin
ng substansiya at pagkatapos ay kailangan natin ang pagtatayo sa
pamamagitan ng pagpupukpok. Isang kahihiyan sa Panginoon kung
ngayon ay wala Siyang makitang anumang pagtatayo. Maraming tao ang
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nakikipagtalo sa atin tungkol sa ekklesia, nagtatanong kung paano natin
nasasabing tayo ang ekklesia at yaong sila ay hindi ang ekklesia. Ngunit
ang katanungan ay: nasaan ang pagtatayo? Maaaring mayroon kang
napakaraming ginto, ngunit kung wala kang anyo, sa paraan ng
pagtatayo, wala kang patungan ng ilawan. Nangangahulugan ito na
maaaring mayaman ka sa ginto subalit dukha ka sa patungan ng ilawan—
ang pagtatayo.
Kung nais mong matamo ang patungan, dapat kang mapukpok
kasama ng iba. Kailangang maiwala mo ang iyong pagkakakilanlan.
Huwag mong sasabihing, “Ito ang aking ginto. Ako‟y espiritwal.” Para
sa iyo na maging espiritwal upang maging espiritwal lamang ay walang
kabuluhan hangga‟t ang patungan ng ilawan ang pinag-uusapan. Ang
iyong karanasan at pagtatamasa sa Diyos ay dapat na mapukpok kasama
niyaong sa iba pa. Ang ating ginto ay dapat na pagsama-samahin,
pukpukin, at itayo bilang isang entidad, bilang isang yunit. Sa gayon ay
hindi lamang ginto ang taglay natin, bagkus naitayo rin tungo sa isang
gintong patungan ng ilawan. Ito ang ekklesia.
Kung yaong mga nasa ekklesia sa Anaheim ay ilang daang
indibidwal na yunit lamang, tapos na tayo. Hindi ninanais ng Diyos ang
daan-daang indibidwal na yunit na ginto. Nais Niyang likumin ang lahat
ng ginto at pukpukin upang mabuo ang patungan ng ilawan. Anong
pangangailangan mayroon para sa pagtatayo! Kung nakita na natin ang
pagtatayo, kailanman ay hindi na tayo magiging mapag-isa. Sa halip,
matatanto natin na anumang dibinong elemento ang natamo o natanggap
natin ay para sa pagtatayo ng patungan ng ilawan. Dahil sa ang naisin ng
Diyos ay para sa pagtatayo, nagbigay tayo ng mga mensahe kada
mensahe na nagsasabing kailangan natin ang Diyos sa loob ni Kristo
bilang ang ating pinakasubstansiya upang sama-sama tayong maitayo.
Mainam na magkaroon ng napakaraming ginto at sa gayon ay maging
mayaman sa Diyos. Subalit mapag-isa ka pa rin ba, o bahagi ka ng isang
sama-samang entidad? Kailangan natin ang pagtatayo.
NARARANASAN ANG PITONG ILAWAN
BILANG ANG KAHAYAGAN

Kahit pa mayroon tayong ginto at sama-samang pinukpok at itinayo
tungo sa pagiging isa bilang isang patungan ng ilawan, kailangan pa rin
natin ang pitong ilawan, ang pitong Espiritu ng Diyos bilang ang
kahayagan. Kung hindi natin taglay ang pitong Espiritu ng Diyos, hindi
tayo makapagniningning upang ihayag ang Diyos. Tayo man ay bata o
matanda, araw-araw ay kailangan nating mapuspusan ng pitong-ulit na
Espiritu ng Diyos. Sa tuwing napupuspusan tayo ng pitong-ulit na
Espiritu ng Diyos, tayo ay buháy at nagniningning. Sapagkat napupuspos
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tayo ng pitong Espiritu ng Diyos, hindi tayo maaaring mamatay o
dumilim. Sa pagiging napunuan ng pitong-ulit na dibinong pneuma,
kailanma‟y hindi tayo magiging tulad ng isang umimpis na gulong.
Walang anumang bagay ang makasisiil sa atin. Dahil sa puspos tayo ng
Espiritu ng Diyos, lalo tayong dinidiinan, lalong tumataas ang talbog
natin. Makapagpapatotoo ako na mas marami akong paghihirap, mas
mataas ang aking pagbangon. Maraming beses, pinayuhan ako ng iba na
huwag akong magsalita ng ilang mga bagay, ngunit hindi ko mapigilang
hindi banggitin ang mga iyon dahil sa pagiging puspos ng pitong Espiritu
ng Diyos. Tinanong ako minsan ng isang tao ng katanungang ito: “Bakit
ka ba buháy-na-buháy, sariwa, at palaging-luntian? Pakiusap sabihin mo
sa akin ang iyong sekreto.” Ang sekreto ko ay yaong taglay ko ang
Espiritu.
Hindi na kailangang ihanda mo pa ang iyong sarili upang
magpangsyon sa mga pagpupulong. Kapag ginawa mo ito, ang iyong
pagkilos ay magiging isang palabas. Ang magpangsyon ay ang maging
kung ano ka lamang. Kung minsan mariing hinihikayat ng mga
nangungunang kapatid ang mga banal na magpangsyon sa mga
pagpupulong ng panalangin. Ngunit ang lahat na gayong pagpapangsyon
ay hindi tunay na mga pagpapangsyon kundi mga palabas, sapagkat ang
mga banal ay hindi napuspusan ng Espiritu. Sa halip, sila ay naubusan ng
hangin na gaya ng mga umimpis na gulong. Sila ay naubusan na ng
hangin bago sila dumalo sa pagpupulong. Subalit maaaring ipilit pa rin
ng mga nangungunang kapatid na ang mga umimpis na gulong ay umikot
nang kaunti sa pagpupulong ng pananalangin. Ang ganitong uri ng
pagsasagawa ay hindi nagmumula sa pumupunô at nananahanang
“pneuma” kundi mula sa pamimilit ng mga matanda. Matapos na ang
isang kapatid na lalaki o babae ay napilitang magpangsyon, maaaring
hindi sya manalangin sa loob ng dalawang linggo. Makapagpapatotoo
ako ukol dito mula sa aking sariling karanasan. Ang pamimilit ay hindi
kailanman makatutulong. Kapag ang isang gulong ay umimpis, mas
mabuti pang huwag na itong pagulungin, sapagkat habang lalo mo itong
pinagugulong, lalo lamang itong masisira. Gayon pa man, walang ni isa
sa atin ang dapat na maging isang umimpis na gulong. Sa halip, dapat
tayong mapunuan ng pneuma. Mayroon tayong isang “istasyon” sa
ikatlong kalangitan, at maaari tayong palaging mapuspusan ng
makalangit na pneuma. Kapag tayo ay punô ng Espiritu, maaari tayong
makapagpangsyon anumang oras. Ang pangsyong ito ay hindi isang
palabas—ito ang ating pamumuhay. Kapag ako ay punô at umaapaw sa
Espiritu, ako ay aktibo, agresibo, at napakabata. Makapagbibigay pa nga
ako ng mensahe sa mga demonyo. Kung ang Diyablo ay lalapit sa akin,
mabibigyan ko siya ng isang mabuting pagtuturo. Kapag tayong lahat ay
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napuspusan ng pitong-ulit na Espiritu ng Diyos sa naitayong ekklesia,
ang pitong-ulit na Espiritung ito ng Diyos ay magiging ang mismong
kahayagan ng Diyos kay Kristo.
ANG PAGPAPARAMI NG PATUNGAN NG ILAWAN

Ngayon darako tayo sa ikaapat na aspekto ng karanasan ng
patungan ng ilawan—ang pagpaparami. Kapwa sa Exodo at sa Zacarias,
ang patungan ng ilawan ay namumukod-tanging isa. Subalit sa aklat ng
kaganapan, mayroong pitong patungan ng ilawan na sumasagisag sa
pitong ekklesia lokal. Ipinahihiwatig nito na si Kristo na isinasagisag ng
patungan ng ilawan sa Exodo at ang Espiritu ng Diyos na isinasagisag ng
pitong ilawan ng patungan ng ilawan sa Zacarias ay hindi lamang para sa
pagbubunga ng pansansinukob na ekklesia, bagkus para rin sa
pagpaparami ng mga ekklesia lokal. Ang iisang patungan ng ilawan ay
naparami sa pitong patungan ng ilawan. Ang lahat ng ekklesia lokal
bilang ang maraming patungan ng ilawan ay ang pagpaparami ni Kristo
at ng Espiritu bilang ang iisang patungan ng ilawan. Lalong sinasalungat
ng mga kritiko ang mga ekklesia lokal, lalong magkakaroon ng higit
pang pagpaparami. Ang pagsalungat ay nagbubukas lamang ng mga daan
para sa higit pang pagpaparami. Huwag ninyong pansinin ang
pagsalungat. Bigyang-pansin lamang ang substansiya, ang pagtatayo, at
ang kahayagan. Mas higit nating taglay ang tatlong bagay na ito, mas
makikita natin ang pagpaparami. Ano ang pagpaparaming ito? Sa
katunayan, ito ay isang multiplikasyon ng kamangha-manghang
kahayagan ni Kristo bilang ang Espiritung nagbibigay-buhay sa isang
praktikal na paraan. Ito ang pagpaparami ng ekklesia. Ikinagagalak kong
sabihin na mayroon akong ganap na katiyakan na sasanhiin ng
pagpaparaming ito ang pagbabalik ng Panginoon. Sa pamamagitan ng
pagpaparaming ito, magkakaroon ang Panginoon ng tuntungan (beach
head) na siyang tutuntungan ng Kanyang mga paa para sa Kanyang
pagbabalik upang angkinin ang buong lupa.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE TATLUMPU’T DALAWA

NARARANASAN ANG NAGTATRANSPORMA
AT NAGTATAYONG BUHAY NI KRISTO
Noong taong 1925, sinimulan kong basahin, pag-aralan, at
saliksikin ang aklat ng Apocalipsis. Ang pinakamahirap na bagay na
nakaharap ko ay ang pagpasok sa unang tatlong kapitulo, lalo na ang
dalawang kapitulo tungkol sa pitong ekklesia. Sa pitong sulat sa pitong
ekklesia, maraming mahihirap na bersikulo na halos hindi
maipaliliwanag ninuman. Ang isa sa pinakamahirap na bersikulo ay ang
3:12, kung saan sinabi ng Panginoon, “Ang magtagumpay ay gagawin
Kong isang haligi sa templo ng Aking Diyos, at sa anumang paraan ay
hindi na siya lalabas pa roon, at isusulat Ko sa kanya ang pangalan ng
Aking Diyos at ang pangalan ng lunsod ng Aking Diyos, ang Bagong
Herusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa Aking Diyos, at ang
Aking bagong pangalan.” Nang mabasa ko ito may limampu‟t isang taon
na ang nakalilipas, lubha akong nahirapang unawain ito. Ano ang ibig
sabihin na gagawin tayo ng Panginoon na haligi sa templo ng Diyos at
yaong isusulat Niya ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Bagong
Herusalem, at ang Kanyang bagong pangalan sa atin? Wala alinman sa
mga aklat na sinangguni ko ukol sa bagay na ito ang nakasagot sa aking
katanungan. Bagama‟t kaya maging ng isang batang nasa ikaapat na
baitang na unawain ang mga salita, lubhang napakahirap unawain ang
tunay na kahulugan ng bersikulong ito. Ang Apocalipsis 3:12 ay naging
isang mahirap na bersikulo para sa lahat ng tagapagpaliwanag ng Biblia
dahil walang sinuman sa kanila ang may sapat na karanasan. Sa paglipas
ng mga taon, sa kalaunan, natanto ko rin na ang pangakong ito ang
pinakadakila sa pitong pangako sa pitong sulat sa Apocalipsis dalawa at
tatlo. Sa mensaheng ito, kailangan nating isaalang-alang ang pangakong
ito ng Panginoon sa nagtagumpay sa ekklesia sa Filadelfia.
ANG PINAKADAKILANG PAGPAPALA

Hindi natin mauunawaan ang 3:12 maliban nalang kung mayroon
tayong kinakailangang karanasan. Ang pangako ng Panginoon dito ay
hindi ang bigyan tayo ng isang bagay kundi ang gawin tayong isang
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bagay. Sa tuwing maiisip natin ang mga pangako ng Panginoon, palagi
nating inaakalang bibigyan Niya tayo ng isang bagay. Ayon sa ating
konsepto, ang isang pangako ay may kaugnayan sa isang pagpapala. Para
sa atin, kung walang pagpapala, hindi maaaring magkaroon ng pangako.
Ngunit sa 3:12, hindi sinabi ng Panginoon, “Bibigyan Ko siya”; kundi
sinabi Niya, “Gagawin Ko siyang.” Sa 3:12, ang Panginoon ay hindi
nangako na bibigyan tayo ng kabanalan o ng isang makalangit na
pagpapala. Hindi, dito nangangako Siya na gagawin Niya tayong isang
bagay—isang haligi sa templo ng Diyos.
Ang maging haligi sa templo ng Diyos ay kinapapalooban ng
dalawang bagay—transpormasyon at pagtatayo. Mula nang dumating
ako sa bansang ito, ang aking kabigatan ay nasa dalawang bagay na ito.
Ang pinakadakilang pagpapala ng Panginoon na maibibigay Niya sa atin
ay ang transpormahin tayo at itayo tayo tungo sa loob ng Kanyang
templo. Karamihan sa mga Kristiyano ay walang kakayahang
maunawaan kung ano ang kahulugan ng maging haligi sa templo ng
Diyos. Ano ba ang kahulugan nito? At ano ang kahulugan ng maisulat sa
atin ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Bagong Herusalem, at ang
bagong pangalan ng Panginoon? Ngunit yaong mga nakaabot na sa antas
ng ekklesia sa Filadelfia ay may wastong pagkaunawa sa loob nila. Kung
tayo ay nasa antas na ito, sa gayon ay handa na tayong transpormahin ng
Panginoon. Kung gagamitin natin ang kaunting kapangyarihang
natanggap natin mula sa Panginoon sa Kanyang salita at tayo ay seryoso
sa ating pakikitungo sa Kanya, sa gayon ay handa na nga tayong
matransporma at nasa wastong katayuan upang gawin tayo ng Panginoon
na isang haligi. Hinihiling nito na unang-una tayo ay matransporma
tungo sa pagiging mahalagang materyales, at ikalawa ay yaong maitayo
tayo tungo sa pagiging isang haligi. Paano bang tayo, na putik, ay
magiging isang haligi sa templo ng Diyos? Walang ibang paraan maliban
sa matransporma mula sa pagiging putik tungo sa pagiging mahalagang
bato at sa gayon ay ang maitayo tungo sa gusali ng Diyos. Bago ang
3:12, mayroon tayong pangako ng Panginoon sa 2:17 na tinutukoy na
maaari tayong matransporma tungo sa pagiging isang puting bato sa
pamamagitan ng pagkain sa Kanya bilang ang natatagong manna. Tunay
na ito ang pinakadakilang pagpapala. Kabilang dito ang ating katauhan
mismo, dahil nauugnay ito sa kung ano tayo. Ang pinakadakilang
pagpapala ay hindi ang kung ano ang ibinibigay ng Panginoon sa atin,
kundi tungo sa kung ano tayo gagawin ng Panginoon.
Ipagpalagay na ako ay isang masa ng putik. Anuman ang ibigay mo
sa akin, maging ginto man o mga diyamante, ako ay putik pa rin. Kahit
dalhin mo pa ako sa langit at ilagay ako sa harap ng Diyos Mismo, ako
ay putik pa rin. Ang pinakadakilang pagpapala ay yaong tatranspormahin
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ako ng Panginoon tungo sa isang bagay na nauugnay sa pinananahananglugar ng Diyos. Sa buhay-ekklesia, hindi tayo dapat mag-asam ng mga
obhektibong pagpapala. Sa halip, dapat nating matanto na ang pagpapala
ng Panginoon ay palaging ang gawin tayong isang bagay, ang
transpormahin tayo tungo sa pagiging mahalagang materyales, at
pagkatapos ay itayo tayo tungo sa loob ng gusali ng Diyos. Kung
tatanggapin mo ang salitang ito, ganap na babaguhin nito ang iyong
konsepto. Kung nakita mo na ang pangitaing ito, aasa ka pa rin ba na
pagpalain ka ng Panginoon ng mga panlabas na bagay? Hindi, bibitawan
na natin ang ganitong paghahangad. Kung tunay na nakita natin ang
pangitaing ito, matatanto natin na sa buhay-ekklesia, ang intensiyon ng
Panginoon ay hindi ang gumawa ng isang bagay sa labas natin, kundi ng
isang bagay na may ganap na kaugnayan sa ating katauhan mismo.
Gagawin Niya tayo na maging ibang katauhan.
ANG TATLONG PANGALANG NAKASULAT SA ATIN

Hindi lamang tayo gagawing mga haligi ng Panginoon, bagkus
isusulat Niya sa atin ang tatlong pangalan: ang pangalan ng Diyos, ang
pangalan ng Bagong Herusalem, at Kanyang bagong pangalan. Ang
sulatan ng pangalan ang isang bagay ay ang bigyan ito ng isang
pagkakakilanlan. Kung tatanungin ko kayo kung ano ang inyong
pangalan, ano ang inyong sasabihin? May katapangan ba kayong sabihin
na, “Ang pangalan ko ay Diyos”? Ang sabihin ito ay hindi isang
paglalapastangan, sapagkat ipinangako ng Panginoon na isusulat ang
pangalan ng Diyos sa atin. Ipagpalagay na ako ang isa na sinulatan ng
Panginoon ng pangalan ng Diyos, at itinanong mo ang aking pangalan.
Sasabihin ko, “Pakibasa mo ang nakasulat sa akin—D-i-y-o-s. Ito ang
aking pangalan, ang aking pagkakakilanlan.” Ang ilan sa mga
sumasalungat ay maaaring tuligsain ako sa pagsasabi nito. Ngunit huwag
ninyo akong paratangan o sisihin ng pagiging lapastangan. Ako ay isa
lamang na sinusulatan—Siya ang Manunulat. Siya ang dapat ninyong
sisihin.
Isusulat din sa atin ng Panginoon ang pangalan ng Bagong
Herusalem. Gaano na bang Bagong Herusalem ang naisulat sa iyo?
Marahil ang nakikita pa lamang ng iba sa iyo ay ang mga titik ng B-a-go-n-g H-e-r. Ngunit sa kalaunan, pagkalipas ng ilang panahon, ang bawat
titik ng pangalang Bagong Herusalem ay maisusulat na sa iyo.
Sa katapus-tapusan, isusulat ng Panginoon ang Kanyang bagong
pangalan sa atin. Dahil ang Panginoon ay laging bago, tiyak na wala
Siyang lumang pangalan, kundi isang bagong pangalan. Ano ba itong
bagong pangalan ng Panginoon? Ito ay ang mismong Kristo na ating
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nararanasan. Tangi lamang kapag nagkaroon na tayo ng sapat na
karanasan, saka pa lamang natin matatanggap ang bagong
pagkakakilanlang ito. Sa pamamagitan ng lahat ng ito, makikita natin na
ang pinakadakilang pagpapala ay ang gawin tayo ng Panginoon na gaya
ng Diyos, ang gawin tayong bahagi ng Bagong Herusalem, at ang gawin
tayong isang kahayagan ni Kristo sa isang bagong paraan.
ANG PARAAN NG PAGSUSULAT NG PANGINOON SA ATIN

Dapat makita nating nasa mga ekklesia na ang pinakadakilang
pagpapala ng Panginoon ay yaong Kanyang ipinapangako sa atin na
gagawin Niya tayong maging isang bagay. Ang paraan kung paano Niya
isasakatuparan ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa Niya ng Kanyang
Sarili tungo sa loob natin. Ang pagsusulat ng pangalan ng Diyos, ang
pangalan ng Bagong Herusalem, at ang bagong pangalan ng Panginoon
sa atin, sa katunayan, ay tumutukoy sa pagsasagawa ng Diyos tungo sa
loob natin, sa pagsasagawa ng Bagong Herusalem tungo sa loob ng ating
katauhan, at sa pagsasagawa ng mga katangian ni Kristo tungo sa loob
natin bilang ang Kanyang bagong kahayagan. Sa katapus-tapusan, sa
pamamagitan ng pagsasagawang ito, ang tatlong bagong pangalang ito ay
maisusulat sa atin. Ang pagsasagawang ito ng Kanyang elemento tungo
sa loob natin ay ang pagsusulat ng mga pangalang ito sa atin.
Isaalang-alang natin ang halimbawa ng kahoy na naging bato
(petrified wood). Unang-una, mayroon tayong isang putol ng
ordinaryong kahoy. Habang dinadaluyan ito ng tubig, dinadala nitong
palabas ang natural na elemento ng kahoy at hinahalinhan ng solidong
elemento ng mineral. Habang nagaganap ang prosesong ito, ang kahoy
ay unti-unting nagiging bato (petrified). Matapos makumpleto ang
prosesong ito, maaari na nating isulat sa isang putol ng kahoy na iyon
ang mga salitang “petrified wood.” Inilalarawan ng pagkakakilanlang ito
kung ano ang naisagawa tungo sa mismong himaymay ng kahoy.
Sinasabi kong muli na ang pagsusulat ng tatlong pangalang ito ay
naglalarawan sa pagsasagawa ng dibinong elemento tungo sa ating
katauhan. Samakatuwid, ang pinakadakilang pagpapala sa buhayekklesia ay hindi yaong bibigyan tayo ng Panginoon ng isang bagay,
kundi yaong isinasagawa na Niya ngayon ang Kanyang Sarili tungo sa
loob natin upang gawin tayong bahagi ng Bagong Herusalem. Sa
pamamagitan ng pagsasagawang ito, maaari tayong magkaroon ng isang
bagay ng Diyos at gayundin ng ilang bagong karanasan ng nagpapaloobng-lahat na Kristo. Maaaring wala tayong mga panlabas na pagpapala.
Bagama‟t pinangangalagaan tayo ng Panginoon, hindi natin itinuturing
ang mga panlabas na pangangalagang ito bilang tunay na pagpapala. Ang
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tunay na pagpapala ay ang ginagawa Niya tayong isang haligi sa templo
ng Diyos na kung saan nakasulat ang tatlong kamangha-manghang
pangalan.
ANG SUKDULANG KAGANAPAN

Karamihan sa mga Kristiyano ay hindi makapagsasabi sa inyo kung
ano ang kahulugan ng 3:12 sapagkat sa pagdaan ng mga siglo, ang bagay
ng pagsasagawa ng walang-hanggang layunin ng Diyos sa pamamagitan
ng pagtatayo ng Diyos ay lubhang napabayaan. Kahit ngayon sa
Kristiyanidad, halos hindi mo maririnig ang isang salita tungkol sa
pagtatayo ng Diyos. Marami ang may maling pagkaunawa sa salitang
pagtatayo (building), inaakalang kasing kahulugan ito ng pagpapatibay
(edification). Para sa marami, ang magtayo ay payak na magpatibay
lamang. Bagama‟t marami ang nagbibigay-diin sa pagpapatibay, walang
sinumang nagmamalasakit para sa praktikal na pagtatayo ng ekklesia ng
Diyos na humahantong sa Kanyang walang-hanggang pinananahanang
lugar. Gayon pa man, ano ba ang sukdulang kaganapan ng Biblia? Kapag
dumako tayo sa huling dalawang kapitulo ng Biblia, hindi natin
matatagpuan ang relihiyon, moralidad, etika, o pagpapatibay—makikita
natin ang isang lunsod, ang Bagong Herusalem. Maraming Kristiyano
ang nag-aakala na ang Bagong Herusalem ay isang makalangit na
mansyon. Waring hindi nila napansin na ang lunsod na ito ay bababâ
mula sa kalangitan (21:2). Habang ang karamihan ng mga Kristiyano ay
sabik makapunta sa langit, ang nais naman ng Diyos ay ang bumabá
mula sa langit. Ang Bagong Herusalem ay ang sukdulang kaganapan ng
paggawa ng Diyos sa kapwa lumang paglikha at sa bagong paglikha.
Bawat aklat ay dapat may konklusyon. Bagama‟t ang isang aklat ay
maaaring naglalaman ng maraming bagay, ang pangwakas na salita ay
ang pinakamahalagang salita. Ano ang konklusyon ng Biblia? Ito ay ang
sukdulang kaganapan ng Diyos, ang banal na lunsod, ang Bagong
Herusalem, bilang ang walang-hanggang tahanan ng Diyos. Ang sulat sa
ekklesia sa Filadelfia ay ang pinakatampok sa pitong sulat. Umabot ang
sulat na ito sa mataas na punto ng walang-hanggang layunin ng Diyos,
ang Bagong Herusalem. Umabot ito sa sukdulang kaganapan ng buong
Biblia, sapagkat kapwa ang Biblia at ang sulat na ito ay mapasusukdol sa
Bagong Herusalem. Kaya, ang sulat na ito ay hindi lamang ang
pinakatampok sa pitong sulat, bagkus nakaabot din sa mataas na punto
ng buong Biblia.
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ANG PANGANGAILANGAN NATING
MATRANSPORMA AT MAITAYO

Nang kainin ni apostol Juan ang maliit na aklat, ito ay matamis sa
kanyang bibig ngunit mapait sa kanyang tiyan (10:10). Ang ating
karanasan ay pareho lamang. Nang makita natin ang pangitain, masaya
tayo dahil ang pangitain ay napakatamis. Ngunit pagkaraang makita natin
ang pangitaing ito, sa pagdaan ng mga taon, tayo ay may mapait na
damdamin sa ating karanasan. Ang mapait na damdaming ito ay ukol sa
mababang sitwasyon sa kalagitnaan ng mga Kristiyano ngayon. Kahit na
sa gitna natin na napakalapit sa ministeryo ng Panginoon, marami pa rin
ang hindi nagpapahalaga sa pagtatayo ng Diyos. Ang
pinagmamalasakitan nila ay ang kanilang mga pagpapala at ang kanilang
pansariling espiritwalidad. Ang iba ay nagpapahalaga sa pagiging
pundamental at wasto ayon sa doktrina, ngunit wala silang
pagpapahalaga sa pagtatayo ng Diyos. Kailangan nilang mabagongganap at matransporma. Maaari bang magsalita ako ng isang prangka,
tapat, at mapagmahal na salita sa mga minamahal na ito? Kalimutan mo
na ang tungkol sa doktrina at tingnan mo ang iyong sarili. Sino at ano ka
ba? Hindi gaanong mahalaga kung ang doktrina ba ay wasto o hindi. Ang
tunay na may kabuluhan ay kung ano ka. Sa loob ng maraming taon,
masyado kang nagpapahalaga sa doktrina, ngunit may pagbabago na ba
sa iyo? Ikaw ba ay pareho pa rin ng dati mga dalawampu‟t limang taon
na ang nakalilipas? Marahil hindi mo pa kailanman naranasan ang
anumang transpormasyon at pagtatayo. Maaaring itinuturing mo ang
iyong sarili na espiritwal, naaayon sa kasulatan, pundamental at wasto.
Ngunit sa anong bahagi ng iyong katauhan ka natransporma, at kanino ka
ba naitayo? Araw-araw, niyayakap mo ang Biblia, nagsisikap kang
maging pundamental na wasto ayon sa doktrina, ngunit kumusta ang
iyong katauhan? May naging pagbabago na ba sa iyo?
NATATRANSPORMA SA PAMAMAGITAN NG
PAMAMAHAGI NG DIYOS NG KANYANG SARILI
TUNGO SA LOOB NATIN

Ano ba ang pagtatayo ng Diyos? Ang pagtatayo ng Diyos ay ang
ipamahagi ang Kanyang Sarili tungo sa loob natin at ang isagawa ang
Kanyang Sarili tungo sa loob ng ating katauhan. Isaalang-alang muli
natin ang paglalarawan sa petrified wood. Ang kahoy ay natural, walang
anumang elementong mineral upang bigyan ito ng substansiya ng bato.
Walang kahoy sa walang-hanggang pagtatayo ng Diyos. Sa Kanyang
pagtatayo, mayroon lamang mahahalagang bato, ginto, at mga perlas.
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Ang labindalawang pundasyon ng Bagong Herusalem ay mga suson ng
mahahalagang bato (21:19-20), at ang buong pader ay yari sa jaspe
(21:18). Sa Bagong Herusalem, walang anumang gawa sa putik o kahoy.
Sa kalikasan, tayong lahat ay maputik o malakahoy. Mas nanaisin ng
bawat isa na maging malakahoy kaysa sa maputik, iniisip na ang kahoy
ay mas nakatataas kaysa sa putik. Gayon pa man, alinman sa putik o
kahoy ay hindi kagamit-gamit sa nagtatayong kamay ng Diyos.
Kailangan natin ng transpormasyon. Ang mapuputik na tao ay
kailangang matransporma tungo sa pagiging mahahalagang bato, at ang
mga malakahoy na tao ay kailangang maging bato. Ang paraan upang
ang isang putol na kahoy ay maging bato ay ang padaluyan ito ng buháy
na tubig upang madala ang substansiya ng kahoy at mapalitan ito ng
solidong elemento ng mineral. Ang proseso ng pagsasanhi sa kahoy na
maging bato sa pisikal na mundo ay isang simbolo ng espiritwal na
realidad. Ngayon, tunay tayong sinasanhi ng Diyos na “maging bato” sa
pamamagitan ng daloy ng Kanyang dibinong buhay. Ang daloy na ito ay
maliwanag na inihayag sa Apocalipsis 22:1, na nagsasabi, “At ipinakita
niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng
kristal, na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero.” Ang ilog na
ito ay dumadaloy sa buong lunsod.
Ako ay palaging may mapait na panlasa sa loob ko, isang mapait na
damdamin tungkol sa mga Kristiyano sa ngayon. Sila ay tila maraming
alam, ngunit sa katunayan, mas malala pa sila sa ignorante at halos
walang anumang nalalaman. Hindi mahalaga kung ano ang iyong
nalalaman. Maaaring marami kang nalalamang bagay, ngunit ang bawat
bahagi mo ay maaaring putik o kahoy pa rin, nagpapakitang hindi ka pa
natatransporma. Kinakailangan nating matransporma sa pamamagitan ng
pamamahagi ng Diyos ng Kanyang Sarili tungo sa ating buong katauhan.
Kalimutan mo ang iyong kaalaman sa Biblia, at kalimutan mo na ang
iyong relihiyon, at bigyang-pansin mo lamang ang isang bagay—gaano
ka ba natransporma sa pamamagitan ng pamamahagi ng buháy na Diyos
ng Kanyang Sarili tungo sa loob mo. Ito ang tunay na mahalaga.
Maaaring makapagbigkas ka ng maraming bersikulo sa Biblia, gayon pa
man, ikaw mismo ay walang kabuluhan. Wala nang mas mahalaga pa sa
ekonomiya ng Diyos kundi ang Kanyang Sariling naipamahagi tungo sa
iyong katauhan. Umaasa ako na marami sa inyo ang makapagsasabing,
“Ako ay walang gaanong kaalaman tungkol sa Biblia. Isang bagay lang
ang alam ko: Araw-araw ipinamamahagi ng Diyos ang Kanyang Sarili
tungo sa loob ko. Araw-araw, ilang bagay ng Diyos ang dumadaloy
paloob upang alisin ang aking natural na elemento at palitan ito ng
Kanyang dibinong esensiya.”
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Matindi ang aking kabigatan! Hindi mahalaga kung ikaw ay mabuti
o masama, banal o hindi banal, espiritwal o hindi espiritwal. Ang tanging
bagay na mahalaga ay kung ikaw ba ay nahipo ng Panginoon at
natransporma o hindi. Dapat maging laan tayong buksan ang ating mga
sarili at sabihing, “Panginoon, lumagos Ka. Panginoon, dumaloy Ka
paloob, palagos, at palabas sa akin at alisin ang bawat butil ng aking
natural na elemento. Panginoon, kinamumuhian ko ang panlabas na
pagpapakabuti at pagod na ako sa panlabas na pagwawasto. Sawa na ako
sa relihiyon at sa kaalaman lamang sa Biblia. Pagod na ako sa pagiging
espiritwal sa pansarili. Panginoon, lubha akong desperado ukol sa aking
kalagayan sapagkat napakakaunti pa ng Iyong dibinong esensiya ang
taglay ko. Ako ay naturuan at „napatibay‟ na sa maraming taon. Ngunit
ako ay yaong ako pa rin.”
ANG TUNAY PANGKAPATIRANG PAG-IIBIGAN

Ang ekklesia sa Filadelfia ay hindi lubhang naunawaan. Oo, ito ay
ang ekklesia ng pangkapatirang pag-iibigan. Ngunit anong uri ng pagibig ito? Ito ba ay isa lamang panlabas na pagyayakapan sa isa‟t-isa?
Gayon ba ang tunay na pangkapatirang pag-iibigan? Hindi, ang
pangkapatirang pag-iibigan ay si Kristo Mismo na naisagawa sa ating
katauhan at naipamuhay palabas sa atin. Sa tipolohiya, ang ating natural
na pag-ibig ay tulad ng pulót at hindi kailanman matatanggap ng Diyos.
Ang natural na buhay at ang natural na pag-ibig ay hindi kamangyan
(frankincense); ang mga ito ay ang pulót na kasuklam-suklam sa mga
mata ng Diyos. Ang natural na pangkapatirang pag-iibigan para sa Diyos
ay kasing kasuklam-suklam ng lebadura. Ang tunay na pangkapatirang
pag-iibigan ay ang kahayagan ni Kristo na nailalin sa ating katauhan.
Ang ating natural na esensiya at elemento ay dapat madala palabas ng
daloy ng dibinong buhay at mapalitan ng dibinong elemento ng Diyos.
ANG KAHULUGAN NG GINAGAWANG ISANG HALIGI

Ano ang kahulugan ng ginagawang isang haligi at ng masulatan ng
Panginoon? Paanong magagawa tayo ng Panginoon, na mga
napakanatural, na mga kahoy o putik, na maging mga haligi? Ang
tanging paraan ay sa pamamagitan ng pagtatransporma sa atin, yaon ay,
sa pamamagitan ng pag-aalis ng ating natural na elemento at sa
pamamagitan ng pagpapalit nito ng Kanyang dibinong esensiya. Ang
kahulugan ng salitang “gagawin” sa 3:12 ay ang buuin tayo tungo sa
pagiging isa pang bagay, ang itayo tayo sa isang malikhaing paraan. Ito
ay ang transpormasyon. Bilang ang patotoo ng Panginoon sa Kanyang
pagbabawi ngayon, hindi sapat ang basta maging ayon sa Kasulatan
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lamang. Para sa pagsasakatuparan ng walang-hanggang layunin ng
Diyos, tayong lahat ay dapat magsabi, “Panginoon, narito ako. Nakita ko
na ang pangitain na kailangan ko ang Iyong pagsasanhi sa akin na
maging bato (petrification). Ako ay isang kahoy at kailangan kong
maging bato sa pamamagitan Mo. Panginoon, dumaloy Ka sa akin at
alisin ang lahat kong natural na katauhan at palitan Mo ito ng Iyong
Sarili.”
Ang sulat sa ekklesia sa Filadelfia ay hindi pa kailanman naging
kasing bukas sa mga anak ng Panginoon na gaya ng sa ngayon. Sa
pagdaan ng mga taon, ang mga Kristiyano ay nagkulang ng tunay na
karanasan ng transpormasyon at pagtatayo ng Diyos. Dahil sa
kakulangang ito, hindi nagkaroon ng pagkaunawa sa 3:12. Muli kong
sasabihin na tangi lamang sa pamamagitan ng karanasan kaya natin
natanto ang kahulugan ng bersikulong ito. Ngayon, sa loob ng wastong
buhay-ekklesia, ginagawa tayo ng Panginoon, na mga karaniwang piraso
ng kahoy, na maging mga haligi sa templo ng Diyos. Ang pangungusap
na ito ay payak, ngunit ang kahulugan nito ay malalim. Sa ekklesia sa
Filadelfia, hindi tayo iwinawasto ng Panginoon o basta lamang tayo
pinaaalab. Siya ay nasa proseso ng paggawa sa atin, kapwa ang mga dati
na at mga baguhan pa lamang, sa pagiging isang haligi sa templo ng
Diyos. Lubha itong makahulugan. Ang tanging paraan upang maisagawa
ito ng Panginoon ay sa pagiging ang dibinong daloy sa loob natin. Kahit
ang Panginoon ay hindi makagagawa nang madalian ukol sa bagay na
ito. Matiyaga Niyang isinasagawa ang Kanyang Sarili tungo sa loob
natin bilang ang dibinong daloy, hindi upang iwasto ang ating panlabas
na pag-asal kundi upang alisin ang ating natural na esensiya. Hindi
ninanais ng Diyos ang basta lamang pagpapahusay ng ating pag-asal.
Ang ninanais ng Panginoon ngayon ay ang wastong buhay-ekklesia. Para
rito, Siya ay nasasabik na pumasok sa atin sa sandaling ito mismo.
Huwag ka nang maghintay hanggang bukas at huwag ka na rin magabala tungkol sa iba. Tingnan mo ang iyong sarili. Ang gawain ng
Panginoon sa ekklesia ay ang isagawa ang Kanyang Sarili tungo sa loob
mo bilang ang dibinong daloy upang alisin ang iyong natural na katauhan
at palitan ito ng Kanyang dibinong substansiya upang unti-unti kang
maproseso ng Kanyang nagtatranspormang elemento. Ito lamang ang
ating kailangan. Habang tinatransporma tayo ng Diyos, tayo ay magiging
iba—ang mahalagang materyales para sa Kanyang pagtatayo. Lalo
tayong nagiging ganitong materyales, lalo Niya tayong itatayo tungo sa
Kanyang gusali. Sa katapus-tapusan, ang pagtatayong ito ay magiging
ang Bagong Herusalem.
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Nilalagyan ng Panginoon ng marka (label) ang Kanyang gawa,
isinusulat ang isang angkop na designasyon dito. Pagkatapos gumawa ng
isang bagay ang isang karpintero, maaari niyang lagyan ng marka ito.
Ang markang iyon ay ang designasyon ng mismong bagay na kanyang
ginawa. Gayundin, ginagawa tayo ng Panginoon na isang haligi sa
Kanyang templo. Sa ilang darating pang mensahe, makikita natin na ang
templo ay palalakihin tungo sa isang lunsod. Ang buong lunsod ay
magiging isang pinalaking templo. Kaya, ang maging isang haligi sa
templo, sa kalaunan, ay ang maging bahagi ng Bagong Herusalem. Sa
3:12, tayo ay sinabihan na ang mandaraig sa Filadelfia ay gagawing
isang haligi ng templo, ngunit ang designasyong ilalagay ng Panginoon
sa kanya ay hindi “ang templo ng Diyos” kundi “ang Bagong
Herusalem.” Sa katapus-tapusan, hindi tayo magiging bahagi ng templo,
kundi bahagi ng Bagong Herusalem. Ginagawa tayo ng Panginoon sa
isang mapanlikhang paraan na Bagong Herusalem. Sa malao‟t madali,
isusulat ng Panginoon ang pangalan ng Bagong Herusalem sa atin. Ang
ilalagay Niyang marka sa atin ay ayon sa kung ano ang pagkagawa Niya
sa atin.
NARARANASAN ANG NAGTATRANSPORMA
AT NAGTATAYONG BUHAY NI KRISTO

Ang lahat ng ito ay batay sa bagong pagkatanto at karanasan kay
Kristo. Ang inyong karanasan kay Kristo ay maaaring napakaluma na. Sa
tuwing tatayo kayo upang magpatotoo ng inyong karanasan kay Kristo,
ito ay luma na. Kailangan nating lahat ang ilang bago, napapanahong
karanasan kay Kristo. Ang bagong karanasang ito kay Kristo ay
malamang na ang Kanyang paggawang haligi sa atin at ang Kanyang
pagsulat ng pangalan ng Bagong Herusalem sa atin. Ito ay isang bagong
karanasan at dahil dito, tayo ay may bagong pangalan Niya. Tanging
ikaw lamang ang nakaaalam ng bagong pangalang ito, dahil ikaw lamang
ang may karanasang nagbunga noon. Dapat tayong lahat ay magkaroon
ng mga ganitong bagong karanasan kay Kristo upang tayo ay maging
isang haligi. Umaasa akong marami sa atin na nakakilala na sa
Panginoon nang mahabang panahon ang magsasabing “Panginoon,
pinupuri Kita. Hindi ko natanto kailanman na kinakailangan ko ang
Iyong pagtatransporma. Panginoon, ako ay naging mapag-isa sa lahat ng
mga taóng ito. Ngunit ngayon, hinihiling ko sa Iyo na dumaloy Ka
palagos sa akin at alisin Mo ang aking natural na pagiging mapag-isa at
palitan mo ito ng Iyong esensiya. Nais kong matransporma at maitayo
Mo kasama ng iba pang bahagi ng Iyong Katawan. Panginoon,
kinamumuhian ko ang aking pagiging natural at pagiging mapag-isa.
Nais kong magkaroon ng mga bagong karanasan ng nagtatransporma at
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nagtatayong Kristo. Nais kong maranasan ang nagtatransporma at
nagtatayong buhay ni Kristo.” Marahil naranasan mo na ang nagliligtas
na buhay ni Kristo. Ang Kanyang buhay ay nagligtas sa iyo mula sa
kasalanan at pagkamakasanlibutan. Ngunit marahil hindi mo pa
kailanman naranasan ang nagtatransporma at nagtatayong buhay ni
Kristo. Bagama‟t ikaw ay naligtas mula sa kasalanan at sa sanlibutan,
ikaw ba ay natransporma na at naitayong kasama ng iba? Sa mga taóng
nagdaan, ikaw ay naging natural at mapagsarili. Nawa‟y kaawaan tayo
ng Panginoon. Kailangan nating manalangin, “Panginoon, buksan Mo
ang aking mga mata upang makita ko ang isang pangitain at maranasan
Kita sa isang bagong paraan bilang ang nagtatransporma at nagtatayong
buhay, upang magkaroon Ka ng pagkakataong gawin akong isang haligi
sa templo ng Diyos at upang ako ay maging isang bahagi ng Bagong
Herusalem.”
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE TATLUMPU’T TATLO

ANG BATONG MAY PITONG MATA
PARA SA PAGTATAYO NG DIYOS
ANG INUKITANG BATO

Sinasabi ng Zacarias 3:9, “Sapagkat narito ang bato na aking
inilagay sa harapan ni Josue, sa ibabaw ng isang bato na may pitong
mata, narito, [aking iuukit ang] titik nito, sabi ng Panginoon ng mga
hukbo, at aking aalisin ang kasamaan ng lupaing iyon sa loob ng isang
araw.” Ang pagtukoy sa pag-uukit sa bato ay nagpapahiwatig na ang
batong ito ay si Kristo. Mahirap unawain ang bagay na ito ukol sa paguukit sa bato. Sa maikling salita, ito ay nangangahulugan na ang
Panginoong Hesus, bilang ang bato para sa pagtatayo, ay inukitan,
tinuos, ng Diyos sa krus para sa kasalanan ng bayan ng Diyos. Sa loob ng
isang araw, sa pamamagitan niyaong pagkakaukit sa krus, inalis ng
Panginoong Hesus ang lahat ng kasalanan ng bayan ng Diyos. Ito ay ang
katumbas ng Juan 1:29, na nagsasabi, “Tingnan ninyo, ang Kordero ng
Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!”. Sa pamamagitan ng
huling kalahating bahagi ng Zacarias 3:9 nalalaman natin na ang batong
may pitong mata ay si Kristo.
ANG PITONG MATA AT ANG PITONG ILAWAN

Sinasabi ng Zacarias 4:2, “Ano ang iyong nakikita? At aking sinabi,
Ako‟y tumingin, at narito isang [patungan ng ilawan] na taganas na
ginto, na may [mangkok] sa ibabaw niyaon, at ang pitong ilawan niyaon
sa ibabaw; may pitong tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw
niyaon.” Sa Zacarias 3:9, ang bato para sa pagtatayo ay may pitong mata,
at sa bersikulong ito ang patungan ng ilawan ay may pitong ilawan.
Kung eensayuhin natin ang ating espiritu sa bagay na ito, tiyak na
mauunawaan natin na ang patungan ng ilawan ay katumbas ng bato.
Kapwa ang bato at ang patungan ng ilawan ay si Kristo. Napakalinaw na
ang bato ay para sa pagtatayo, at ang patungan ng ilawan ay para sa
liwanag, para sa pagliliwanag. Sa ibabaw ng bato ay may pitong mata, at
sa ibabaw ng patungan ng ilawan ay may pitong ilawan. Kaya, ang
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pitong ilawan ng patungan ng ilawan ay tiyak na ang pitong mata sa
ibabaw ng bato.
Sa pagpapatuloy sa Zacarias 4:10, mababasa natin, “Sapagkat
sinong nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay? Sapagkat ang pitong ito
ay mangagagalak, at makikita nila ang pabatong tingga sa kamay ni
Zorobabel; ang mga ito‟y mga mata ng Panginoon, na nangagpaparoo‟t
parito sa buong lupa.” Ang bersikulong ito ay nag-uumpisa sa
pamamagitan ng pagtukoy sa “araw ng maliliit na bagay.” Sa mga mata
ng mga tao, ang pagbawi ng pagtatayo ay hindi isang malaking bagay.
Gayon pa man, walang dapat na humamak dito. Gayundin, ang mabawi
ang buhay-ekklesia ngayon ay hindi isang malaking bagay sa mga mata
ng mga tao. Sa halip, ito ay isang maliit na bagay. Subalit walang dapat
na humamak dito. Ipinahahayag din ng bersikulong ito ang “pitong ito,”
na tumutukoy sa pitong ilawan sa bersikulo 2. Pagkatapos, sinabihan
tayo na ang “pitong ito” ay ang “mga mata ng Panginoon, na
nangagpaparoo‟t parito sa buong lupa.” Pinatutunayan nito na ang bato
para sa pagtatayo na may pitong mata ay si Jehovah lamang, ang
Panginoong Diyos Mismo.
ANG PITONG ESPIRITU NG DIYOS

Taglay ang ganitong pagkaunawa, darako tayo sa aklat ng
Apocalipsis. Muli kong sasabihin na karamihan sa mga sagisag at iba
pang lubhang mahahalagang punto na matatagpuan sa Apocalipsis ay
hindi bago; ang mga ito ay ang mga higit pang pagpapaunlad ng mga
aytem na matatagpuan sa Lumang Tipan. Sa Apocalipsis kapitulo apat at
lima, mayroon tayong isang bago at higit pang pagpapaunlad ng pitong
mata at ng pitong ilawan. Sinasabi sa Apocalipsis 4:5, “At mula sa trono
ay may lumalabas na mga kidlat at mga tinig at mga kulog; at may pitong
ilawang apoy na nagliliyab sa harapan ng trono, na siyang pitong Espiritu
ng Diyos.” Pansinin na ang pitong ilawan dito ay wala sa ibabaw ng
patungan ng ilawan, kundi nagliliyab sa harapan ng trono. Ang pitong
ilawan na nagliliyab sa harapan ng trono ay ang pitong Espiritu ng
Diyos. Sa Zacarias 3 at 4 mayroon tayong pitong mata at pitong ilawan
ngunit hindi ang pitong Espiritu. Sa Apocalipsis, gayon pa man, ang
pitong ilawan ay napaunlad tungo sa pitong Espiritu. Dito mayroon
tayong isang bago at higit pang pagpapaunlad ng pitong ilawan bilang
ang pitong Espiritu. Sa 4:5 malinaw na sinabi sa atin na ang pitong
ilawan ay ang pitong Espiritu ng Diyos.
Sinasabi sa Apocalipsis 5:6, “At nakita ko sa gitna ng trono at ng
apat na nilalang na buháy, at sa gitna ng mga matanda, ang isang
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Kordero na nakatayo, na wari ay kapapatay pa lamang, na may pitong
sungay at pitong mata, na siyang pitong Espiritu ng Diyos, na sinugo sa
buong lupa.” Ang Kordero rito ay may pitong mata, na siyang ang pitong
Espiritu ng Diyos. Sa 4:5 ang pitong ilawan ay ang pitong Espiritu ng
Diyos, at sa 5:6 ang pitong mata ng Kordero ay ang pitong Espiritu ng
Diyos. Dito mayroon tayong isang higit pang pagpapaunlad sa Zacarias,
sapagkat ang pitong mata ay hindi lamang ang pitong matang nasa
ibabaw ng bato, bagkus ang pitong mata rin ng Kordero. Itong pitong
mata ng Kordero ay ang pitong Espiritu ng Diyos na isinugo sa buong
lupa. Ito ay isang pagtukoy sa Zacarias 4:10, kung saan sinabi sa atin na
ang pitong mata ng Panginoon ay “nangagpaparoo‟t parito sa buong
lupa.” Sa Zacarias 3 at 4, makikita natin ang pitong mata ng bato, ang
pitong ilawan ng patungan ng ilawan, at ang pitong mata ng Panginoon.
Kaya, ang Panginoon ay ang bato, at ang bato ay ang patungan ng ilawan
din. Ang bato ay kapwa ang patungan ng ilawan at ang Panginoong
Diyos Mismo. Ang tatlong ito—ang Panginoon, ang patungan ng ilawan
at ang bato—ay iisa. Sa Zacarias, makikita natin na ang pitong mata ay
ang pitong ilawan. Ngunit habang dumarako tayo sa higit pang
pagpapaunlad sa Apocalipsis, ang pitong ilawan ay hindi lamang nasa
ibabaw ng patungan ng ilawan, bagkus ay nagliliyab din sa harapan ng
trono. Ang pitong ilawang ito ay ang pitong Espiritu ng Diyos. Sa
kalaunan, ang pitong Espiritung ito ay ang pitong mata ng Kordero na
nasa pinakasentro ng pamamahala ng Diyos. Nawa tayong lahat ay
malalim na makintalan ng larawang ito.
LAHAT NG BAGAY PARA SA PAGTATAYO NG DIYOS

Ayon sa nilalaman ng kapwa Zacarias at Apocalipsis, ang lahat ng
ito ay para sa pagtatayo ng Diyos. Ang bato at ang patungan ng ilawan
ay binanggit sa Zacarias sa panahong itinatayong-muli ni Zorobabel ang
templo. Sa Apocalipsis, mayroon muna tayong pitong patungan ng
ilawan na sumasagisag sa pitong ekklesia lokal. Paglaon, mayroon
tayong trono na sa harapan nito ay nagliliyab ang pitong ilawan. Sa
kahuli-hulihan, ang tronong ito ay ang sentro ng Bagong Herusalem.
Inihahayag nito na ang Bagong Herusalem ay iiral sa pamamagitan ng
pitong Espiritung nagliliyab sa harapan ng trono. Sa pamamagitan ng
lahat ng ito makikita natin na ang pitong mata, ang pitong ilawan, ang
pitong Espiritu, ang bato, ang patungan ng ilawan, ang Panginoon, ang
Diyos, at ang Kordero ay pawang para sa pagtatayo. Ang pagtatayong ito
ay ang templo, ang ekklesia sa ngayon at ang Bagong Herusalem, ang
walang-hanggang tirahan ng Diyos, sa kawalang-hanggan.
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Ipagpalagay na mayroon lamang tayong dalawang aklat, ang
Ebanghelyo ni Juan at ang Apocalipsis, na kapwa isinulat ni Apostol
Juan. Kung babasahin natin ang mga aklat na ito nang paulit-ulit, ano ang
makikita natin? Umpisahan natin sa Juan kapitulo isa. Sinasabi ng
bersikulo 1, “Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng
Diyos, at ang Salita ay Diyos,” at sinasabi ng bersikulo 14, “At ang Salita
ay naging laman at nagtabernakulo sa gitna natin...na puspos ng biyaya at
realidad.” Sinasabi ng bersikulo 29, “Tingnan ninyo, ang Kordero ng
Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!” Ayon sa Juan 1,
maraming salita ang ginamit upang ilarawan ang Isang ito: ang Salita,
ang Diyos, ang laman at ang Kordero. Sinasabi ng bersikulo 4, “Nasa
Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.” Sa Kanya ay
mayroon ding biyaya at realidad. Nang si Pedro ay dinala sa kahangahangang Isang ito, pinalitan Niya ang kanyang pangalan mula sa Simon
patungo sa Cefas, na nangangahulugang isang bato (b. 42). Nang
makatagpo Siya ni Natanael, sinabi Niya sa kanya, “Katotohanan,
katotohanang, sinasabi Ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at
ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik-manaog sa Anak ng Tao” (b.
51). Ang salitang ito ay nagpapaalala sa atin sa panaginip ni Jacob, na
ang sentro ay ang Betel (Gen. 28:10-22). Ang kapitulo isa ng Juan, na
sumusukat mula sa walang-hanggang nakalipas hanggang sa walanghanggang hinaharap ay sumasakop sa napakaraming bagay. Sa walanghanggang nakalipas ay naroon ang Salita, at sa walang-hanggang
hinaharap ay magkakaroon ng Betel, ang bahay, ang pananahanan ng
Diyos. Ito ang magiging Bagong Herusalem. Ang nag-iisang kapitulong
ito ay umaabot mula sa kawalang-hanggan hanggang sa kawalanghanggan. Mangyari pa, gumamit pa si Juan ng dalawampung kapitulo
upang paunlarin ang lahat ng punto na tinalakay sa unang kapitulo.
Pagkatapos ng maraming taon, nang si Juan ay matanda na at
ipinatapon sa Pulo ng Patmos, inatasan siya ng Panginoon na isulat ang
Apocalipsis, na hindi lamang ang huli sa kanyang mga isinulat bagkus
ang huling aklat din ng buong Biblia. Sinasabi ng Apocalipsis 1:4 at 5,
“Si Juan sa pitong ekklesia na nasa Asia: Sumainyo ang biyaya at
kapayapaang...mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng Kanyang
trono.” Sa kapitulo apat at lima makikita natin na ang pitong Espiritu ay
ang pitong ilawan at ang pitong matang binanggit sa Zacarias. Ang
pitong ilawan, na ayon sa Zacarias, ay kapwa ang pitong mata ng bato at
ng Panginoon ay ang pitong Espiritu ng Diyos ngayon, at ang pitong
Espiritu ng Diyos na ito ay ang pitong mata ng manunubos na Kordero.
Ihinahayag ng Apocalipsis 5:5 at 6 na ang manunubos na Korderong ito
ay ang nananagumpay na Leon. Bilang ang matagumpay na leon, ganap
na Niyang nalupig ang kaaway ng Diyos. Ang lahat ng kaaway—ang
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ahas at ang mga alakdan—ay pawang nalulon na ng Leon. Sapagkat
nadaig na Niya ang lahat ng kaaway, Siya ay kuwalipikado nang maging
ang manunubos na Kordero. Bilang ang Kordero, Kanyang inalis na ang
lahat ng kasalanan, ang kalikuan, ng bayan ng Diyos noong araw na
inukit Siya ng Diyos sa krus. Sapagkat isinakatuparan Niya ito bilang
ang nagtutubos na Kordero, sa kalaunan Siya ay naging ang bato para sa
pagtatayo. Sa mga mata ng Diyos, nang tanggihan Siya ng mga
tagapagtayong Hudyo, hindi lamang nila tinanggihan ang Kordero,
bagkus maging ang panulukang bato ng pagtatayo ng Diyos. Sa araw ng
Kanyang kamatayan, Siya ay ang Kordero, ngunit sa pagkabuhay na
muli, ang Diyos ay ginawa Siyang pangulong panulok na bato. Kaya,
pagkatapos ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, Siya ngayon
ang Leon-Kordero-bato. Ang lahat ng kaaway ay nalupig na, ang lahat
ng kasalanan ay naalis na, at Siya ay naging ang bato para sa pagtatayo
ng Diyos. Sa batong ito ay may pitong mata, nagniningning at nagliliyab
sa harapan ng trono ng Diyos upang isakatuparan ang walang-hanggang
ekonomiya ng Diyos. Ngayon, hindi lamang ito isang bagay na ukol sa
Leon o sa Kordero, bagkus ukol sa bato. Nasaan na ba tayo ngayon?
Tayo ba ay kasama lamang ng Leon at ng Kordero, o tayo ay kasama ng
bato? Karamihan sa mga Kristiyano ay kasama lamang ng Kordero;
napakakaunti ang kasama ng Leon. Maraming himno ang nagsasabing,
“Karapat-dapat ang Kordero,” ngunit nais kong makarinig ng isang
himno na nagsasabing, “Karapat-dapat ang Leon!” Kailangan din natin
ng mga himno na nagsasabing, “Kaparapat-dapat ang bato,” at “Karapatdapat ang pitong mata” Anong kakulangan mayroon sa Kristiyanidad
ngayon! Maraming nag-aaway, nagtatalo, at nagdedebate, subalit walang
nalalaman ukol kay Kristo bilang ang bato ng pagtatayo.
NARARANASAN ANG PITONG ILAWAN,
ANG PITONG MATA, AT ANG PITONG ESPIRITU

Kailangan pa nating magpatuloy ukol sa pitong mata ng bato.
Nakita natin na ang pitong mata ay ang pitong Espiritu ng Diyos na
isinugo sa buong lupa. Ang pitong matang ito, bilang ang pitong ilawan,
ay nagliliyab sa harapan ng trono. Walang pag-aalinlangan, ang
pagliliyab ay para sa pagliliwanag, pagsasaliksik, paghahantad, at
paghahatol. Samantalang ang mga ilawan ay para sa paghahatol, ang
pitong mata ay para sa pagsasalin at para sa paglalalin. Hangga‟t ang
aking mga mata ay nakatuon sa iyo, masaya man ako o malungkot, ang
mga ito ay magsasalin ng ilang bagay na sa akin patungo sa loob mo.
Ang aking mga mata ay hindi mga ilawan para sa pagliliyab, kundi para
sa pagsasalin. Ang isang kapatid na lalake na isang kompositor sa hanapbuhay ay gumagamit sa kanyang negosyo ng isang makinang tinatawag
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na phototypesetter. Ang makinang ito ay kumokopya ng mga simbolo sa
pagsulat (characters) mula sa isang master character disc patungo sa
sensitibong photopaper. Apat na maningas na ilawan, na tulad ng apat na
mata, ang nagsasalin ng matitinding sinag ng liwanag na lumulusot sa
disc at inaaninag mula sa dalawang salamin patungo sa photopaper. Sa
ganitong paraan ang eksaktong larawan ng orihinal na mga simbolo sa
pagsulat na nasa disc ay nasusunog patungo sa photopaper. Maaaring
sabihin natin na sa pamamagitan ng prosesong ito ang larawang nasa disc
ay naisasalin patungo sa papel. Sa parehong paraan, sa pamamagitan ng
pitong mata, may bagay na kay Kristo ang naisasalin patungo sa atin.
Hindi lamang tayo mayroong pitong ilawan para sa pagliliyab,
pagsasaliksik, paghahantad, at paghahatol at pitong mata para sa
pagsasalin, bagkus pitong Espiritu rin para sa pamamahagi ng buhay.
Yamang ang Espiritu ay ang Espiritu ng buhay (Roma 8:2), ang pitong
Espiritu ay pangunahing para sa pamamahagi ng buhay. Kung mayroon
lamang tayong pitong ilawan at walang pitong mata o pitong Espiritu,
tayo ay matutupok. Ang pitong ilawan ay hindi lamang ang pitong
ilawan, bagkus ang pitong mata rin na nagsasalin at naglalalin sa atin at
ang pitong Espiritung namamahagi ng buhay tungo sa loob natin. Purihin
ang Panginoon na ang Kanyang pagliliwanag, pagsasaliksik,
paghahantad, at paghahatol ay pawang para sa pamamahagi ng buhay.
Hindi lamang Siya ang pitong ilawan, bagkus ang pitong Espiritu rin.
Isaalang-alang ninyo ang inyong karanasan. Nang dumating tayo sa
buhay-ekklesia, nadama nating lahat na mayroong nagliliwanag sa loob,
labas, at sa palibot natin. Ang pagliliwanag na yaon ay sumaliksik,
naghantad, at humatol sa atin. Ang bawat isa sa loob ng buhay-ekklesia
ay naranasan ang pagliliwanag na ito na sumaliksik at humatol sa mga
bagay na nakakubli sa kailaliman ng ating katauhan. Noong ang mga
nakakubling bagay na ito ay nahantad, tayo ay nakondena. Subalit
purihin ang Panginoon na sa pamamagitan ng paghahatol na ito, ang
buhay ay naipamahagi tungo sa loob natin. Bagama‟t wala pa tayong
salitang paglalalin noon, tiyak na naranasan natin ito. Mula sa panahong
yaon at pasulong, ang Panginoong Hesus ay naging lubhang kaibig-ibig
sa atin. Dahil sa paglalaling ito, sinimulan nating ibigin ang Panginoon
nang higit pa kaysa dati.
Ang karanasang ito ay para sa pagtatayo. May iisang lugar lamang
kung saan maaari tayong magkaroon ng ganitong uri ng karanasan—sa
Betel. Ako ay may ganap na katiyakang sabihin na kung ang iyong
intensiyon ay hindi para sa pagtatayo ng Diyos, tiyak na mahahadlangan
ka sa pagkakaroon ng ganitong karanasan. Kapag narinig ito ng ilan,
maaaring sabihin nila, “Ang Panginoon ay hindi kasing-kitid mo.” Sa
ilang pagsasaalang-alang, ang Panginoon ay mas makitid pa nga kaysa sa
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akin; Siya ay mas mahigpit. Hindi mo mararanasan ang mga bagay na
aming inilalarawan sa mensaheng ito maliban kung ikaw ay nasa Betel.
Kahit na mayroon lamang tayong intensiyon na umakyat sa Betel, tayo,
gaya ni Jacob, ay makararanas ng mga bagay na ito. Tangi lamang sa
ekklesia lokal natin maaaring maranasan ang mga bagay hinggil sa
pinananahanang lugar ng Diyos. Ang karanasang ito ay sadyang hindi
mararanasan sa anupamang lugar.
NARARANASAN ANG TRES-UNONG DIYOS
PARA SA PAGTATAYO NG DIYOS

Dumako tayong muli sa bagay ng Trinidad. Ayon sa tradisyunal na
pagtuturo ukol sa Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu ay
tatlong magkakahiwalay at mapagkikilanlang Persona. Sa isang mabuti
at positibong pananaw, ako ay sumasang-ayon dito. Nagamit ko pa nga
mismo ang mga terminong ito. Halimbawa, ang isa sa aking mga himno
ay nagsasabing, “Anong hiwaga, ang Ama, Anak, at Espiritu, Sa
persona‟y tatlo, sa substansiya‟y pawang iisa.” Kabisado ko ang lahat ng
bagay na ito. Sa tradisyunal na pagtuturo, ang Anak ay ang ikalawang
Persona, at ang Espiritu ay ang ikatlong Persona. Sa aklat ng
Apocalipsis, ang Espiritu Santo ay naging ang pitong Espiritu. Natanto
na ba ninyo na ang pitong Espiritung ito ay ang pitong mata ng
ikalawang Persona? Papaano, kung gayon, ang pitong Espiritu ay
magiging isang hiwalay na Persona? Ang ikalawang Persona at ang
pitong Espiritu ba, ang mga mata ng ikalawang Persona, ay dalawang
magkahiwalay na Persona? Sadyang hindi natin kayang matalos ang
Trinidad sa paggamit ng mga tradisyunal na termino. Lalo nating
ginagamit ang mga terminong ito, lalo lamang tayong magkakasalasalabid sa pag-unawa. Ang sabihin na ang pitong Espiritu ay ang pitong
mata ng ikalawang Persona ay hindi aking sariling pagpapakahulugan o
pagpapaliwanag; ito ay aking pagkawatas, ang aking pagkaunawa ng
mga bersikulo sa Apocalipsis. Yaong mga nasa Nicene Council ay hindi
malinaw marahil hinggil sa pitong Espiritu. Yamang hindi sila malinaw,
papaano natin susundin ang kanilang kredo? Kung ating susundin iyon,
kung gayon tiyak na mga bulag tayo. Hindi tayo pikit-matang
sumusunod sa anumang bagay. Sinasabi ng mga sumasalungat sa atin na
naniniwala sila sa kredo, subalit tayo ay naniniwala sa dalisay na salita
ng Biblia. Kung nakita ng mga ama ng sinaunang ekklesia na ang
Espiritu Santo ay ang pitong Espiritu, na siyang mga mata ng ikalawang
Persona, marahil ay nag-atubili silang bumuo ng isang kredo. Matatanto
nila na imposible para sa kanila na gumawa ng isang kredo. Ang
anumang kredo na kulang ng isang pangungusap na matatagpuan sa
Biblia ay hindi kumpleto. Sa loob ng mahigit limampung taon,
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idinedeklara na natin na hindi natin nais ang anumang kredo. Ang tangi
lamang nating kredo ay ang Banal na Biblia taglay ang dalawang tipan
nito. Mangyari pa, nang ideklara natin ito mahigit limampung taon na
angnakalipas, hindi natin nakita ang pitong Espiritu. Nakita natin ito
nang wala pang dalawampung taon ang nakalilipas. Unti-unti, sa loob ng
lumipas na labindalawang taon, ang bagay na ito ay naging lubhang
malinaw.
Nais kong magbigay ng isang katanungan sa mga sumasalungat sa
atin: Hindi ba kayo naniniwala na ang Espiritu Santo, na siyang ang
ikatlong Persona, ay nasa aklat ng Apocalipsis bilang ang pitong
Espiritu? Ngunit ang pitong Espiritu ay ang mga mata ng ikalawang
Persona. Sila ba, kung gayon, ay dalawang magkahiwalay na Persona?
Hindi ako nakikipagdebate ng doktrina; sa halip, sinasalita ko ang
realidad para sa pagtatayo ng Diyos. Para sa atin ngayon, ang Trinidad ay
hindi dapat na maging isang pandoktrinang bagay; ito ay dapat na
maging pagdaranas sa Tres-unong Diyos na namamahagi ng Kanyang
Sarili tungo sa atin.
Nakita na natin na, ayon sa Ebanghelyo ni Juan, ang walanghanggang Salita, na siyang ang Diyos, ay naging laman, at na ang
lamang ito ay ang Kordero ng Diyos. Sa Apocalipsis, makikita natin na
ang Korderong ito ay naging ang Leon. Ang Kordero ay ang bato rin na
may pitong mata, at ang mga matang ito ay ang pitong nagliliwanag,
nagsasaliksik, naghahantad, at naghahatol na ilawan. Ang pitong ilawan
ay ang pitong Espiritu rin ng Diyos na namamahagi ng buhay tungo sa
mga yaong hinatulan. Higit pa rito, ang pitong Espiritu ay ang pitong
mata ng Manunubos, isinasalin at inilalalin ang kung ano Siya at kung
ano ang Kanyang naisakatuparan tungo sa ating katauhan upang tayo ay
maging, sa Kanyang kalikasan, isang bato para sa pagtatayo ng Diyos.
Huwag kayong manatiling nasisiyahan sa mga tradisyunal na pagtuturo
at huwag kayong manatiling nakaugnay sa anumang mga pandoktrinang
pagkakaunawa. Dapat nating makita na ang Tres-unong Diyos ay
lubhang kamangha-mangha. Siya ang Salita, ang mismong Diyos, at Siya
ay naging laman upang maging ang Kordero ng Diyos. Sa Juan 14,
isinasaad Niya na Siya at ang Ama ay iisa at na ang Espiritu ay Siya.
Ang kamangha-manghang Isang ito ay ang Leon, ang Kordero, at ang
batong may pitong mata. Sa pamamagitan ng pitong matang ito
tinititigan Niya tayo at isinasalin ang kung ano Siya at kung ano ang
Kanyang naisakatuparan, naabot at natamo tungo sa ating katauhan
upang gawin tayong materyal para sa pagtatayo ng Diyos. Ang pitong
matang ito ay ang pitong Espiritung isinugo ng Diyos mula sa Kanyang
trono tungo sa buong lupa.
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Hindi tayo dapat magkaroon ng Trinidad sa doktrina, kundi danasin
ang kamangha-mangha, mahiwaga, at ekselenteng kayamanan ng ating
Diyos. Ang lahat ng kayamanang ito ay hindi lamang para sa ating
katubusan at pagsisilang na muli, bagkus para rin sa ating
transpormasyon at pagtatayo. O, gaano natin kailangan ang liwanag
upang makita ang mga bagay na ito! Huwag tayong maging mabababaw,
at hindi tayo kailanman dapat magambala ng Kristiyanidad ngayon. Sa
halip, huwag nating pansinin ang anumang sinasabi ng mga
sumasalungat at panghawakan lamang ang Biblia, na taglay ang dalisay
na salita at ang napapanahong liwanag. Dapat nating lahat makita ang
liwanag na ito. Sa tuwing sinisikap nating unawain ang Biblia sa isang
“makateolohiyang” paraan o dumudulog sa Biblia na naghahangad ng
teolohiya, tayo ay mamamatay. Hindi natin matatanto ang Biblia sa isang
tinaguriang “makateolohiyang” paraan.
SAMPUNG LUBHANG MAHAHALAGANG AYTEM

Ating isaalang-alang ngayon nang higit ang ilan sa lubhang
mahahalagang termino na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Juan at sa aklat
ng Apocalipsis. Unang-una, sa Juan 1:1, mayroon tayong walanghanggang Salita. Ang “pasimula” sa bersikulong ito ay tiyak na
tumutukoy sa walang-hanggang lumipas, na nagpapahiwatig na ang
Salita ay ang walang-hanggang Salita. Gaya ng paglilinaw ng
bersikulong ito, ang Salita ay ang Diyos. Isang araw, ang Salitang ito, na
siyang ang Diyos, ay naging laman (Juan 1:14). Ayon sa teolohikal na
mentalidad, nakagawian na natin ang pagsasabi na ang Anak ng Diyos ay
nagkatawang-tao. Ito, mangyari pa, ay tama. Gayon pa man, kung
babasahin ninyo ang Bagong Tipan, wala kayong makikitang isang salita
na nagsasabing ang Anak ng Diyos ay nagkatawang-tao. Bagama‟t ang
katunayang ito ay totoo, hindi ito ipinapahayag ng Bagong Tipan sa
ganitong paraan. Ito ay ang makateolohiyang tradisyonal na pagtuturo ng
pagkakatawang-tao. Ngunit huwag kayong magkamali ng pag-unawa sa
akin at isipin na hindi ako naniniwala na ang pagkakatawang-tao ay sa
Anak ng Diyos. Pinaniniwalaan ko naman ito gaya ninyo. Naniniwala
ako na ang pagkakatawang-tao ay sa Anak ng Diyos. Subalit sinasabi ng
Bagong Tipan na ang Salita, na nasa pasimula, ay naging laman. Hindi
lamang ang Anak ng Diyos ang naging laman; ang mismong Diyos ang
Siyang nagkatawang-tao. Si Juan Bautista, ang tagapagpauna ni Kristo,
ang nagsalita tungkol sa Salitang ito na naging laman, “Narito, ang
Kordero ng Diyos!” Kaya, sa unang kalahating bahagi ng kapitulo isa ng
Juan, mayroon tayong Salita, ang Diyos, ang laman, at ang Kordero.
Sa Apocalipsis, makikita natin na ang Kordero ng Diyos ay ang
Leon. Isa sa mga matanda ng mga anghel, na hindi isang tao, ang
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nagpakilala kay Kristo sa ganitong paraan, itinatagubilin Siya bilang ang
Leon ng lipi ni Juda (5:5). Sinasabi ng Apocalipsis 5:6 na sa Korderong
ito ay may pitong mata. Ang pagkabanggit sa Leon ay tumutukoy sa
Genesis 49, at ang salita tungkol sa pitong mata ay tumutukoy pabalik sa
aklat ng Zacarias, na nagpapahayag tungkol sa pitong mata na nasa bato.
Kaya, ang Kordero ay ang bato rin. Sa madaling salita, ang Manunubos
na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan ay naging ang bato para sa
pagtatayo, ang nagtatayong Isa.
Ang kaisipang ito ay hindi bago. Bago napako sa krus ang
Panginoong Hesus, ipinahiwatig Niya sa mga tagapagtayong Hudyo na
hindi lamang nila tinatanggihan ang Manunubos, bagkus ang panulukang
bato rin (Mat. 21:42). Naniniwala ako na habang ang Panginoong Hesus
ay nakikipag-usap sa kanila, ganap Niyang napagtanto na Siya ang
batong binabanggit sa Zacarias 3:9, ang batong may pitong mata at
yaong, sa pamamagitan ng pagiging naukitan, ay aalisin ang kasalanan
ng mga tao sa loob ng isang araw. Nalalaman Niyang Siya ay uukitan ng
Diyos upang alisin ang kasalanan ng bayan ng Diyos sa loob ng isang
araw nang sa gayon ay matamo ng Diyos ang Kanyang pagtatayo.
Kapwa ang Kordero at ang bato, ang pagtutubos at ang pagtatayo,
ay nauugnay sa pamamagitan ng pitong mata na siyang ang pitong
Espiritu ng Diyos at ang pitong ilawang nagliliyab sa harapan ng
Kanyang namamahalang trono. Sa gayon, taglay natin ang Salita, ang
Diyos, ang laman, ang Kordero, ang Leon, ang bato, ang pitong mata,
ang pitong Espiritu at ang pitong ilawan. Sa katapus-tapusan, taglay natin
ang pagtatayo, ang walang-hanggang tirahan ng Diyos, ang Bagong
Herusalem. Walang anuman sa mga salitang ito ang aking
interpretasyon; sa halip, ang mga ito ay aking paninipi. Tinutukoy ko
lamang ang sampung lubhang mahahalagang termino na matatagpuan sa
Biblia: ang Salita, ang Diyos, ang laman, ang Kordero, ang Leon, ang
bato, ang pitong mata, ang pitong Espiritu, ang pitong ilawan, at ang
Bagong Herusalem. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng salitang
ito, gaya ng mga piraso ng isang jigsaw puzzle na nakakalat dito at doon
sa iba‟t ibang aklat ng Biblia, tunay na mayroon tayong makikita. Kung
mananalangin tayo ukol sa sampung aytem na ito, makikita natin ang
pangitain na ang Bagong Herusalem ay ang sukdulang pagpapalaki ng
Diyos.
ANG KAPANAHUNAN NG BATO

Sa pasimula ay ang Salita, ang kahayagan, ng Diyos. Isang araw,
ang mismong Diyos, na naihayag bilang ang Salita, ay naging laman. Ito
ang Kanyang unang hakbang upang palakihin ang Kanyang Sarili. Ang
lamang ito ay ang Kordero ng matuwid na Diyos, ang Diyos na
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humahatol at kumukondena sa kasalanan. Inalis ng Kordero ang
kasalanan upang isakatuparan ang matuwid na kahilingan ng Diyos. Ito
ang pangalawang hakbang ng pagpapalaki ng Diyos. Nang Siya ay
ipinako sa krus, Siya ay inukitan, at ang pag-uukit na ito ang siyang nagalis ng kasalanan ng bayan ng Diyos sa loob ng isang araw. Dagdag pa
rito, Siya rin ang Leon, ipinahihiwatig na Kanya nang nadaig ang lahat
ng kaaway. Bilang ang Leon naisakatuparan na Niya ang isang ganap na
paglupig sa kaaway. Siya ay kapwa ang nagtutubos na Kordero at ang
nananaig na Leon para sa pagpapalaki ng Diyos. Ang Leon-Korderong
ito ay ang bato na ngayon. Alam ba ninyo kung ano ang Panginoong
Hesus ngayon? Siya ang bato. Siya ang Kordero at ang Leon upang
maging ang bato. Dahil sa inalis na Niya ang kasalanan at nilupig na
Niya ang lahat ng kaaway, Siya ngayon ay nagtatayo na. Ang
kapanahunang ito ay hindi lamang ang kapanahunan ng Kordero at ng
Leon; ito ay pangunahing ang kapanahunan ng bato. Ngayon
mauunawaan na natin kung bakit, sa Kanyang huling pagdalaw sa
Herusalem, ipinahiwatig ng Panginoong Hesus sa mga tagapagtayong
Hudyo na tinatanggihan nila hindi lamang ang Kordero, ang Manunubos,
at ang Leon, ang Mandaraig, bagkus maging ang bato, ang pangulong
panulukang bato. Pagkatapos ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na
muli, ang kapanahunan ay naging ang kapanahunan ng ekklesia, na
siyang ang pagtatayo ng Diyos. Para sa pagtatayo ng ekklesia, si Kristo
ang bato. Katulad ng sinabi Niya Mismo kay Pedro, “Ikaw ay isang bato
(stone), at sa ibabaw ng batong (rock) ito ay itatayo Ko ang Aking
ekklesia” (Mat. 16:18, lit). Pagkatapos ng pagkapako sa krus at ng
pagkabuhay na muli, ang kapanahunan ay naging ang kapanahunan ng
bato (rock), ang kapanahunan ng bato (stone). Ito ang kapanahunan ng
pagtatayo.
Ang Kristiyanidad, sa pagkalihis sa sentrong punto, ay halos
ginawa ang kapanahunang ito na isang kapanahunan lamang ng
pagtutubos. Ang ilan sa mga tinaguriang inner life Christians (mga
Kristiyanong nagbibigay-pansin sa panloob na buhay) ang nagpatuloy pa
nang bahagya at nagpahayag tungkol sa nananagumpay na Leon. Tila ba
sa loob ng mga lumipas na siglo, walang sinumang nakatanto na ang
kapanahunang ito ay hindi lamang ang kapanahunan ng pagtutubos at ng
pananagumpay, bagkus higit sa lahat ay kapanahunan ng pagtatayo. Si
Kristo ngayon ay ang bato. Dapat nating makitang lahat na ang
kapanahunang ito ay kapanahunan ng pagtatayo. Purihin ang Panginoon
na Siya na ngayon ang Leon-Kordero-bato. Ang Kanyang katagumpayan
at ang Kanyang pagtutubos ay kapwa para sa Kanyang pagiging ang
bato. Kung hindi Niya nilupig ang kaaway at inalis ang kasalanan,
walang paraan upang maisakatuparan Niya ang pagtatayong gawain ng
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Diyos. Aleluya, ang ating Panginoong Hesus ngayon ay ang LeonKordero-bato!
Ang batong ito ay may pitong mata. Ito ang lubhang
pinakamahalagang punto. Ang pitong matang ito ay ang pitong Espiritu
ng Diyos, at ang pitong Espiritu ng Diyos ay ang pitong nagliliyab,
nagniningas na ilawan. Ano ang pangsyon ng mga mata? Tiyak na ito ay
upang makakita. Ang pitong mata ni Kristo, gayon pa man, ay hindi
upang makita ang mga bagay kundi upang makita Niya tayo, upang
mamasdan Niya tayo. Walang pag-aalinlangan, ang pitong mata ng
nagtatayong bato ay para sa pagsasalin at paglalalin. Sa tuwing
tumitingin Siya sa atin, mauunawaan natin kung Siya ay masaya o
malungkot. Hindi na Niya kailangan pang magsalita ng anumang bagay.
Sa pamamagitan ng pagtingin sa atin, Kanyang isinasalin ang lahat ng
kung ano Siya tungo sa loob ng ating katauhan. Kaya, ang mga mata ay
para sa pagsasalin at paglalalin. Gaya ng nabanggit na natin, ang pitong
Espiritu ng Diyos ay para sa pamamahagi ng buhay sapagkat, sa Biblia,
ang Espiritu ay ang Espiritu ng buhay. Ang pitong ilawan ay para sa
pagliliwanag, pagsasaliksik, paghahantad, at paghahatol sa pagkilos ng
Diyos. Ito ay para sa pamamahala ng Diyos. Ang pagsasalin sa
pamamagitan ng mga mata, ang pamamahagi ng buhay sa pamamagitan
ng mga Espiritu ng Diyos, at ang pagliliwanag, pagsasaliksik,
paghahantad, at paghahatol sa pamamagitan ng pitong ilawan ay pawang
matatagpuan sa aklat ng Apocalipsis. Ang lahat ng ito ay para sa Bagong
Herusalem. Bago tayo pumasok sa loob ng ekklesia, kailanman ay hindi
pa tayo nakarinig ng anumang bagay tulad nito. Ngunit noong tayo ay
nasa loob na ng ekklesia, naranasan natin ang isang bagay na
nagliliwanag sa loob natin upang saliksikin ang bawat lihim ng ating
buong buhay.
ISANG PERSONAL NA PATOTOO

Bago ako pumasok sa loob ng ekklesia, ligtas na ako at umiibig sa
Panginoon. Hindi ko iniibig ang sanlibutan. Sa halip, ako ay isang
malinis na batang Kristiyanong naghahanap sa Panginoon, nag-aaral ng
Biblia, at nananalangin araw-araw. Gayon pa man, noong pumasok na
ako sa loob ng ekklesia, ako ay lubusang sinaliksik, hindi ng sinumang
tagapagturo, kundi ng isang bagay sa loob ko. Nang panahong yaon,
wala pa akong mga terminong mayroon tayo ngayon. Gayon pa man,
naranasan ko ang pagsasaliksik at nagpahayag ako nang lubusan ng mga
kasalanan sa Panginoon. Bago pumunta sa mga pagpupulong ng
ekklesia, nakagawian ko nang gumawa ng isang lubusang pagpapahayag
ng aking mga kasalanan nang aytem kada aytem. Anong pagsasaliksik at
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paghuhukay yaon! Marami sa atin ang nagkaroon ng gayunding
karanasan. Ito ang karanasan ng pagliliwanag, ng pagsasaliksik, ng
paghahantad, at ng paghahatol ng Panginoon. Natatandaan ko pa ang
paghahatol na aking pinagdaanan habang ako ay papunta sa mga
pagpupulong. Kinasuklaman ko ang aking sarili, ang aking kalikasan,
ang aking lumang tao, at ang aking disposisyon. O, gaano ko
kinasusuklaman at hinahatulan ang aking sarili! Lalo kong naranasan ito
sa hapag ng Panginoon. Sa isang panig, inaalala ko ang Panginoon,
ngunit sa kabilang panig, nasa ilalim ako ng Kanyang paghahatol. Tila ba
sinasabi Niya, “Ikaw ay lubhang makalaman, napakanatural, at lubhang
nasa iyong sarili. Ikaw ay lubha pa ring nasa lumang paglikha.” Habang
ako ay nakaupo sa hapag ng Panginoon, ako ay nasa ilalim ng panloob na
paghahatol na ito. Ito ang gawain ng mga nagliliyab na ilawan sa loob ng
ekklesia. Kailanman ay hindi ko pa naranasan ito noon.
Bilang resulta ng pagliliyab na ito ng pitong ilawan, ang
Panginoong Hesus ay naging napakahalaga, napakagiliw, at lubhang
kaibig-ibig sa akin. Kailanman ay hindi pa ako nagkaroon ng ganito
kalalim na pandama nang kahalagahan at pagiging kaibig-ibig ng
Panginoon. Ito ay ang pagsasalin at paglalalin ng Panginoong Hesus
Mismo tungo sa aking katauhan. Anong mahal, halaga, at laan ng
Panginoon sa akin! Siya ay isang kaibig-ibig na kayamanan sa akin.
Iniibig ko Siya ngayon nang higit pa kaysa noon. Ako ay tunay na
nalalinan na Niya. Maipapatototoo ko na noong panahong yaon ako ay
nasa ikatlong kalangitan at yaong ang bawat kasalanan at kahinaan ay
nasa ilalim ng aking mga paa. Hindi ko kailangang magsumikap na
daigin ang anumang bagay.
Kasunod ng paglalaling ito, naroon ang pamamahagi ng buhay.
Ang pitong ilawan ay naging ang pitong mata, at ang pitong mata ay
naging ang pitong Espiritu. Ang pagliliwanag, ang pagsasaliksik, ang
paghahantad, at ang paghahatol ay nagbunga ng pagsasalin ng
Panginoong Hesus tungo sa loob ko, at ang pagsasaling ito ay nagresulta
sa pamamahagi ng buhay. Natanggap ko ang higit pang buhay, ang
buhay na walang iba kundi si Kristo Mismo. Higit pang Kristo ang
nairagdag sa aking katauhan. Naipamahagi Siya nang malalim tungo sa
loob ng aking buong katauhan. Sa mga araw na yaon, wala akong
katawagan , subalit mayroon akong karanasan. Bilang resulta, nagkaroon
ako ng ilang transpormasyon, at inibig ko ang ekklesia at ang lahat ng
banal na nakikipagpulong kasama ko. Ito ang pagtatayo.
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ANG PITONG ILAWANG NAGIGING
ANG PAG-AGOS NG BUHÁY NA TUBIG

Sa huli, ang pagtatayong ito ay mapasusukdol sa Bagong
Herusalem, na siyang ang sukdulan at walang-hanggang pagpapalaki ng
ating kamangha-manghang Diyos. Kung nais ninyong maunawaan ang
Ebanghelyo ni Juan at ang aklat ng Apocalipsis, at maging ang buong
Biblia, dapat ninyong makita ang pitong ilawan, ang pitong mata, at ang
pitong Espiritu ng Diyos. Sa kalaunan, iiral ang Bagong Herusalem, na
kung saan ang pitong Espiritung nasa harapan ng trono ng
administrasyon ng Diyos ay magiging ang daloy ng ilog ng tubig ng
buhay na nagmumula sa trono. Sa Bagong Herusalem, ang pitong
ilawang nasa harapan ng trono ng pamamahala ay magiging ang tubig ng
buhay na umaagos mula sa namamahagi-ng-buhay na trono, at ang bato
Mismo ay magiging ang ilawang nagliliwanag ng Diyos sa buong lunsod
sa kawalang-hanggan. Ito ang lubhang mahahalagang punto ng pahayag
sa Biblia. Nawa makita natin ang lahat ng ito.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE TATLUMPU’T APAT

ANG PANSANSINUKOB NA
MANINGNING NA BABAE
Tinatalakay sa unang bahagi ng aklat ng Apocalipsis, na binubuo
ng unang labing-isang kapitulo, ang lahat ng bagay hanggang sa
kawalang-hanggan. Ang ikalawang bahagi, na binubuo ng huling labingisang kapitulo, ay nagbibigay ng mga detalye ng mga importanteng
bagay at ng mga napakahalagang bagay mula sa huling tatlo at
kalahating taon ng kasalukuyang kapanahunan, na magiging panahon ng
matinding kapighatian, hanggang sa kawalang-hanggang kapanahunan
ng bagong langit at bagong lupa. Ang una sa mga importanteng bagay at
mahahalagang bagay na ito na inihayag sa bahaging ito ay ang isang
babae na nagdadalang-tao ng isang lalakeng-anak (12:1-18).
Tinatalakay ng unang labing-isang kapitulo ng aklat na ito ang
pitong tatak at ang pitong trumpeta. Ang pitong tatak at ang pitong
trumpeta ay nagbibigay sa atin ng isang maiksi ngunit nagpapaloob-nglahat na balangkas ng mga nilalaman ng aklat na ito. Sinasaklaw ng
unang apat na tatak (6:1-8) ang halos dalawang libong taong kasaysayan
mula sa panahon ng pag-akyat sa langit ni Kristo hanggang sa katapusan
ng kapanahunang ito. Tayo ay namumuhay na ngayon sa pinakawakas ng
kapanahunang ito, na napakalapit sa panahon ng ikalimang tatak. Ang
ikalimang tatak (6:9-11) ay binubuo ng panalangin ng namartir na mga
banal. Kapag nabuksan ang tatak na ito, ang libu-libong namartir na
banal na pinatay para sa patotoo ng Panginoon ay sisigaw sa Diyos para
sa paghihiganti, magsusumamo sa Kanya na mamagitan at tuusin ang
mapagrebeldeng sangkatauhan. Ang ikaanim na tatak (6:12-17) ay
magiging ang tugon ng Diyos sa sigaw ng namartir na mga banal. Ang
mga sobrenatural na kalamidad ng tatak na ito ay magiging isang babala
sa mga yaong nananahan sa lupang ito. Dinadala tayo ng anim na tatak
na ito sa katapusan ng kapanahunang ito.
Ang ikapitong tatak, na kinapapalooban ng pitong trumpeta, ay
nagpapaloob-ng-lahat. Yamang ang pitong trumpeta ay ang nilalaman ng
ikapitong tatak, ang ikapitong tatak ay katumbas ng pitong trumpeta.
Ang unang apat na trumpeta (8:7-12) ay mga sobrenatural na kalamidad,
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ang paghuhukom ng Diyos sa lupa, sa dagat, sa mga ilog, at sa araw,
buwan, at mga bituin. Ang apat na trumpetang ito ang sisira sa langit at
lupa, sasanhiin ang lupa na hindi na maging isang akmang lugar upang
panahanan ng sangkatauhan. Ang mga kalangitan ay para sa lupa, at ang
lupa ay para panahanan ng sangkatauhan. Gayon pa man, yamang
patuloy na binibigo ng sangkatauhan ang Diyos, nagrerebelde laban sa
Kanya, idedeklara ng Diyos kalaunan na ang Kanyang pagpaparaya ay
matatapos na. Ang malakas na lindol at ang pag-uuga ng langit sa
ikaanim na tatak ay magiging isang babala sa mga nananahan sa lupa.
Ang babalang ito ay magiging isang pambungad sa mga sobrenatural na
kalamidad na susunod pa. Matapos na mapatunog ang unang apat na
trumpeta, ang panahon ng matinding kapighatian ay malapit na. Ang
ikaanim na tatak at ang unang apat na trumpeta ng ikapitong tatak ay
magiging pasimula sa matinding kapighatian. Ang ikalimang trumpeta
(9:1-11), na magdadala ng pinsala sa tao nang tuwiran, ay magiging ang
simula ng matinding kapighatian. Ang ikalimang trumpeta ay ang una sa
tatlong pighati na binanggit sa 8:13. Ang ikaanim na trumpeta (9:12-21),
isang higit pang paghuhukom sa mga tao, ang magiging ikalawang
pighati. Ang ikatlong pighati (11:14), na bahagi ng negatibong nilalaman
ng ikapitong trumpeta, ay kapapalooban ng pitong mangkok ng kapootan
ng Diyos na ibinuhos kay Antikristo, sa kanyang bayan, at sa kanyang
kaharian (16:1-12, 17-21). Ang pitong mangkok na ito na nakapaloob sa
ikapitong trumpeta ang siyang magsasara sa matinding kapighatian.
Pagkatapos nito, bababa ang Panginoong Hesus sa lupa upang
makipaglaban kay Antikristo sa digmaan ng Armagedon. Matatalo ang
Antikristo at, kasama ang bulaang propeta, ay itatapon tungo sa dagatdagatang apoy (19:19-21). Kasunod nito, ang sanlibong taong kaharian,
na tatagal ng isang libong taon, ay papasok. Pagkatapos ay darating ang
bagong langit at bagong lupa kasama ang Bagong Herusalem hanggang
sa kawalang-hanggan. Ang ikapitong trumpeta ay tatagal hanggang sa
kawalang-hanggan. Ito ay isang maiksing balangkas ng aklat ng
Apocalipsis.
Ang aklat ng ekonomiya ng Diyos na binuksan ni Kristo ay
nangangailangan ng kawalang-hanggan upang mabuksan nang lubusan.
Ngayon, makikita lamang natin ang isang bahagi nito. Kapag umabot na
tayo sa bagong langit at bagong lupa at namuhay sa loob ng Bagong
Herusalem, magkakaroon tayo ng mas ganap na pangitain kaysa sa
mayroon tayo ngayon. Ang aklat na makikita natin sa kawalang-hanggan
ay magiging walang-hanggan ang haba. Ang ikapitong trumpeta, na
nagpapatuloy hanggang sa kawalang-hanggan, ay kinapapalooban ng
maraming mahahalagang bagay: ang huling bahagi ng matinding
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kapighatian, ang pagkabuhay na muli at raptyur ng karamihan sa mga
mananampalataya, ang gantimpala sa mga banal, ang pagbagsak ng
dakilang Babilonia, ang kasal ng Kordero, ang pitong mangkok, ang
pagbaba ni Kristo sa lupa kasama ang Kanyang mga mandaraig bilang
ang Kanyang hukbo upang makipaglaban kay Antikristo sa Armagedon,
ang pagtatali kay Satanas, ang sanlibong taong kaharian, ang huling
rebelyon ng sangkatauhan, ang pagtatapon kay Satanas sa dagatdagatang apoy, ang paghuhukom sa dakilang puting trono, ang bagong
langit, ang bagong lupa, at ang Bagong Herusalem.
Si Kapatid Nee ay nagsagawa ng isang pag-aaral sa aklat ng
Apocalipsis noong siya ay bata pa. Pagkatapos ng pag-aaral na yaon, siya
ay nakakita ng higit at higit pang liwanag hinggil sa aklat na ito. Noong
1933, hiniling namin sa kanya na bigyan kami ng isang lubos na pagaaral ng aklat ng Apocalipsis. Sinabi niya sa amin na hindi niya sa amin
ibibigay ang pag-aaral na aming hinihiling maliban kung nabasa na
namin ang aklat na ito nang maraming beses hanggang sa alam na namin
ang bawat kapitulo at halos maisalita na ang buong aklat. Sa panahong
yaon, inisip ko na ang kahilingang ito ay napakataas. Ngunit sa paglipas
ng mga taon unti-unti kong natutunan na kung uunawain natin ang aklat
na ito, alam na alam natin dapat ang lahat ng punto at detalye na
nilalaman nito. Dapat tayong maging lubusang pamilyar sa bawat
kapitulo.
Nakita na natin na ang unang labing-isang kapitulo ng Apocalipsis
ay isang pangkalahatang balangkas at yaong ang huling labing-isang
kapitulo ay nagbibigay sa atin ng mga detalye ng mga tiyak na
importanteng bagay at mga napakahalagang bagay. Huwag ninyong
ituring ang huling labing-isang kapitulo bilang ang pagpapatuloy ng
naunang labing-isang kapitulo. Hindi, sa isang pakahulugan, ang huling
labing-isang kapitulo ay isang muling pagtalunton sa naunang labingisang kapitulo. Ang pagbabasa sa aklat ng Apocalipsis ay katulad sa
pagbabasa sa isang mapa ng isang lunsod. Una tinitingnan natin ang mga
pangunahing lansangan at nakikita ang isang pangkalahatang balangkas
ng lunsod. Pagkatapos bumabalik tayo upang isaalang-alang ang mas
makikipot na lansangan, linya, at iba pang mga detalye. Pagkatapos
matamo ang isang pangkalahatang pagkaunawa sa mapa, nagpapatuloy
tayo upang isaalang-alang ito nang seksiyon kada seksiyon.
Ang unang importanteng detalye at napakahalagang bagay sa
ikalawang kalahati ng Apocalipsis ay ang babaeng binanggit sa 12:1.
Sinasabi ng bersikulong ito na, “At isang dakilang tanda ang nakita sa
langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim
ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na
labindalawang bituin.” Dito, ang babae ay inihayag sa mga kalangitan at
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tinawag na “isang dakilang tanda.” Ang dakilang tandang ito ay hindi sa
isang malakas na lalake, kundi sa isang babae. Ang babae sa kagilagilalas na pangitaing ito ay wala sa lupa kundi nasa mga kalangitan. Siya
ay nararamtan ng araw, ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa,
at sa kanyang ulo ay may isang putong na may labindalawang bituin.
Siya ay nasa ilalim ng pagliliwanag ng labindalawang bituin, nasa
ibabaw ng pagliliwanag ng buwan, at nababalutan ng pagliliwanag ng
araw. Dahil dito, siya ay lubos na napalaya. Anumang bagay na nasa
kadiliman ay natalian at nabilanggo, subalit anumang bagay na nasa
liwanag ay nakalagan at napalaya.
Nais mo bang maging bahagi ng babaeng ito? Hayaan mong
itanong ko sa iyo ang katanungang ito: Ikaw ba ay isang lalake o isang
babae? Maituturing ng lahat ng kapatid na babae, mangyari pa, na
madaling sagutin ang katanungang ito. Ngunit ano naman ang sasabihin
ng mga kapatid na lalake? Kung sasabihin nilang sila ay mga lalake, sa
gayon, wala silang bahagi sa babae ng pangitaing ito? Kabilang ka ba sa
babaeng ito? Kung kabilang ka, sa gayon, sa mga mata ng Diyos, ikaw
ay isang babae.
Magmula sa pasimula ng Biblia hanggang sa wakas, sa mga mata
ng Diyos, ang bayan ng Diyos ay itinuring na isang babae. Sinasabi ng
Isaias 54:5 na, “Ang May-lalang sa iyo ay ang iyong asawa.” Sa Jeremias
3:14 sinasabi ng Panginoon sa Kanyang mga anak na Siya ay naikasal sa
kanila, at sa Jeremias 31:32 sinasabi Niya na Siya ay isang asawang
lalake sa kanila. Higit pa rito, sinasabi ng Panginoon sa Oseas 2:19 at 20
na ipagkakatipan Niya ang Kanyang bayan tungo sa Kanyang Sarili
magpakailanman. Bagama‟t, gaya ng nalalaman nating lahat, dumating
ang Panginoong Hesus bilang ang Tagapagligtas at bilang ang Kordero,
isang araw ipinakita Niya sa Kanyang mga disipulo na Siya ay dumating
bilang ang Kasintahang Lalake (Mat. 9:15; Juan 3:29). Higit pa rito,
sinasabi ni Pablo sa 2 Corinto 11:2 na, “Kayo ay aking ipinagkatipan sa
isang Asawang Lalake, upang iharap na isang dalagang dalisay kay
Kristo.” Mga kapatid na lalake, mayroon ba kayong isang asawang
lalake? Purihin ang Panginoon na ang ating asawang lalake ay si Kristo.
Sa natural, tayong mga kapatid na lalake ay mga lalake, ngunit sa pangespiritwal, tayo ay, sa isang pakahulugan, mga babae sa mga mata ng
Diyos. Sa walang-hanggang ekonomiya ng Diyos ay may iisang
namumukod-tanging lalake—si Kristo. Si Adam ay isang simbolo, isang
sagisag, ni Kristo bilang ang Kasintahang lalake, at si Eva, ang asawang
babae ni Adam, ay ang simbolo, isang sagisag, ng bayan ng Diyos bilang
ang kapareha, ang asawang babae, ni Kristo. Kaya, sa Kanyang
ekonomiya, ang tinubos na bayan ng Diyos ay itinuturing Niya lagi
bilang Kanyang asawang babae, at itinuturing ng Diyos ang Kanyang
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Sarili bilang kanilang asawang lalake. Sa Apocalipsis 12 mayroon tayong
babae at ang kanyang anak, subalit hindi tayo sinabihan dito kung sino
ang kanyang asawang lalake. Gayon pa man, inihahayag ng kapitulong
ito na siya ay nagdadalang-tao at malapit nang iluwal ang kanyang anak.
Sino ang nagsanhi na siya ay magdalang-tao, at sino ang pinagmulan ng
kanyang anak? Sa pagbasa sa buong Biblia, makikita natin na ang
asawang lalake ay ang Diyos sa loob ni Kristo.
I. ISANG SIMBOLO NG
KABUUAN NG BAYAN NG DIYOS

Mahirap maunawaan ang aklat ng Apocalipsis. Kung nais nating
ipaliwanag nang wasto ang aklat na ito, kailangan natin ang lahat ng
animnapu‟t limang aklat ng Biblia. Kaya, upang maunawaan kung sino
ang babaeng ito, kailangan natin ang buong Biblia. Pinanghahawakan ng
ilang Kristiyanong guro ang konseptong ang babaeng ito ay si Maria, ang
ina ni Hesus, at yaong ang lalakeng-anak ay si Hesus. Ang konseptong
ito, gayon pa man, ay hindi umaakma sa ibig sabihin ng nilalaman ng
kapitulong ito dahil si Hesus ay umakyat sa mga kalangitan halos
dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ngunit sa 12:5 at 6 sinabi sa
atin na ang lalakeng-anak ay iraraptyur sa trono ng Diyos at yaong,
kasunod nito, ang babae ay kakandilihin sa loob ng “isang libo dalawang
daan at animnapung araw” (b. 6). Ang labindalawang daan at
animnapung araw ay tatlo at kalahating taon o apatnapu‟t dalawang
buwan (12:14; 11:2-3; 13:5), na siyang magiging panahon ng matinding
kapighatian. Nagpapatunay ito na ang lalakeng-anak ay hindi ang
Panginoong Hesus at yaong ang babae ay hindi si Maria. Si Maria ay
iisang babae lamang sa lupa, subalit ang babaeng ito ay pansansinukob
na sama-sama at inihayag sa langit.
Ang ilan ay nagsasabi na ang babaeng ito ay ang Israel, ang lahing
Hudyo. Ilan sa mga yaong pinanghahawakan ang pananaw na ito ay
itinuturing ang Genesis 37:9 bilang kanilang batayan. Ayon sa
bersikulong ito, si Jose ay nanaginip na kung saan “ang araw at ang
buwan at ang labing-isang bituin ay yumukod” sa kanya. Yamang ang
babae ay nararamtan ng araw at ng labindalawang bituin at nakatayo sa
ibabaw ng buwan, na tila tumutugma sa panaginip ni Jose hinggil sa
kanyang pamilya, sinasabi na ang babae sa Apocalipsis 12 ay tiyak na
sumagisag sa Israel, ang bayan ng mga Hudyo. Ngunit pinatutunayan ng
12:17 na ang babaeng ito ay hindi lamang binubuo ng mga yaong
“nagsisitupad ng mga utos ng Diyos,” bagkus yaon ding mga “may
patotoo ni Hesus.” Yaong mga “nagsisitupad ng mga utos ng Diyos” ay
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ang mga Hudyo. Gayon pa man, yaong mga “nagtataglay ng patotoo ni
Hesus” ay tiyak na ang mga Bagong Tipang mananampalataya, hindi ang
mga Hudyo. Ito ay isang matinding katibayan na ang babae ay hindi
lamang binubuo ng mga Hudyo bagkus ng dalawang uri ng tao: ang mga
Hudyo na tumutupad sa mga kautusan ng Diyos at ang mga
mananampalataya na nagtataglay ng patotoo ni Hesus. Samakatuwid, ang
sabihin na ang babaeng ito ay pawang ang Israel ay hindi umaakma sa
buong ibig sabihin ng nilalaman ng kapitulong ito.
Ang babae sa kapitulong ito ay ang kabuuan ng bayan ng Diyos.
Ayon sa pangitain, ang kabuuang ito ay nasa tatlong bahagi: ang bahagi
ng kanyang ulo na may labindalawang bituin, ang bahagi ng kanyang
katawan na nararamtan ng araw, at ang bahagi ng kanyang mga paa na
nasa ibabaw ng buwan. Kaya, ang babaeng ito ay pansansinukob,
binubuo ng labindalawang bituin, ng buwan, at ng araw. Sa panaginip ni
Jose, ang araw, ang buwan, at ang labing-isang bituin dagdag pa si Jose
mismo ay sumasagisag sa pangkalahatang kabuuan ng bayan ng Diyos sa
lupa. Batay sa prinsipyo ng panaginip na yaon, ang araw, ang buwan, at
ang labindalawang bituin dito ay tiyak na sumagisag sa kalahatan ng
bayan ng Diyos sa lupa, na sa kapitulong ito ay isinasagisag ng isang
babae.
Ang malaking bahagi ng kanyang katauhan ay nabibihisan ng araw.
Ang araw ay sumasagisag sa bayan ng Diyos sa Bagong Tipang
kapanahunan. Bago dumating si Kristo sa sanlibutan, yaon ang madilim
na gabi ng Lumang Tipang kapanahunan. Nang dumating si Kristo, ito
ang pagsikat ng araw buhat sa kaitaasan (Luc. 1:78), ang pasimula ng
kapanahunan ng araw. Bago yaon ay ang kapanahunan ng buwan, na
sumasagisag sa bayan ng Diyos sa panahon ng Lumang Tipan. Ang
buwan ay nasa ilalim ng mga paa ng babae, sapagkat ang kapanahunan
ng buwan ay ang kapanahunan ng kautusan, na hindi dapat itaas gaya ng
mga bituin. Ang mga bituin, na sumasagisag sa mga patriyarka, ang
bayan ng Diyos bago ibinigay ang kautusan, ay nasa kanyang ulo bilang
isang putong. Lahat ng bayan ng Diyos sa tatlong kapanahunang ito, na
sama-samang bumubuo sa babaeng ito, ay mga tagapagdala ng liwanag.
Kaya, siya ang maningning na babae na nagliliwanag sa buong itinagal
ng lahat ng henerasyon.
A. Ang mga Partriyarkang
Isinagisag ng Labindalawang Bituin
Kung babasahin natin nang maingat ang Biblia, makikita natin na
ang bayan ng Diyos ay pinangkat sa tatlong bahagi. Una, naririyan ang
mga patriyarka, na namuhay mula sa panahon ni Adam hanggang sa
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panahon ni Moises; ikalawa, naririyan ang bayang nasa ilalim ng
kautusan, mula kay Moises hanggang sa unang pagdating ni Kristo;
ikatlo, naririyan ang mga yaong mula sa unang pagdating ni Kristo
hanggang sa Kanyang pangalawang pagdating, ang mga
mananampalatayang bumubuo sa ekklesia. Yaong mga nasa ikatlong
kategorya ay ang karamihan sa bayan ng Diyos sa sansinukob. Ang mga
patriyarka ay isinasagisag ng labindalawang bituin (Dan.12:3) na isaisang nagliliwanag sa gabi na may makalangit na liwanag. Ang lahat ng
patriyarka ay mga indibidwal na bituin. Nanatili sila sa oras ng gabi,
dahil sa kanilang kapanahunan, si Kristo ay hindi pa dumarating at hindi
pa nagbubukang-liwayway. Bilang mga indibidwal na bituin, sila ay
isang putong para sa pansansinukob na babaeng ito, na isinasagisag ang
kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos at itinataas ang Kanyang ekonomiya.
Ang bilang na labindalawa ay sumasagisag sa kakumpletuhan sa walanghanggang ekonomiya ng Diyos. Ang mga patriyarka, na nasa prinsipyo
ng biyaya ng Diyos, ay wala sa ilalim ng kautusan; kaya, sila ay isang
putong na itinaas sa ibabaw ng ulo ng babae. Ang lahat ng patriyarka,
gaya nina Abel, Enos, Enoc, Noe, Abraham, Isaac, at Jacob, ay itinuring
na isang putong.
B. Ang mga Anak ni Israel na Isinasagisag ng Buwan
Pagkatapos ng mga patriyarka, mayroon tayong mga anak ni Israel,
na isinasagisag ng buwan, na inaaninag ang araw (si Kristo) at samasamang nagliliwanag sa liwanag ni Kristo. Ang mga anak ni Israel ay
nasa gabi sa ilalim ng kautusan. Bagama‟t ang kautusan ay mabuti, hindi
ito itinaas. Sa halip, sa kapitulong ito, inilarawan ito bilang ang buwan na
nasa ilalim ng mga paa ng babae. Ayon sa pangitaing ito, ang buwan ay
wala sa ibabaw ng kanyang ulo kundi nasa ilalim ng kanyang mga paa.
Ang buwan ay maningning at nagliliwanag, ngunit ito ay nasa ilalim
niya. Nangangahulugan ito na ang prinsipyo ng kautusan ay hindi
itinataas sa mga mata ng Diyos.
C. Ang Ekklesia na Binubuo ng Lahat ng Mananampalataya na
Isinasagisag ng Araw
Ang babaeng ito ay nararamtan ng araw, ni Kristo. Ayon sa Lucas
1:78 at 79, nang dumating si Kristo , yaon ay ang pagsikat ng araw.
Sinasabi ng Mateo 4:13-16 na si Kristo ay dumating bilang isang
dakilang liwanag upang magliwanag sa mga tao na nasa kadiliman.
Nangangahulugan ito na bago ang pagdating ni Kristo ay gabi. Ang
ekklesia na binubuo ng lahat ng mananampalataya na isinagisag ng araw
ay nagliliwanag nang sama-sama sa umaga na may kaluwalhatian ng
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Diyos (Fil. 2:15; 2 Cor. 3:18). Na ang ekklesia ay ang mas malaking
bahagi ng bayan ng Diyos ay isinasaad ng katotohanan na dinaramtan ng
araw ang katawan ng babae. Mula nang dumating si Kristo, namumuhay
na tayo sa umaga. Bagama‟t, sa isang pakahulugan, ang kapanahunan na
kung saan tayo namumuhay ay ang gabi at magkakaroon tayo ng mas
dakilang araw (day) kapag bumalik na ang Panginoon, ang umagang ito
na nagsimula sa unang pagdating ni Kristo, kahit paano, ay isang maliit
na araw (day) rin. Ang sanlibong taong kaharian ay magiging isang mas
dakilang araw sapagkat sa panahong yaon ang liwanag ng araw ay
magiging pitong beses na mas malakas kaysa sa ngayon (Isa. 30:26).
Namumuhay tayo sa isang maliit na araw (day) na umaasa sa pagdating
ng isang mas dakilang araw (day). Tayo ay nasa isang ulit na
pagliliwanag ng araw na umaasa sa isang araw (day) na may pitong-ulit
na pagliliwanag ng araw.Maaaring ang ilan ay makipagtalo sa akin,
tinutukoy na ang Roma 13:12 ay nagsasabi na ang gabi ay totoong
malalim at ang Apocalipsis 22:16 ay nagsasabi na si Kristo ay ang
maningning na tala sa umaga. Pamilyar ako sa lahat ng bersikulong ito.
Alalahanin na ang mga katotohanan sa Bibliya ay may dalawang
aspekto. Kailangan nating isaalang-alang ang parehong aspekto, ang
parehong panig. Mula nang dumating si Kristo, wala na tayo sa gabi—
tayo ay nasa umaga na. Ano tayo—isang bituin o isang bahagi ng araw?
Sa isang panig, tayo ay mga bituin sa gabi (1:20); sa kabilang panig, tayo
ay isang bahagi ng araw sa umaga.
Kamangha-mangha ang dakilang tanda na ito! Ito ay isa pang
katunayan na ang Biblia ay binigyang-inspirasyon at isinulat ng Diyos
Mismo. Walang sinuman ang magkakaroon ng karunungan na gamitin
ang simbolo ng babae upang isagisag ang lahat ng bayan ng Diyos. Sina
Moises, David, Solomon, Isaias, Jeremias, Daniel, at iba pa ay bahaging
lahat ng buwan. Ngunit purihin ang Panginoon na tayo, ang mga Bagong
Tipang mananampalataya, ay bahagi ng araw sapagkat tayo ay bahagi ni
Kristo. Ito ang pangitain ng pansansinukob na maningning na babae.
II. PANSANSINUKOB

Ang babae sa kapitulong ito ay pansansinukob kapwa sa panahon at
sa lugar. Siya ay pansansinukob sa panahon, mula sa paglikha kay Adam
hanggang sa kawalang-hanggan. Siya ay pansansinukob din sa lugar, sa
lupa at sa langit. Ito ay isang matinding katibayan na hindi siya si Maria,
ngunit si Maria ay kabilang sa kanya, na gaya nating lahat. Papaano
nasasabi ng mga tao na itong pansansinukob na maningning na babae ay
si Maria? Napakaliit ni Maria. Hindi siya gayon kaningning at tiyak na
hindi siya pansansinukob. Hindi nagsusuot si Maria ng isang putong ng
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labindalawang bituin. Ang babaeng ito ay hindi rin ang lahi ng Israel
lamang, sapagkat ang Israel ay ikinakatawan ng buwan. Tingnan muli
ang babaeng ito: sa kanyang ulo ay ang labindalawang nagniningning na
bituin na kumakatawan sa mga patriyarka. Tiyak na sina Abel, Enoc,
Noe, Abraham, Isaac, at Jacob ay pawang mga bituin. Ang mga anak ni
Israel ay ikinakatawan ng buwan. Gaano man sila kasama at talunan
kung minsan, sa pahambing na pananalita, sila ay ang mga tao na nasa
buwan. Tangi lamang ang mga anak ni Israel, hindi ang mga Hentil o ang
mga pagano, ang bayan na nakatayo sa nagniningning na buwan.
Nakatayo ba sa buwan ang mga taga-Ehipto, taga-Babilonia, Griyego,
Romano o Tsino? Tiyak na hindi. Maaaring nakatayo sila sa isang
bunton ng uling, ngunit hindi sa nagniningning na buwan. Ang lahat ng
iba pang lahi ay tumayo at nakatayo pa rin sa madidilim na bagay. Sa
gitna ng sangkatauhan, tangi lamang iisang bayan, ang mga anak ni
Israel, ang nakatayo sa buwan. Gayon pa man, hindi nila natatanto na
ang buwan ay isang tanda na ang araw, si Kristo, ay darating. Purihin ang
Panginoon na ngayon tayo ay ang araw. Bagama‟t may ilang
mananampalatayang Hudyo sa kalagitnaan natin, hindi na sila bahagi ng
buwan kundi bahagi na ng araw. Ang ekklesia ay ang araw dahil si
Kristo ay ang araw at tayo ay bahagi ni Kristo. Si Kristo ang ulong araw
at tayo ang katawang araw. Purihin ang Panginoon na tayo ay kabilang
sa mas malaking bahagi ng maningning na pansansinukob na babaeng
ito.
III. MANINGNING SA MAKALANGIT NA LIWANAG
Ang babae sa kapitulo labindalawa ay hindi lamang pansansinukob
kapwa sa panahon at sa lugar, bagkus maningning din sa makalangit na
liwanag. Nakatayo siya sa ibabaw ng maningning na buwan at nasa
ilalim ng maningning na mga bituin at nararamtan ng maningning na
araw. Siya ay ganap na maningning, wala sa anumang kadiliman. Ang
kanyang kaningningan ay makalangit. Tayo, ang ekklesia, bilang ang
kanyang pinakamalaking bahagi, ay dapat na maging ganito.
IV. ISANG PANSANSINUKOB NA DIGMAAN

Sa Genesis 3, ang maliit na ahas ay nakapasok sa pamamagitan ng
babae. Sa buong itinagal ng mga siglo, sinasabi ng mga
tagapagpaliwanag ng Biblia na ang ahas ay nakapasok sa pamamagitan
ng babae sapagkat siya ay mas mahina kaysa sa lalake. Sa aking mga
naunang pagmiministeryo, ganito rin ang sinabi ko. Ngunit ngayon ay
napagtanto ko na sa pagsasakatuparan ng ekonomiya ng Diyos, dapat
muna tayong maging ang babae, hindi ang lalake. Nalalaman ng ahas, ng
tusong isa, kung sino ang dapat niyang lasunin. Ngayon, hindi tayo
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bahagi ni Adam kundi bahagi ng pansansinukob na maningning na
babae. Dumating si Satanas upang pinsalain ang babae sapagkat alam
niya na siya ay gagamitin ng Diyos upang isakatuparan ang Kanyang
layunin. Ang sinumang hindi muna itinuturing ang kanyang sarili bilang
isang babae sa mga mata ng Diyos ay hindi kailanman maisasakatuparan
ang ekonomiya ng Diyos. Dapat mo munang ituring ang iyong sarili
bilang isang babae, na nagsasabing, “Panginoon hindi ako ang lalake.
Panginoon, Ikaw ang lalake, at ako ay bahagi ng babae. Yamang Ikaw
ang lalake at ako ay bahagi ng babae, kailangan kong kunin Ka bilang
aking asawang lalake at aking ulo at magpasakop sa Iyo.”
Pagkatapos na mapinsala ng ahas ang babae, namagitan ang Diyos
upang hatulan ang ahas, na nagsasabi, “At papag-aalitin ko ikaw at ang
babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi: ito ang dudurog ng iyong
ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong” (Gen. 3:15). Ang
Apocalipsis 12 ay dapat na ipaliwanag sa pamamagitan ng Genesis 3. Sa
Genesis 3:15 ay mayroon tayong babae, ang ahas, at ang binhi ng babae.
Sa Apocalipsis 12 ay mayroon tayong parehong tatlong bagay, bagama‟t
nasa mas malaking sukat. Ang babae ngayon ay mas malaki, ang ahas ay
naging isang malaking dragon, at ang binhi ng babae ay lumago sa
pagiging ang lalakeng-anak. Ang babae sa Apocalipsis 12 ay nagsimula
sa babae sa Genesis 3:15. Kailangan natin ng pangitain upang makita sa
sansinukob na ito ang tanda ng isang malaking pansansinukob na
maningning na babae na nagdaramdam sa panganganak upang isilang
ang isang anak. Sa harapan ng babaeng ito ay isang dragon na
nakikipagbaka laban sa kanya at hinahangad na lamunin ang anak
pagkapanganak sa kanya. Ang pag-aalitang ito, na unang nakita sa
Genesis 3:15, ay mula sa Diyos; ang Diyos ang naglagay ng pag-aalitan
sa pagitan ng ahas at ng babae. Sa sansinukob ngayon, iisang digmaan
lamang ang namamayani—ang digmaan sa pagitan ng bayan ng Diyos
bilang ang babae at ng ahas bilang ang dragon. Nakita mo na ba ang
pangitaing ito? Ngayon, tayong lahat ang pinakamalaking bahagi ng
babae, at nasa harapan natin ang isang dragon.
Papaanong ang ahas sa Genesis 3 ay naging ang dragon sa
Apocalipsis 12? Ito ay sa pamamagitan ng pagkain nang marami. Sa
pamamagitan ng kanyang pagkain ang ahas ay patuloy na lumalaki.
Marami ang nagpapakain sa kanya, at ngayon sinusubukan niyang
lamunin tayo. Ngunit hindi tayo kailanman malalamon; sa halip,
bibigyan natin siya ng isang nakamamatay na dagok. Nang isinumpa ng
Panginoon ang ahas, itinakda Niya ito na kumain ng alabok (Gen. 3:14).
Hangga‟t tayo ay maalabok, makalupa, tayo ay pagkain para sa ahas.
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Subalit kung tayo ay makalangit, hindi tayo malalamon ng ahas. Hindi
tayo maalabok o makalupa; tayo ay bahagi ng makalangit, na
maningning na babae.
Dapat nating makita ang pangitain na sa sansinukob ay may isang
digmaang namamayani sa pagitan ng babae at ng dragon. Ang sinumang
umuusig sa ekklesia ay kaisa ng dragon. Dahil inuusig ng Simbahang
Katoliko ang mga mangingibig ng Panginoon, siya ay kaisa ng dragon.
Sa kapitulo labimpito, makikita natin ang isang halimaw na may pitong
ulo at sampung sungay, ang parehong mga bilang ng mga ulo at mga
sungay na taglay ng dragon (12:3; 17:3). Sa halimaw na ito ay nakaupo
ang isang babae na nararamtan ng kulay-ube at ng matingkad na pula, at
nahihiyasan ng ginto at ng mahahalagang bato at mga perlas (17:3-4).
Ang tumalikod sa katotohanang Simbahang Katoliko, bilang ang patutot
na nakasakay sa halimaw, ay kaisa ng dragon sa pag-uusig sa
maningning na babae. Noong si apostol Pablo ay si Saulo ng Tarso,
inusig niya ang ekklesia. Sa panahong yaon, siya ba ay bahagi ng buwan,
bahagi ng Israel? Mariin nating sasabihin na hindi. Gayundin, ang mga
Fariseo, bagama‟t sila ay mga Hudyo, ay hindi bahagi ng buwan.
Tinawag sila ng Panginoong Hesus na “mga ahas” at “mga supling ng
mga ulupong” (Mat. 23:33). Sila ang mga “binhi ng ahas,” gaya ng
nabanggit sa Genesis 3:15. Kasama si Saulo ng Tarso, naging bahagi sila
ng malaking dragon. Subalit purihin ang Panginoon na si Saulo ay
naibaling!
Hindi mahalaga kung ikaw ba ay relihiyoso o hindi, hangga‟t
inuusig mo ang ekklesia, bahagi ka ng dragon o kahit papaano ay kaisa
ng dragon. Akala ng mga sinaunang Hudyo na sila ay nakikipagbaka
para sa Diyos. Ngunit hindi nila natanto na sila ay nakikipagbaka na
kasama ang dragon upang usigin ang bayan ng Diyos at upang wasakin
at biguin ang ekonomiya ng Diyos. Kailangang maging maingat ng mga
Kristiyano ngayon. Ang kanilang saloobin patungkol sa ekklesia ay
nagsasaad kung ano sila at kung nasaan sila. Ang sinumang Kristiyano
na umuusig sa ekklesia ay kaisa ng dragon, pumapanig sa kanya laban sa
ekonomiya ng Diyos. Kung may ganito tayong pangitain, makikita natin
na walang gitnang panig (neutral ground). Mayroon lamang dalawang
partido—ang babae o ang dragon. Kaninong partido ka kabilang? Sa
kaninong panig ka tumatayo? Ang ilang naturingang Kristiyano ay
namumuhi sa ekklesia at nanabik na makita itong bumagsak. Nagsasalita
sila ng mga kasinungalingan tungkol sa ekklesia at nangangalat ng mga
sabi-sabi hinggil sa ekklesia. Sinasalungat nila ang ekklesia at ginagawa
ang lahat ng posibleng bagay upang biguin at sirain siya. Ito ay mula sa
masamang espiritu ng dragon. Ang mga taong ito ay kaisa ng dragon.
Kung hindi sila bahagi ng dragon, kahit paano sila ay pumapanig sa
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dragon. Maaaring itanong mo, “Hindi ba sila mga Kristiyano?” Sasagot
ako sa pamamagitan ng katanungang ito: Hindi ba‟t ang mga Fariseo ang
mga Hudyong relihiyonista? Tiyak na sila nga. Tumatangan sila sa
kanilang mga Kasulatan. Ayon sa kanilang opinyon, ang lahat ng bagay
na kanilang ginawa, kasama na ang pagsentensiya kay Kristo sa
kamatayan, ay ayon sa kanilang mga Kasulatan. Subalit ano ba sila sa
katunayan? Sila ay mga ulupong, mga ahas, bahagi ng malaking dragon,
ginagawa ang mga bagay upang wasakin ang ekonomiya ng Diyos.
Hanggang sa namagitan ang makapangyarihang Panginoon habang si
Saulo ay nasa daan patungong Damascus, si Saulo rin sa aktibong paraan
ay isang bahagi ng dragon. Nang magpakita ang Panginoon sa kanya,
ibinagsak siya sa lupa, tila ba sinabi Niya, “Saulo, ano ang iyong
ginagawa? Ako, si Hesus, ay dumating upang dalawin ka.” Sa panahong
yaon, si Saulo ay naibaling at nailipat mula sa kadiliman ni Satanas
tungo sa kaharian ng liwanag ng Diyos. Sa panahon ng kanyang
pagbaling (conversion), inatasan ng Panginoon si Saulo, sinasabi sa
kanyang buksan ang mga mata ng mga tao “upang ibaling sila mula sa
kadiliman patungo sa liwanag at mula sa awtoridad ni Satanas patungo sa
Diyos, upang sila ay makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at
ng isang pamana sa gitna nila na napaging-banal sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Akin” (Gawa 26:18). Sa pamamagitan ng
halimbawa ni Saulo ng Tarso makikita natin na kung sinuman ang naguusig sa ekklesia ngayon ay bahagi ng dragon o kahit papano ay kaisa
niya.
Inuusig ngayon ng dragon ang ekklesia at nagpapakanang sirain ito.
Ang oposisyon ay aktibo sa Orange County at sa buong bansang ito. Ang
dragon ay nasa lahat ng dako ng lupa, naghahangad na lamunin ang
anumang ipapanganak ng ekklesia. Nakita mo na ba ang pangitaing ito?
Hindi ito isang maliit na bagay. Tayo ay para sa pagbabawi ng
Panginoon. Hinaharap natin ang pagsalakay ng dragon, ngunit sino ang
magtatagumpay? Aleluya, ang dragon ay itatapon, at tayo ay
magtatagumpay. Una, ang dragon ay itatapon mula sa mga kalangitan
patungo sa lupa, pagkatapos mula sa lupa tungo sa kailalimang-walanghanggan, at sa katapus-tapusan mula sa kailalimang-walang-hanggan
tungo sa dagat-dagatang apoy. Maaari nating ideklara, “Satanas,
pumunta ka sa iyong destinasyon sa dagat-dagatang apoy. Huwag ka
nang manatili pa sa lupa. Ang lupa ay para kay Kristo, hindi para sa iyo.
Ang aming Kristo ay darating upang angkinin ang lupa, at dapat kang
umalis. Satanas, wala kang pagpipilian—pumunta ka sa dagat-dagatang
apoy!”
Ang Apocalipsis, ang huling aklat ng Biblia, ay naghahayag ng
hantungan ni Satanas. Sa lahat ng importanteng bagay at
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napakahahalagang bagay sa ikalawang bahagi ng Apocalipsis, ang una ay
ang pansansinukob na maningning na babae sa kapitulo labindalawa.
Tayo ang pinakamataas na aytem, ang pinaka-mahalagang bagay. Hindi
ngayon ang oras para matulog; ito ang oras para makipagbaka. Nasaan
man tayo, dapat nating sabihin sa oposisyon at pag-uusig, “Pumunta
kayo sa dagat-dagatang apoy!” Tayo ang babae, at si Satanas ay nasa
dagat-dagatang apoy.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE TATLUMPU’T LIMA

ANG BABAE AT ANG LALAKENG-ANAK
Sa Biblia ay may ilang mahahalagang tanda. Ang isa sa mga ito ay
ang panaginip ni Jacob sa Betel (Gen. 28:10-22). Sa panaginip na yaon
nakita ni Jacob na bukas ang langit at isang hagdan ang inilagay sa lupa
na umaabot mula sa lupa hanggang sa langit. Kinakailangan ng tandang
ito ang buong Biblia para sa pagpapaunlad nito. Ang isa pang tanda ay
ang panaginip ni Nebukadnezar (Dan. 2:1-45). Sa panaginip na yaon ay
nakita niya ang isang malaking larawan na sumasagisag sa
kapangyarihan ng mga Hentil. Bagama‟t ang tandang yaon ay mukhang
simple, saklaw nito ang mga kapangyarihan ng mga Hentil mula sa
Babilonia hanggang sa darating na mga kaharian ng napanauling
Imperyo Romano. Kung ating uunawain ang tandang yaon nang lubusan
at sapat, kailangan nating isaalang-alang ang kabuuan kasaysayan ng
mundo. Sa Apocalipsis 12 ay mayroon pang isang tanda—ang dakilang
tanda ng maningning na babae kasama ang lalakeng-anak. Sa mensaheng
ito, mayroon akong kabigatan na magbigay ng ilan pang salita ukol sa
dakilang tandang ito.
Ang pananaw na ang babae sa Apocalipsis 12 ay si Maria ay
lubhang napakakitid. Ang sabihin na ang babae ay ang Israel lamang,
ang lahi ng mga Hudyo, ay hindi rin sapat, sapagkat ang babae sa
pangitaing ito ay hindi panlokal kundi pansansinukob. Ang babae sa
kapitulong ito ay hindi nalilimitahan sa anumang lokalidad sa lupa; sa
halip, inookupahan niya ang sansinukob. Gaya ng nakita na natin sa
huling mensahe, ikinakatawan niya ang kabuuan ng bayan ng Diyos
mula kay Adam hanggang sa katapusan.
ANG PANGANGAILANGAN NG DIYOS
PARA SA BABAE AT LALAKENG-ANAK

Bago ang bayan ng Diyos ay maging ang lalakeng-anak,
kinakailangan muna nilang maging isang babae sa Kanya.
Ipinapahiwatig nito na tayo sa ekklesia ngayon ay kinakailangan munang
maging ang babae sa Diyos at pagkatapos ay ang lalakeng-anak. Sa
pamamagitan ng tanda sa Apocalipsis 12, makikita natin na ang layunin
ng Diyos ay ang magsilang ng isang lalakeng-anak sa pamamagitan ng
babaeng ito. Ang babae ay naging at nananatiling ang paraan upang
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maibunga ng Diyos ang lalakeng-anak na ito, ang isa na siyang
gagamitin ng Diyos upang talunin ang Kanyang kaaway at upang dalhin
ang Kanyang kaharian. Sa madaling salita, gagamitin ng Diyos ang
lalakeng-anak na ito upang maisakatuparan ang Kanyang ekonomiya at
upang maisagawa ang Kanyang layunin. Ito ay isang dakilang bagay.
Upang maisagawa ang Kanyang layunin, hindi lamang kailangan ng
Diyos ang indibidwal na Kristo bagkus ang isang sama-samang Kristo
rin, ang ekklesia, ang bayan ng Diyos. Hindi tayo sumasang-ayon sa
konseptong ang babaeng ito ay ang ina ni Hesus o ang bayan ng Israel
lamang. Siya ang pansansinukob, sama-samang katawan ng bayan ng
Diyos. Kailangan ng Diyos ang lalakeng-anak upang talunin ang
Kanyang kaaway at upang madala papasok ang Kanyang kaharian upang
ang Kanyang walang-hanggang layunin ay maisakatuparan. Upang
magkaroon Siya ng gayong isang lalakeng-anak, may pangangailangan
ng babae.
ANG KATAYUAN NG BABAE

Ngayon kailangan nating makita ang ilang mahahalagang bagay na
may kaugnayan sa katayuan ng babae sa Biblia. Inihahayag ng Biblia na
sa mga mata ng Diyos ang Kanyang bayan ay ang Kanyang asawang
babae. Sa Isaias 54, tinutukoy pa nga ng Diyos ang Kanyang Sarili bilang
ang asawang lalake sa Kanyang bayan. Ayon sa Biblia, upang ang isang
babae ay maging isang wastong asawang babae, dapat siyang
magpasakop sa kanyang asawang lalake. Sa sansinukob na ito ang
namumukod-tanging asawang lalake, ang namumukod-tanging lalake, ay
ang Diyos. Ang Diyos, ang pansansinukob na lalake, ang pansansinukob
na asawang lalake, ay ang ating asawang lalake. Maging tayo man ay
mga lalake o mga babae sa pagkasilang, bilang ang bayan ng Diyos, tayo
ay mga babae sa mga mata ng Diyos. Ang Diyos ang ating asawang
lalake, at tayo ang Kanyang kapareha. Bilang ang Kanyang asawang
babae, dapat nating ipasakop ang ating mga sarili sa Kanya. Bagama‟t
maaari nating sabihing tayo ay isang asawang babae kay Kristo, mayroon
pa rin tayong sariling paraan at intensiyon. Kadalasan, hindi natin
kinukuha ang Kanyang kalooban at intensiyon bilang atin.
Nangangahulugan ito na sa katunayan ay hindi natin Siya kinukuha
bilang ating asawang lalake o nagpapasakop sa Kanya.
Ang isang asawang babae ay dapat ding makatanggap ng isang
bagay mula sa kanyang asawang lalake upang magdalang-tao.
Inihahayag ng Biblia na ang pagpapasakop ay ang tumanggap ng isang
bagay mula kay Kristo, gaya ng kung paanong ang isang babae ay
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nagpapasakop sa kanyang asawang lalake, hindi upang gumawa ng isang
bagay para sa kanya kundi upang tumanggap ng isang bagay mula sa
kanya. Wala nang anuman sa mga ginagawa ng asawang babae para sa
kanyang asawang lalake ang mas mahalaga pa kaysa sa pagtanggap ng
isang bagay mula sa kanyang asawang lalake. Sa katunayan, ang
katungkulan ng asawang babae ay hindi ang gumawa ng mga bagay para
sa kanyang asawang lalake; ito ay ang tumanggap ng isang bagay mula
sa kanyang asawang lalake upang magsilang siya ng isang bagay para sa
kanyang asawang lalake. Sa dakilang tanda sa Apocalipsis12, ang babae
ay hindi inilarawan bilang gumagawa ng anumang bagay para sa
kanyang asawang lalake; siya ay inilarawan bilang isang nagdadalangtao. Siya ay napunlaan ng kanyang asawang lalake upang magsilang ng
isang bagay para sa kanyang asawang lalake. Ang tungkulin ng ekklesia
ay hindi ang gumawa muna ng ilang bagay para kay Kristo. Ang
kanyang tungkulin ay ang tumanggap ng ilang bagay mula kay Kristo
upang siya ay magdalang-tao dahil kay Kristo at magsilang ng isang
bagay para kay Kristo.
Ang babae sa kapitulong ito ay nagpapahiwatig, unang-una, ng
pagpapasakop sa Diyos. Ikalawa, ipinahihiwatig niya na hindi na natin
kailangang gumawa ng anupamang bagay para sa Diyos. Ang kailangan
natin ay ang makatanggap ng isang bagay mula sa Diyos. Hindi Siya
nangangailangan ng anumang bagay mula sa atin, ngunit kinakailangan
natin ng isang bagay mula kay Kristo na pumasok sa loob ng ating
katauhan upang tayo ay magdalang-tao at makapagsilang ng isang bagay
para sa Kanya. Kinakailangan ngayon ng ekklesia si Kristo. Ang
pangitaing ito ay ganap na wala sa Kristiyanidad ngayon. Kapag
nagsasalita ang mga Kristiyano hinggil sa pagpapasakop, ang kanilang
konsepto ay ang magsagawa ng ilang bagay para kay Kristo, ang
gumawa ng ilang gawain para sa Diyos. Ngunit bilang ang wastong
babae, kailangan muna nating magpasakop sa ating asawang lalake, hindi
ang gumawa ng ilang bagay para sa Kanya, kundi ang tumanggap ng
ilang bagay mula sa Kanya. Kung gagawin natin ito, tayo ay
magdadalang-tao, at isang bagay ang maisisilang sa pamamagitan natin.
ANG KAHULUGAN NG PANGANGALUNYA

Ngayon, kailangan nating isaalang-alang kung ano ang
pangangalunya. Ang pangangalunya ay ang magkaroon ng isang
asawang lalake at ipasakop ang iyong sarili sa iba pang lalake. Maraming
Kristiyano ngayon, maaaring kabilang na ang ilan sa atin, ay
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nangangalunya. Nangangalunya tayo kapag, sa isang panig, inaamin
natin na si Kristo ang ating asawang lalake, habang sa kabilang panig, ay
nagpapasakop tayo sa maraming iba pang bagay. Ang pagpapasakop ng
ating mga sarili sa anumang bagay maliban kay Kristo ay
pangangalunya. Kung taglay natin ang liwanag, ang pangitain, makikita
natin na ang Kristiyanidad ngayon ay punô ng ganitong uri ng
pangangalunya. Bilang isang dalisay na asawang babae, hindi ka dapat
magpasakop kaninuman maliban sa iyong asawang lalake, at hindi ka
dapat tumanggap ng anumang bagay mula kaninuman. Ang tumanggap
ng isang bagay mula sa iba maliban pa sa iyong asawang lalake ay
pangangalunya. Ngunit tingnan ang Kristiyanidad ngayon! Linggo kada
linggo at araw kada araw, tumatanggap ang mga Kristiyano ng mga
bagay na maliban pa kay Kristo. Tayong nasa buhay-ekklesia ay dapat na
maging maingat na hindi tumanggap ng anumang bagay maliban kay
Kristo. Hindi tayo dapat tumanggap ng mga pagtuturo, mga doktrina,
mga pagsasagawa, o mga anyo. Ang tumanggap ng isang bagay na
maliban pa kay Kristo, kahit na ang bagay na yaon ay mabuti o ayon pa
man ito sa Kasulatan, ay ang gumawa ng espiritwal na pangangalunya. Si
Kristo lamang ang dapat nating tanggapin at Siya lamang ang
pahintulutan na makapagsanhi sa ating magdalang-tao.
ANG PARAAN UPANG MAIBUNGA
ANG LALAKENG-ANAK

Tangi lamang sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo tungo sa
ating katauhan na maisisilang natin ang lalakeng-anak. Ang lalakenganak ay ganap na binubuo mula sa sangkap ni Kristo. Upang maibunga
ang lalakeng-anak, kailangan muna tayong maging kaisa ni Kristo at
tumanggap ng ilang bagay mula sa Kanya. Kapag tumatanggap tayo ng
ilang bagay na namumukod-tanging mula kay Kristo, tayo ay
magdadalang-tao dahil kay Kristo upang isilang ang lalakeng-anak.
Kung nakita mo ang pangitaing ito, makadarama ka ng kalungkutan
hinggil sa kalagayan ng Kristiyanidad ngayon. Nasaan ang lalakenganak? Nakapagbunga ang Kristiyanidad ng maraming bagay, ngunit
halos walang lalakeng-anak. Dahil ang Kristiyanidad ay napunlaan ng
mga bagay maliban pa kay Kristo, halos wala sa ibinubunga nito ang
lalakeng-anak.
Hindi nilalayon ng Diyos na makipagbaka ang babae sa dragon.
Nilalayon ng Diyos na gamitin ang lalakeng-anak upang makipagbaka
laban sa dragon. Ang dragon ay nananatili pa ring aktibo sa mga
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kalangitan dahil ang lalakeng-anak ay hindi pa naisisilang. Ngayon
makikita natin na itong pag-aaral pambuhay ng Apocalipsis ay hindi
nagkataon lamang; ito ay binalak at itinakda ng Diyos upang makita
nating lahat na dapat tayong maging ang namumukod-tanging babaeng
nagpapasakop ng ating mga sarili kay Kristo lamang, hindi sa anumang
bagay o kaninuman, at yaong dapat lamang nating tanggapin ang mula
kay Kristo. Kapag, gaya ng babaeng ito, ay tumanggap tayo ng isang
bagay na namumukod-tanging mula kay Kristo, ang lalakeng-anak ay
maisisilang.
ANG KAIBHAN NG BABAE
AT NG LALAKENG-ANAK

Ang lalakeng-anak ay ang mas malakas na bahagi ng babae. Sa
isang panig, dapat muna tayong maging ang babae; sa kabilang panig,
dapat din tayong maging ang lalakeng-anak. Hindi sapat na maging
maningning at makalangit lamang. Dapat tayong maging lubusang
nabuuan ng elemento ni Kristo. Ang kaibhan ng babae at ng lalakenganak ay ito: walang gaanong elemento ni Kristo ang naibuo tungo sa loob
ng katauhan ng babae, gayon pa man ang buong katauhan ng lalakenganak ay nababaran at natigmakan ng elemento ni Kristo. Kaya, ang
lalakeng-anak ay ang pinakakabuuan ni Kristo. Papaano maisisilang ang
lalakeng-anak na ito? Siya ay maisisilang sa pamamagitan ng pagpasok
ni Kristo tungo sa loob ng bahagi ng babae upang mabuuan ang bahagi
niyang yaon ng lahat ng mayamang elemento ni Kristo. Huwag ninyong
ituring itong isang interpretasyon lamang, kundi gamitin ito sa inyong
pang-araw-araw na karanasan. Kahit na ipasakop pa ninyo ang inyong
mga sarili kay Kristo at tumanggap ng isang bagay na mula sa Kanya,
kayo ay ang babae pa rin at hindi pa ang lalakeng-anak. Hindi kayo
magiging malakas hangga‟t hindi ninyo pahintulutang maisagawa ang
elemento ni Kristo tungo sa loob ng inyong katauhan. Mas naisasagawa
ang elemento ni Kristo tungo sa loob ninyo, mas magiging malakas kayo.
Ito ang lalakeng-anak.
NAGIGING BAHAGI NG LALAKENG-ANAK
SA PAMAMAGITAN NG PAGSUNOD SA KORDERO

Huwag ninyong unawain ang lalakeng-anak sa isang paraan lamang
ng doktrina na binubuo ng mga patay na mandaraig na nabuhay na muli.
Sa pandoktrinang pananalita, ito ay tama. Ngunit ayaw nating unawain
ang Biblia sa isang paraan lamang ng doktrina. Sa halip, dapat nating
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alamin ang Salita sa isang praktikal na paraan. Maging sa ngayon, bago
ang panahon ng pagkabuhay na muli, maaari tayong maging ang
lalakeng-anak. Kung hindi ka bahagi ng lalakeng-anak ngayon, paano ka
makaaasang maging bahagi ng lalakeng-anak sa pagkabuhay na muli?
Ang prinsipyo sa pagiging ang unang-bunga o ang lalakeng-anak ay
magkapareho: dapat tayong magsisunod sa Kordero saanman Siya
pumaroon (14:4). Gayon pa man, sa unang bahagi ng aking ministeryo,
hindi ko natanto na ang pagsunod sa Kordero ay hindi isang panlabas na
bagay. Hindi natin dapat sabihin na, “O, ang Kordero ay matiyaga at
mapagpakumbaba, at dapat nating gayahin ang Kanyang pagkamatiyaga
at pagkamapagkumbaba. Ang Kordero ay ganap na para sa Diyos, at
dapat din tayong maging ganap na para sa Kanya. Ang Kordero ang ating
huwaran, at dapat natin Siyang sundan.” Apatnapung taon na ang
nakalipas, nagbigay ako ng mga mensahe na nasa linyang ito. Ngunit sa
kalaunan ay natanto ko na ito ay isang natural na pagkaunawa ng
pagsunod sa Kordero. Kung hindi makapapasok sa loob natin ang
elemento ng Kordero, hindi natin makakayang sundan Siya. Hindi tayo
isang kordero; tayo ay “mga matsing” o “mga asno.” Paano
makasusunod ang isang “matsing” o ang isang “asno” sa Kordero? Ito ay
imposible. Ang sundan ang Kordero ay nangangahulugang pahintulutan
ang Kordero na makapasok tungo sa loob mo. Kapag ang elemento ng
Kordero ay naibuo tungo sa loob ng iyong katauhan, ikaw sa katunayan
ay magiging bahagi ng Kordero. Hindi mo na makakayanan na maging
katulad ng kung ano ka noon dahil ikaw ay natransporma na. Ang ating
natranspormang katauhan ay ang lalakeng-anak. Tayo ngayon ang babae
na nagpapasakop sa ating asawang-lalake at tumatanggap ng isang bagay
mula sa Kanya tungo sa loob ng ating katauhan. Kung hahayaan natin
ang elemento na ating natanggap mula sa ating asawang lalake na
babaran at tigmakan ang ating katauhan, binubuuan tayo ng elementong
ito, hindi na tayo magiging ang babae lamang, bagkus ang lalakeng-anak.
Bagama‟t kailangan nating manalangin pa nang higit, kung
mananalangin lamang tayo sa isang pangkaraniwang paraan, hindi tayo
matutustusan. Kailangan nating maging palagiang bukas sa ating
asawang lalake. Dapat nating pahintulutan ang elemento ni Kristo, ang
dibinong nilalaman ni Kristo na gumawa sa atin nang tuloy-tuloy upang
babaran at tigmakan ang ating buong katauhan. Sa ngayon, ang naisin ng
Panginoon ay yaong marami sa Kanyang mga anak ang makatanto na,
bilang ang bayan ng Diyos, tayo ang Kanyang asawang babae para sa
layunin ng pagsisilang sa lalakeng-anak. Hindi natin kayang ibunga o
gawin ang lalakeng-anak na ito; kailangan nating tumanggap ng isang
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bagay mula kay Kristo at masanhi Niya tayong magdalang-tao. Isang
bagay na mula sa ating Kristo ang dapat na makapasok tungo sa loob ng
ating katauhan. Hindi ito isang bagay ng ating pagiging
mapagpakumbaba, mapagtiis, mabait, o mabuti. Ito ay ganap na isang
bagay ng pagbubukas ng ating katauhan sa Kanyang dibinong elemento
at hayaan ang elementong ito na maisagawa tungo sa loob natin. Para
rito, kinakailangan natin ng “siyam na buwan.” Ganitong kahabang
panahon ang gugugulin upang ang lalakeng-anak ay mabuo sa loob natin.
Sa Galacia 4:19 sinabi ni apostol Pablo na, “muli kong
ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Kristo ay maihubog sa
loob ninyo.” Ipinapahiwatig nito na natanto niya na siya ay bahagi nitong
nagdaramdam na babae upang maisilang ang lalakeng-anak, na siyang si
Kristo na naihubog sa loob natin. Pagkatapos ay sinabi niya sa Filipos
1:21 na, “Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo.” Tinutukoy
nito na siya‟y naging isang bahagi ng lalakeng-anak sa pamamagitan ng
pagdaranas kay Kristo. Sa isang panig, siya ay isang bahagi ng
nagdaramdam na babae at, sa kabilang panig, siya ay isang bahagi ng
lalakeng-anak. Si Pablo ay itinalaga ng Diyos bilang isang tularan para sa
mga mananampalataya (1 Tim. 1:16). Lahat tayo ay dapat na maging
katulad niya. Sa isang panig, dapat tayong maging bahagi ng babae
upang magdamdam para sa pagsisilang sa lalakeng-anak at, sa kabilang
panig, dapat tayong maging ang lalakeng-anak upang talunin ang kaaway
ng Diyos at dalhin papasok ang Kanyang kaharian para sa
pagsasakatuparan ng Kanyang layunin.
ANG PAGKAMUHI NG DRAGON SA BABAE

Ang kaaway ay namumuhi sa babaeng ito at naghahangad na
lamunin ang lalakeng-anak. Ang pakikipagdigma ay sanhi ng naisin ng
kaaway na hindi makapagpangsyon ang babaeng ito. Maging sa ngayon,
tayo na nasa Anaheim ay kakaunti sa bilang. Minsan nagtataka ako kung
bakit lubhang sinasalungat tayo ng mga tao at ginagawa ang lahat ng
bagay na posible upang lipulin tayo. Sa pantaong pananalita, napakahirap
unawain nito. Maging karamihan sa mga sumasalungat at mga kritiko ay
hindi nalalaman ang dahilan. Subalit nalalaman ito ng malaking dragon.
Natatanto niya na ilan sa mga tao ng Diyos ang nagpapanumbalik sa
tunay na katayuan ng babae. Sa sandaling mapanumbalik natin ang
katayuang ito, ang Diyos ay mayroon nang pagkakataon na maisilang
ang lalakeng-anak. Si Satanas, ang tusong isa na nasa likod ng mga
sumasalungat, ang nakaaalam na ilan sa bayan ng Diyos ang nanindigan
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sa katayuan ng babaeng ito at yaong sila ay magdadalang-tao kay Kristo
upang isilang ang lalakeng-anak. Sa pakikipagdigmang ito, dapat nating
mahipo ang trono, tumawag sa pinakamataas na awtoridad, at ensayuhin
ang ating espiritu upang makipaglaban sa digmaan.
ANG KAHALAGAHAN NG PAGKAKITA
SA DAKILANG TANDANG ITO

Ngayon, napakahalaga para sa atin na matanto na tayo ang babae.
Bilang ang babae, kailangan nating magpasakop sa ating asawang-lalake,
magbukas sa Kanya, at tumanggap ng isang bagay mula sa Kanya upang
ang Kanyang elemento ay maisagawa tungo sa loob ng ating katauhan.
Bilang resulta, hindi lamang tayo magdadalang-tao, bagkus, sa kalaunan,
magsisilang tayo ng isang lalakeng-anak. Ito ang ekonomiya ng Diyos.
Umaasa ako na makikita nating lahat itong payak ngunit malalim na
tanda ng maningning na babae na may lalakeng-anak na sinalungat ng
malaking dragon. Kung makikita natin ang pangitaing ito, ang ating
konsepto hinggil sa ating buhay-Kristiyano ay lubusang mababago.
Anong saysay ng pagiging mapagpakumbaba, mabuti, banal o espiritwal
samantalang wala naman sa atin ngayon ang lalakeng-anak o kahit ang
babae man lang?
ANG PARAAN UPANG MAGING ISA

Bilang mga indibidwal, ikaw at ako ay hindi ang babae. Tangi
lamang kapag sama-sama, bilang isang pinagsamang yunit, na tayong
lahat ay iisang babae. Yamang may iisa lamang babae, sinuman sa bayan
ng Diyos ang di-sang-ayon ay tapos na sa babaeng ito. Ang tangi lamang
paraan upang tayo ay maging isa ay ang magpasakop ng ating mga sarili
kay Kristo at tumanggap ng isang bagay mula kay Kristo. Kung hindi
tayo magpapasakop sa Kanya, hindi tayo maaaring maging isa. Ang
tunay na kaisahan ay nagmumula lamang sa pagpapasakop ng ating mga
sarili sa ating iisang asawang lalake, sa namumukod-tanging pagkaulo.
Higit pa rito, dapat lamang nating tanggapin ang namumukod-tanging
elemento ni Kristo. Bagama‟t maaaring mayroon tayong iba‟t ibang
konsepto, hindi tayo dapat tumanggap ng anumang bagay mula sa ating
konsepto. Kung tatanggap ka ng isang bagay mula sa iyong konsepto,
ikaw ay mahahati kaagad.
Si Satanas, ang ahas, ay napakatuso. Hindi naging madali para sa
akin na dumaan sa halos limampung taon sa buhay-ekklesia. Gaano
karaming tusong imahinasyon at konsepto ang mayroon! May mga
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panahon na, maging ang mga minamahal na banal ay ginamit ng kaaway
upang magsanhi ng mga pagtatanong, upang gumawa ng mga mungkahi,
at magbunsod ng mga pagdududa. Wala sa mga bagay na ito ang mula
kay Kristo. Sa tuwing kinukuha mo ang mga bagay na ito tungo sa loob
ng iyong katauhan, ikaw ay mahahati. Ngunit kung nakita mo na ang
pangitain, hindi ka na kailanman tatanggap pa ng anumang konsepto,
panukala, kritisismo, mungkahi, o pagdududa. Tatanggap ka lamang ng
isang bagay na mula kay Kristo. Bagama‟t libu-libong konsepto ang
maaaring ilahad sa iyo, sasabihin mo, “Hindi ko tatanggapin ang anuman
sa mga konseptong ito. Tatanggapin ko lamang ang isang bagay na mula
kay Kristo. Kung tinatanggap ko ang anumang bagay maliban kay
Kristo, ako ay nangangalunya.” Kung ipapasakop natin ang ating mga
sarili sa ating iisang asawang lalake at tatanggap lamang ng isang bagay
mula sa Kanya, tayo ay magiging dalisay at magiging isa. Kung hindi,
tayo ay magiging mapangalunya at tayo ay mahahati. Ang
pangangalunya ay ang pagkalito na sinanhi ng paghahati-hati. Kailangan
nating makita ang kumokontrol na pangitaing ito. Pagkatapos, tayo ay
magiging isa at magsisilang ng lalakeng-anak upang talunin ang kaaway
ng Diyos at dalhin papasok ang kaharian ng Diyos.
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PAG-AARAL PAMBUHAY NG APOCALIPSIS
MENSAHE TATLUMPU’T ANIM

ANG LALAKENG-ANAK
AT ANG NATITIRA SA BINHI NG BABAE
Nakita na natin na ang babae sa Apocalipsis 12 ay hindi isang
indibidwal na babae, kundi isang sama-sama, pansansinukob na babae na
sumasagisag sa kabuuan ng bayan ng Diyos. Sa Genesis 3:15 ang babae
ay lokal at indibidwal; ang binhi, si Kristo, ay indibidwal din; at ang ahas
(serpent) ay isang maliit na ahas (snake). Ang tatlong ito, ang babae, ang
binhi, at ang ahas, ay indibidwal at nasa isang maliit na sukat. Ngunit sa
Apocalipsis 12 ang babae ay pansansinukob at sama-sama, isinasagisag
ang buong bayan ng Diyos: ang mga patriyarka na ikinakatawan ng
labindalawang bituin; ang Israel na ikinakatawan ng buwan; at ang
ekklesia, ang mga Bagong Tipang mananampalataya, na ikinakatawan ng
araw. Sa Apocalipsis 12 ang ahas ay naging isang dragon. Samantalang
ang ahas ay gumagapang sa lupa, ang dragon naman ay lumilipad sa
himpapawid. Ngayon si Satanas ay hindi lamang kumikilos sa lupa,
bagkus lubhang aktibo rin sa himpapawid. Ang binhi sa kapitulong ito ay
hindi lamang ang indibidwal na Kristo bagkus ay isang sama-samang
entidad, ang sama-samang Kristo, na kinabibilangan ni Kristo bilang ang
Ulo at ng lahat ng Kanyang nananaig na mananampalataya bilang ang
Katawan. Kaya, ang tatlong bagay na natagpuan sa Genesis 3:15 ay
makikita sa isang lubhang napaunlad na anyo sa Apocalipsis 12. Sa
mensaheng ito kailangan nating isaalang-alang ang lalakeng-anak at ang
nalabi sa binhi ng babae.
I. ANG LALAKENG-ANAK

A. Ang Higit na Malakas na Bahagi sa Loob ng Babae
Sinasabi ng bersikulo 2 na ang babae ay may anak, at sinasabi ng
bersikulo 5 na “siya ay nanganak ng isang anak-na-lalake isang lalakenganak.” Ang anak dito, bilang isang lalakeng-anak, ay sumasagisag sa
higit na malakas na bahagi ng bayan ng Diyos. Bagama‟t sa bersikulo 2
ang anak na ito ay nasa loob ng babae, hindi siya tinatawag ng Salita na
isang sanggol, kundi isang lalakeng-anak. Sa pamamagitan ng pagbabasa
at pananalangin sa bahaging ito ng Salita, matatanto natin na ang
lalakeng-anak dito ay hindi tumutukoy sa isang sanggol. Sa halip,
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tumutukoy ito sa mas malakas na bahagi sa loob ng babae. Ikinakatawan
ng babae ang kabuuan ng bayan ng Diyos. Ngunit sa loob ng lahat ng
henerasyon ay may ilang higit na malalakas sa gitna ng bayan ng Diyos.
Itinuturing ito sa Biblia bilang isang sama-samang yunit na
nakikipagbaka sa labanan para sa Diyos at dinadala ang kaharian ng
Diyos pababa sa lupa.
Pinatutunayan ng kasaysayan na hindi lahat ng kabilang sa bayan
ng Diyos ay malakas. Hindi, kakaunti lamang sa bayan ng Diyos ang
malalakas. Totoo ito noong panahon ng mga patriyarka. Hindi ka ba
naniniwala na noong panahon ni Noe ay may ilan na kabilang sa Diyos
maliban pa kay Noe? Naniniwala ako na ang Diyos ay may daan-daang
tao. Si Noe, gayon pa man, ay malakas na isa. Noong panahon ng Israel,
may mga daang-libong nabibilang sa Diyos, ngunit iilan lamang sa
kanila ang malalakas. Halimbawa, sina Elias at Jeremias ay malalakas.
Walang pag-aalinlangan, karamihan sa bayan ng Diyos ay tunay, ngunit
hindi sila malalakas. Gayundin ang makikita natin sa Bagong Tipan.
Bagama‟t may libu-libong Kristiyano sa naunang panahon, hindi ganoon
karami ang tunay na malalakas. Maging sa pangkasalukuyan ay may
libu-libo, maging milyun-milyon, ang Kristiyano, subalit hindi marami
ang malakas. Hinihikayat ko kayong lahat na maging malakas.
Hindi lamang tayo dapat maging bahagi ng babae, bagkus maging
bahagi rin ng lalakeng-anak. Sa Biblia isinasagisag ng babae ang higit na
mahina, at isinasagisag ng lalake ang higit na malakas (1 Ped. 3:7). Ang
lalakeng-anak, ang higit na malakas na bahagi, ay nasa loob ng babae,
ang mas mahinang bahagi. Bagama‟t ang babae ay maningning at
pansansinukob, hindi siya lubusang malakas. Isang bahagi lamang sa
loob niya ang malakas. Totoo ito sa mga ekklesia lokal, maging dito sa
Anaheim. Hindi lahat ng nasa Anaheim ay malalakas. Sa halip,
naniniwala ako na sa Anaheim ay mas marami pa ang mahihina kaysa
malalakas. Paano naman ang inyong lokalidad? Kahit saan kakaunti ang
malalakas, at marami ang mahihina.
May isang kawikaang nagsasabi na kung wala tayong kantidad,
hindi tayo magkakaroon ng kalidad. Ang kalidad ay nagmumula sa
kantidad. Ipagpalagay na ang Diyos ay may isang daang libong tao.
Kung isang porsiyento ng bilang na ito ay malalakas, magkakaroon kung
gayon ng isang libong malalakas. Una, mayroon tayong kantidad,
pagkatapos ay kalidad. Ang paraan ng Diyos ay laging marunong. Una,
tinatamo Niya ang dami. Tumatawag Siya ng marami, ngunit humihirang
ng kakaunti. Gaya ng sinasabi sa Mateo 22:14 na, “Sapagka‟t marami
ang tinawag, subali‟t kakaunti ang mga nahirang.”
Bagama‟t tayong lahat ay napasapagbabawi na ng Panginoon, hindi
natin dapat sabihin na ang lahat ng nasa pagbabawi ay magiging
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mandaraig. Wala tayong kasiguraduhan sa pagsasabi nito. Maaari lamang
nating sabihin na yaong mga nasa pagbabawi ay may higit na posibilidad
na maging mga mandaraig. Kung ikaw ay magiging mandaraig o hindi
ay nakasalalay sa iyo; nakasalalay ito sa kung gaano ka nakikibahagi sa
biyaya ng Diyos. Kung gaano ka nakikibahagi sa biyaya ng Diyos ang
siyang magtatakda kung ikaw ay magiging isang malakas na isa o hindi
sa gitna ng bayan ng Diyos sa loob ng pagbabawi ng Panginoon.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon na tayong lahat ay bahagi ng babae,
ngunit hindi ako mangangahas na sabihing tayong lahat ay bahagi rin ng
lalakeng-anak. Dapat tayong tumingin sa Panginoon upang tayo ay
mapayaman, mapalakas, at maging higit na solido upang lumago tayo
mula sa pagiging ang babae tungo sa loob ng kanyang higit na malakas
na bahagi. Ngunit gaano ka man maging malakas, huwag mong ihiwalay
ang iyong sarili mula sa babae nang wala sa panahon. Kung gagawin mo
iyon, ikaw ay makukunan. Maging maingat na hindi maging “lubhang
malakas.” Kung ikaw ay lubhang malakas, ikaw ay lalabas mula sa babae
nang mas maaga. Manatili sa loob ng babae bilang isang bahagi ng
lalakeng-anak hanggang sa dumating ang panahon ng panganganak.
Paano tayo magiging ang lalakeng-anak? Kung nais mong maging
bahagi ng lalakeng-anak, kailangan mong kumain nang higit, lumago
nang higit, at maging mas malakas. Sa praktikal na pananalita, kailangan
mong higit na manalangin, gumugol ka nang higit na panahon kasama
ang Panginoon, higit na kumain ng Salita, higit na maranasan ang
Panginoon, higit na lumago sa buhay, at magkaroon ng mas maraming
pagtutuos sa mga negatibong bagay. Kung ang iba ay nagtsitsismis, hindi
ka magtsitsismis. Kung ang iba ay hindi nananalangin, higit kang
mananalangin. Bagama‟t hindi ka dapat maihiwalay mula sa babae,
kailangan mong maging kakaiba mula sa iba. Ang babae ay lubhang
pangkalahatan. Yaong mga bahagi ng lalakeng-anak ay mas partikular
nang kaunti. Marami sa minamahal na isa sa pagbabawi ng Panginoon
ang mapagwalang-bahala. Kakaunti lang ang kanilang gana at ayaw
kumain nang marami. Ngunit kung ikaw ay mapasasalalakeng-anak,
hindi ka dapat maging walang pakialam. Kailangan mong maging
partikular, mahinahon at seryoso. Kailangan mong magkagana nang tama
at magkaroon ng isang personal, tuwirang sandali kada sandaling
pagtutuos sa Panginoon. Kung ganito ka, sa gayon posible na maging
higit na malakas ka na bahagi sa pagbabawi ng Panginoon, ang higit na
malakas na bahagi sa loob ng babae. Kung mapasasalalakeng-anak ka o
hindi ay nakadepende sa kung paano ka tumugon sa naisin ng Diyos, sa
pagkilos ng Diyos at sa walang-hanggang ekonomiya ng Diyos. Kung,
araw at gabi, hindi ka makapagpatuloy hanggang sa maibigay mo ang
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iyong sarili nang buo at lubusan sa ekonomiya ng Diyos, sa gayon
malamang na ikaw ay isang bahagi ng lalakeng-anak.
Hindi lamang ang ekonomiya ng Panginoon bagkus maging ang
Kanyang pagbabawi ngayon ay nakasalalay sa higit na malalakas, hindi
sa mga walang pakialam na isa. Maaaring may libu-libo sa pagbabawi ng
Panginoon, ngunit hindi lahat ay malalakas na isa. Purihin ang
Panginoon para sa malalakas na isa. Lubusang nakasalalay ang
pagbabawi ng Panginoon ngayon sa kanila. Hindi lahat ng nasa
pagbabawi ng Panginoon sa Estados Unidos ay malalakas. Sinasabi ng
ilan, “O, iniibig ko ang pagbabawi ng Panginoon, subalit tila hindi ko ito
magawa.” Ang gayong isa ay seryoso at nagmamahal sa pagbabawi ng
Panginoon, ngunit hindi siya ganap. Salamat sa Panginoon sa mga totoo
at matatapat na isa. Sila ay ganap, na nagsasabing, “Eto na! Ako ay
magiging lubusang para rito. Ayaw kong maging niyutral.” Dapat tayong
maging malamig o kumukulo sa init, ngunit hindi malahininga. Kung
tayo ay malahininga, mainam lamang tayong maisuka mula sa bibig ng
Panginoon (3:16).
Una, ang ekonomiya ng Panginoon ay nasa Kanyang bayan na
ikinatawan ng babae. Subalit ang ekonomiya ng Panginoon ay hindi
maisasakatuparan ng babae lamang. May pangangailangan ng malalakas
na isa. Ito lagi ang prinsipyo. Kailangan tayong maging ganap at
malakas. Kung tatahakin natin ang daang ito, kailangang tahakin natin ito
nang ganap. Ngunit kung hindi natin ito tatahakin, kung magkagayon
makakalimutan natin ito. Hindi lamang tayo dapat maging bahagi ng
babae, bagkus maging bahagi rin ng lalakeng-anak sa loob ng babae.
Hindi sapat na maging nasa pagbabawi lamang ng Panginoon. Kailangan
tayong maging kasama ng yaong mga bahagi sa pagbabawi ng
Panginoon na malakas. Anumang pagsubok at paghihirap ang dumating,
maninindigan tayo laban sa mga ito. Lahat kayo ay pamilyar kay Kapatid
Watchman Nee. Ikinulong siya nang mahigit sa dalawampung taon. Sa
panahon ng mahabang pagsubok na iyon, araw-araw siya ay natutuksong
bumagsak. Ngunit purihin ang Panginoon na sa loob ng mahigit
dalawampung taon nanindigan siya nang di-natitinag. Tunay na kabilang
siya sa higit na malakas na bahagi. Huwag mong ibukod ang iyong sarili.
Sa halip, dapat mong sabihin sa iyong sarili, “Abang sarili, lumayo ka.
Wala akong puso para sa iyo at wala akong pakialam sa iyo.
Nagmamalasakit ako para sa Panginoon at para sa Kanyang patotoo at
pagbabawi.” Dapat maging ganap at malakas tayong lahat.
Kung ikaw ay ganap at malakas, ang iyong gana ay mapalalaki.
Inaakala ng ilan na ang tatlong mensahe na inilalabas kada linggo ng
estasyon ng ministeryo ay lubhang napakarami upang tunawin. Noong
bata pa ako, maaaring makaya kong tapusin ang tatlumpung mensahe
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kada linggo. Gaano kadaling tapusin ang tatlong mensahe lamang sa
isang linggo. Kailangan lamang nating magbasa ng anim na pahina sa
isang araw. Gayon pa man, kung wala ka man lang gana, kahit ang isang
maliit na piraso ng kendi ay magiging sobra sa iyo para kainin. Kung
gaano tayo kumakain ay nakadepende sa ating pagkagutom. Maganangmagana ka ba kumain? Kung gayon, nanaisin mong ubusin ang buong
Biblia. Ang tatlong mensahe sa isang linggo ay hindi labis. Maging
tatlong mensahe sa isang araw ay hindi magiging labis. Marami sa inyo
ang may panahong makipagtsismisan, ngunit wala kayong panahong
magbasa ng ilang pahina ng mga mensahe ng pag-aaral pambuhay. Ikaw
ba ay nasa lalakeng-anak? Kung gayon, ikaw ay magugutom. Batid ng
mga ina na kapag ang anak ay walang gaanong gana sa pagkain, hindi
siya lalago at magiging malakas. Kung hindi ka kakain, hindi ka lalago,
at kung hindi ka lalago, hindi ka magiging malakas. Napakadepende ang
pagbabawi ng Panginoon sa mga nagugutom na isa. Maging ikaw ba ay
bahagi o hindi ng lalakeng-anak ay nakadepende sa kung gaano ka
kagutom at kauhaw. Kung tunay kang uhaw, kamumuhian mo ang
tsismis at walang kabuluhang pag-uusap. Sasabihin mong, “Narito ako
upang masanay, mapalakas, mapakain, at maitayo. Wala akong puso ni
panahon man para magtsismis. Wala akong gana para sa mga walang
kabuluhang pag-uusap.” Kung ganito ka, ito ay patunay na sa iyo ay
mayroong posibilidad na maging bahagi ng lalakeng-anak. Narito tayo
para sa pagbabawi ng Panginoon at hindi para sa anupaman. Alalahanin
na ang pagbabawi ng Panginoon ay ang praktikalidad ng Kanyang
ekonomiya ngayon. Ang Kanyang ekonomiya ay maisasagawa lamang sa
pamamagitan ng lalakeng-anak.
Mahirap para sa maraming Kristiyano na unawain ang Apocalipsis
12. Hindi maunawaan ng marami kung sino ang babae at kung sino ang
nalalabi sa kanyang binhi. Hindi mo ito mauunawaan ayon sa iyong
natural na kaisipan. Ang babae ay binubuo ng lahat ng kanyang binhi.
Kung mayroon siyang isang libong anak, ang isang libong ito, na
pinagsama-sama, ay magiging katumbas ng babae. Huwag mong ituring
ang babae na hiwalay sa lahat ng kanyang anak. Ang babae, ang ina, ay
ang kanyang mga anak, at ang mga anak ay ang babae.
Ang kapitulong ito ay hindi lamang para sa hinaharap, sapagkat
nagsimula ito sa Genesis 3:15. Si Abel ay isang binhi ng babae. Bilang
isang binhi ng babae, siya ay bahagi ng babae at inusig siya ng kanyang
kapatid na si Cain, na bahagi ng ahas. Ang ahas na sumira kay Eva sa
Genesis 3 ay tusong gumapang sa loob ni Cain sa Genesis 4, ginagawa
siyang isang bahagi ng ahas. Hindi si Cain ang pumatay sa kanyang
kapatid, kundi, ayon sa Juan 8:44, ito ay si Satanas, ang ahas, ang
pumatay kay Abel. Sa Genesis 4 mayroon tayong babae na ikinatawan ni
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Abel at ang ahas na ikinatawan ni Cain. Habang nagpapatuloy tayo sa
Lumang Tipan, makikita natin na sina Elias at Jeremias ay bahagi ng
babae at yaong mga sumalungat sa kanila ay bahagi ng ahas. Tiyak na
ang Panginoong Hesus ay ang binhi ng babae. Sa harapan Niya ay
nakatayo ang binhi ng ahas, ang “mga supling ng mga ulupong” (Mat.
23:33), ang mga Fariseo. Ang lahat ng yaong sumalungat sa Panginoong
Hesus ay bahagi ng ahas. Noong si apostol Pablo ay si Saulo pa ng
Tarso, na umuusig sa ekklesia at winawasak ito, siya ay bahagi ng ahas.
Ngunit tinawag siya ng Panginoon, at si Saulo ay naging bahagi ng
babae. Ang lahat ng sinagoga ni Satanas (2:9) ay bahagi rin ng dragon.
Sa panahon ng Bagong Tipan, ang ahas ay naging isang malaking
dragon. Ang lahat ng maka-Hudyong sinagoga ay naging kaisa na ng
ahas sa pag-uusig sa babae.
Nagpatuloy ito sa loob ng lahat ng siglo hanggang sa
pangkasalukuyang panahon. Ngayon, sa isang pakahulugan, tayo ang
babae, ngunit, sa isa pang pakahulugan, ang ilan sa atin ay ang lalakenganak. Direktang nasa harapan natin ay ang dragon.Maging sa tuwing
nagsasalita ako, nakikita ko ang dragon sa harapan ko. Huwag matakot
sa kanya, sapagkat mayroon tayong Isa na higit na malakas kaysa sa
kanya (1 Juan 4:4). Ang dragon ay maaaring magpadala ng mga tubig,
ngunit gagamitin ng Diyos ang lupa upang lunukin ang mga ito (12:1516). Ang unang naging bahagi ng lalakeng-anak ay si Abel. Ang lahat ng
martir ay bahagi rin ng lalakeng-anak. Gaya ng makikita natin, ang lahat
ng patay na nanaig na banal ay kabilang sa lalakeng-anak.
Ang panahon ng pagdadalang-tao ng babae ay hindi siyam na
buwan; sa halip, ito ay humigit-kumulang sa anim na libong taon. Ito ay
lalawig mula sa pagkamatay ni Abel hanggang sa panahon ng matinding
kapighatian kung kailan magiging kaisa ni Satanas si Antikristo upang
usigin ang mga mananampalatayang naiwan sa lupa sa panahon ng
matinding kapighatian. Yaong mga Kristiyano na tatangging sumamba sa
larawan ni Antikristo ay magiging ang mga huling mandaraig na
binanggit sa Apocalipsis 15. Mula sa panahon ni Abel hanggang
Apocalipsis 15 ay maaaring anim na libong taon. Ito ang panahon ng
pagdadalang tao ng babae sa lalakeng-anak.
Sa harapan ng babae na malapit nang magluwal ng lalakeng-anak
ay nakatayo ang isang ahas na naging isang dragon. Patuloy na
nakikipagbaka ang tusong isang ito upang wasakin ang bayan ng Diyos
sa loob ng mga siglo. Ginagamit niya ang bawat paraan upang
maisakatuparan ito, kabilang na kapwa ang Hudaismo at Katolisismo. Sa
kanyang kasaysayan ng mga martir, sinasabi ni Foxe na mas marami
pang banal ang napatay ng Simbahang Romano Katoliko kaysa sa
Mga Nilalaman

Emperyo Romano. Kung pupunta ka sa Espanya, hindi ka magkakaroon
ng parehong kalayaan na magsalita gaya ng mayroon tayo sa bansang ito.
Kung magsasalita ka, malamang ay usigin ka ng mga relihiyosong tao.
Bagama‟t uusigin ka nila para sa kapakanan ng pagpapanatili ng kanilang
relihiyon, hindi nila matatanto na sila ay bahagi ng malaking dragon.
Ngayon, ang digmaan ng pag-uusig na ito ay sumisilakbo. Minsan
tinanong ako kung bakit napakaraming pagsalungat ang dumarating sa
atin at kung bakit hindi tayo nakatatanggap ng mabuting pangalan.
Hangga‟t tumatayo tayo para sa patotoo ni Hesus, magkakaroon ng mga
pagsalungat. Si Satanas ay hindi natutulog. Araw at gabi, gumagawa siya
upang salungatin at sirain ang patotoo ng Panginoon. Ngunit purihin ang
Panginoon na ang Kanyang pagbabawi ay narito! Narito ang tunay na
babae, at sa loob niya ay naroon ang lalakeng-anak.
Huwag ninyong isipin na ang Apocalipsis 12 ay para lamang sa
hinaharap. Hindi, nagsimula ito sa Genesis 3:15 at nagpapatuloy noon pa
man. Sinasabi ni Pablo sa Galacia 4:29 na inuusig ng yaong mga
makalaman ang yaong mga espiritwal. Ang mga makalaman ay kaisa ng
dragon, at ang mga espiritwal ay yaong mga nasa babae kasama ang
lalakeng-anak. Sa panahong ito at sa mundong ito, ang babae ay naririto.
Sa loob niya ay may higit na malakas na bahagi, ang lalakeng-anak. Ito
ang dahilan kung bakit dumaranas tayo ng napakaraming pagsalungat at
pakikipagbaka. Ang pagsalungat na ito ay isang tanda na tayo ang babae,
sapagkat kung hindi tayo ang babae kasama ang malakas na lalakenganak sa loob niya, hindi magkakaroon ng mga pagsalungat. Purihin ang
Panginoon sa mga pagsalungat na ito! Isa itong pahiwatig na tayo ang
babae na nagtataglay ng lalakeng-anak sa loob niya.
B. Ang mga Nabuhay na muling Mandaraig
sa loob ng Lahat ng Henerasyon
Biubuo ang lalakeng-anak ng mga nabuhay na muling mandaraig.
Na ang lalakeng-anak ay “magpapastol sa lahat ng bansa na may isang
panghampas na bakal” (b. 5) ay tumutukoy na ang lalakeng-anak ay
binubuo ng mga mandaraig gaya ng binanggit sa 2:26-27. Ang mga
mandaraig na ito ay yaong mga namatay na.
1. “Nanganak”
Sinasabi ng bersikulo 5 na ang babae ay “nanganak” ng lalakenganak. Ang “nanganak” dito ay nagpapakahulugan ng pagkabuhay na
muli, gaya ng sa Gawa 13:33-34. Ang lalakeng-anak ay binubuo ng mga
mandaraig na banal na namatay na at nabuhay na muli. Pinatutunayan ito
ng mga salitang hanggang sa kamatayan sa bersikulo 11. Ang
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Panginoong Hesus ay ipinanganak sa pagkabuhay na muli upang maging
ang Panganay na Anak ng Diyos. Sa Kanya yaon ay isang kapanganakan.
Ang Gawa 13:33 at 34, isang sipi mula sa Awit 2:7, ay naghahayag na
noong Siya ay nabuhay na muli, isinilang Siya bilang ang Panganay na
Anak ng Diyos. Bago pa iyon, Siya ang Bugtong na Anak ng Diyos
taglay ang pagkadibino, ngunit sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay
na muli Siya ay isinilang bilang ang Panganay na Anak ng Diyos taglay
kapwa pagkadibino at pagkatao. Ang lahat ng mandaraig na nangamatay
ay magiging bahagi ng lalakeng-anak. Sa pamamagitan ng pagkabuhay
na muli, ang lalakeng-anak ay ganap na iiral. Si Abel, ang mga apostol,
at ang napakaraming martir at namatay na mga mandaraig ay naghihintay
sa panahon ng pagkabuhay na muli. Ang pagkabuhay na muli ng lahat ng
namatay na mandaraig na banal ay ang magiging pagluluwal ng
lalakeng-anak. Sa gayon, ang lalakeng-anak ay binubuo ng lahat ng
mandaraig na banal na namatay bago ang panahon ng pagkabuhay na
muling ito. Kung ikaw ay isang mandaraig ngayon at nabubuhay
hanggang sa dumating ang Panginoon, hindi ka magiging bahagi ng
lalakeng-anak. Sa halip, maaaring ikaw ay kabilang sa unang bunga na
binanggit sa kapitulo labing-apat. Ngunit kung ikaw ay isang mandaraig
at namatay bago ang pagbabalik ng Panginoon, ikaw ay mabubuhay na
muli upang maging bahagi ng lalakeng-anak. Samakatuwid, ang
lalakeng-anak ay hindi kumakatawan sa mga mandaraig na mabubuhay
hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, kundi kumakatawan sa lahat ng
patay na mandaraig na muling bubuhayin kaagad bago dumating ang
Panginoon. Ang pagkabuhay na muling ito ay magiging ang pagluluwal
sa kanila bilang ang lalakeng-anak.
2. Binubuo ng “Mga Kapatid”
Ang lalakeng-anak na ipinanganak sa bersikulo 5 ay binubuo ng
“mga kapatid” sa bersikulo 10 na sinalungat at inakusahan ni Satanas,
ang kaaway ng Diyos. Siya ay kanilang napanaigan sa pamamagitan ng
dugo ng Kordero, sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo, at sa
pamamagitan ng hindi nila pag-ibig sa kanilang pangkaluluwang-buhay
maging hanggang sa kamatayan (b. 11).
3. Hanggang sa Kamatayan
Ang “hanggang sa kamatayan” (b. 11) ay tiyak na tumutukoy sa
pagkamartir. Isang bilang ng mga kapatid na siyang bumubuo ng
lalakeng-anak ang namartir para sa patotoo ng Panginoon. Nagpapatunay
ito na ang lalakeng-anak na ipinanganak ng babae ay magiging ang mga
muling bubuhaying namatay na mandaraig na banal.
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4. Dinaraig ang Diyablo, si Satanas
Nakita na natin na isang digmaan ang sumisiklabo sa pagitan ng
dragon at ng babae. Ang babae, gayon pa man, ay hindi nakikipaglaban
sa digmaan. Ang pakikipaglaban ay isinasagawa ng lalakeng-anak.
Ngayon, ang digmaan ay sa pagitan ng dragon at pagbabawi ng
Panginoon. Ngunit, ang digmaan ay nilalabanan ng malalakas na isa, ng
lalakeng-anak. Nilalabanan ng mga kapatid na bumubuo sa lalakenganak si Satanas at sa kalaunan ay daraigin siya. Dinaraig nila si Satanas
sa pamamagitan ng tatlong bagay: sa pamamagitan ng dugo ng Kordero,
sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo, at sa pamamagitan ng
hindi pag-ibig sa kanilang pangkaluluwang-buhay maging hanggang sa
kamatayan.
a. Sa pamamagitan ng Dugo ng Kordero
Ang dugo ng Kordero, na para sa ating katubusan, ay sumasagot sa
harapan ng Diyos sa lahat ng pag-aakusa ng Diyablo laban sa atin at
nagbibigay ng katagumpayan sa atin laban sa kanya. Kailangan nating
gamitin ang dugong ito sa tuwing nadarama natin ang pag-aakusa ng
Diyablo. Kung itataguyod mo ang digmaan laban kay Satanas, palagi
kang kokondenahin ng tagapag-akusa. Marami sa atin ang
makapagpapatotoo na kapag tayo ay walang pakialam, walang anumang
pag-aakusa. Ngunit kapag nagising na tayo at nagsimulang
makipagdigma laban kay Satanas,nariyan ang mga pag-aakusa. Sinabi ni
Satanas, “Tingnan mo ang iyong sarili—hindi ka lubhang mabuti. Hindi
ka wasto sa iyong asawa o sa iyong mga kapatid.” Ang ilan sa mga
akusasyong ito ay tama, ngunit ang ilan ay mga kasinungalingan na
gawa-gawa ng tagapag-akusa.Araw kada araw kinakailangan natin ang
dugo , hindi lamang upang hugasan tayo bagkus upang takpan din tayo.
Hindi lamang natin taglay ang nagtutubos na dugo bagkus ang nananaig,
nananagumpay na dugo rin. Kung ikaw ay nakagawa ng mali, kailangan
mo itong ayusin, ngunit huwag mong tanggapin ang mga pag-aakusa ng
kaaway. Sa tuwing ikaw ay gigising at tumatayo laban sa dragon bilang
ang higit na malakas na bahagi ng babae, kaagad-agad kang aakusahan
ng dragon sa iyong budhi. Huwag kang makinig sa mga akusasyong
yaon. Sa halip, kailangan mong sabihin, “Panginoon, takpan Mo ang
aking budhi, mga pag-iisip, at mga pagkatanto ng Iyong nananaig na
dugo. Ang Iyong dugo ay gumagapi sa kaaway.” Kailangan mong
gawing malakas ang iyong budhi sa ilalim ng nagtatakip na dugo.
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Napanaigan ng mga kapatid ang tagapag-akusa sa pamamagitan ng dugo
ng Kordero.
Ayon sa ating karanasan, kapag bumaling tayo sa Panginoon para
sa Kanyang layunin, kaagad-agad na dumarating ang mga akusasyon.
Ngunit hindi natin nalalaman na ang mga akusasyong yaon ay nagmula
sa kaaway. Inisip natin na ito ay ang paggawa ng ating budhi na
naliwanagan. Si Satanas, ang ahas, ay ang tusong isa. Lagi niyang
ginagawa ang mga bagay sa isang tusong paraan, nagkukunwari na siya
ay isang bagay na hindi naman siya. Madalas na magkunwari si Satanas
na siya ay tayo. Noong tayo ay walang pakialam ukol sa layunin ng
Diyos, wala tayong kaguluhan ukol dito. Ngunit sa sandaling bumaling
tayo sa Panginoon para sa Kanyang layunin, tila ba ang ating budhi ay
patuloy na gumagawa upang sabihin sa atin ang mga bagay na kung saan
tayo nagkamali. Hindi ikaw yaon—yaon ay si Satanas. Paano natin
mapatutunayan na yaon ay si Satanas? Kung ang iyong budhi ay tunay na
gumagawa sa ilalim ng liwanag ng Diyos, sa gayon kapag nagpahayag ka
na ng iyong kasalanan at ginamit ang dugo, ang kondenasyong iyon ay
hihinto at magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan. Kung ganito ang
iyong karanasan, ang kondenasyon ay mula sa iyong naliwanagang budhi
na gumagawa sa loob mo. Ngunit marami sa atin ang makapagpapatotoo
na pagkatapos nating magpahayag at gamitin ang dugo, ang tinatawag na
kondenasyong yaon ay nananatili pa rin. Hindi ito ang kondenasyon ng
ating budhi, kundi ang akusasyon ng Diyablo. Ang pagkokondena ay
nanggagaling sa Diyos, ngunit ang akusasyon ay nanggagaling sa
tagapag-akusa. Anumang tila kondenasyon na hindi humihinto
pagkatapos na nating magpahayag at gamitin ang dugo ay tiyak na mula
sa Diyablo. Sa sandaling matanto natin ito, dapat nating sabihin kay
Satanas, “Tumigil ka! Hindi na ako magpapahayag pa ng aking
kasalanan. Hindi ako ito, ikaw ito. Diyablo, hindi ito ang pagliliwanag ng
Diyos—ito ay ang iyong akusasyon. Hindi ako sakdal, ngunit dapat
mong matanto na ako ay nasa ilalim ng dugo ng Kordero, at ang dugo
ang aking kasakdalan. Hindi mo ba natatanto na ako ay nasa ilalim ng
dugo? Ako ay isa sa mga kapatid na dumaraig sa iyo, hindi dahil sa aking
mga kasakdalan, kundi dahil sa dugo ng aking Manunubos.”
Walang sinuman sa atin ang nakaaalam kung gaano ang
ipinahihiwatig ng dugo. Tanging Diyos lang ang nakaaalam nito. Higit
ding nalalaman ng Diyablo kung ano ang ipinahihiwatig ng dugo kaysa
sa atin. Sa mga naunang taon ng aming ministeryo mayroon kaming
karanasan sa pagpapalayas ng mga demonyo. Sa mga panahong yaon,
nagsagawa kami ng maraming pagpapahayag ng ebanghelyo sa Tsina at
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madalas na kailangan naming panaigan ang mga kaso ng inaalihan ng
demonyo. Sa maraming pagkakataon habang kami ay nananalangin
upang palayasin ang demonyo, matatalas na akusasyon ang dumating
laban sa amin. Sinabi ng demonyo, “Mananalangin ka ba upang
palayasin ako? Hindi mo ba naaalala na kagabi ay hindi ka nakapagtimpi
sa iyong asawa? Ngayon gusto mo akong palayasin.” Kaagad-agad, ang
aming nananalanging budhi ay napahina at ang aming nananalanging
bibig ay napatigil. Sa halip na manalangin, idineklara namin, “Oo, kagabi
hindi ako nakapagtimpi sa aking asawa. Ngunit, demonyo, hindi mo ba
nalalaman na ako ngayon ay nasa ilalim ng dugo?” Kapag binabanggit
mo ang dugo, ang mga demonyo ay matatalo. Higit na nalalaman ng mga
demonyo ang tungkol sa kapangyarihan ng dugo kaysa sa atin. Sa
maraming pagkakataon, ang mga babaeng inaalihan ng demonyo ay
kumukuha ng gunting at, habang kami ay nananalangin, binabantaan
kaming hihiwain kami kasama nila. Sa gayon ay idineklara namin,
“Kami ay nasa ilalim ng dugo. Mga demonyo, dapat ninyong matanto na
ang inyong hari at pinuno, na si Satanas, ang Diyablo, ay naipako na at
kayo at siya ay nahatulan na.” Kapag sinasabi mo ito, ang taong
inaalihan ng demonyo ay tatahimik. Sa pamamagitan ng karanasan nakita
natin ang kapangyarihan at awtoridad ng dugo ng Kordero. Dapat nating
palaging gamitin ang dugo, sinasabi sa Diyablo na bagama‟t hindi tayo
sakdal, tayo ay nasa ilalim ng sakdal na dugo. Hindi ang iyong
kasakdalan ang magpapatahimik sa mga demonyo—ito ay ang dugo.
Wala ni isa sa atin ang may isang kumpletong kasakdalan. Manapa‟y,
ang ating kasakdalan ay may mga butas. Huwag kang magtiwala sa
iyong kasakdalan at huwag makipagbaka sa labanan sa pamamagitan ng
iyong kasakdalan. Kahit na ngayon habang ako ay naghahain, hindi ako
naghahain sa pamamagitan ng aking kasakdalan. Naparito ako upang
maghain sa pamamagitan ng dugo. Aleluya, ang dugo ay narito! Dapat
makita nating lahat ang dugo at ideklara na tayo ay nasa ilalim ng
pagtatakip nito. Ang dugong ito ay ang nananaig na dugo, at ito ay
nagsasalita at nagpapahiwatig ng isang dakilang bagay. Tanging ang
Diyos lamang at, sa ilang hangganan, ang Diyablo ang nakaaalam kung
gaano ang ipinahihiwatig ng dugo. Ngunit nalalaman man natin o hindi
ang buong ipinahihiwatig ng dugo, hangga‟t ginagamit natin ito,
matataglay natin ang lahat ng ipinahihiwatig nito.
b. Sa pamamagitan ng Salita ng Kanilang Patotoo
Napanaigan din nila ang kaaway sa pamamagitan ng “salita ng
kanilang patotoo.” Ito ang kanilang salita na nagpapatotoo na ang
Diyablo ay nahatulan na ng Panginoon. Sa tuwing nadarama natin ang
akusasyon ng Diyablo, kailangan nating hayagang ipatotoo kung
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paanong tinuos na siya ng Panginoon. Dapat nating ideklara ang
katagumpayan ng Panginoon laban sa kanya nang may pagsasalita.
Kailangan nating magpatotoo hindi lamang sa mga tao bagkus sa mga
demonyo rin, na nagsasabing, “Mga demonyo, dapat kayong
mapaalalahanan na si Satanas, ang inyong hari, ay natalo na ng aking
Panginoong Hesu-Kristo. Hindi ka dapat narito na nanggugulo sa akin.”
Kasabay ng pagpapatotoo sa mga demonyo, kailangan mong
magpahayag kay Satanas, na nagsasabing, “Satanas, hindi mo ba
nalalaman na naipako ka na sa krus? Ikaw ay nahatulan na, at ang
hantungan mo ay ang dagat-dagatang apoy.” Ito ang patotoo ng iyong
isinalitang salita. Huwag lamang panatilihin ang mga kaisipang ito sa
iyong pag-iisip—dapat mo itong sabihin kay Satanas.Bagama‟t maaaring
wala ni isa kang kasama sa iyong silid, si Satanas ay naroroon.
Nakapagpahayag na ako sa mga demonyo at kay Satanas. Ang
pagpapahayag na iyon ay hindi para sa kanilang pagsisisi; ito ay isang
panaboy. Sa pagbobomba ng makalangit na lason sa pamamagitan ng
ating isinalitang patotoo, ang lahat ng “surot” ay napapatay. Maaaring
hindi mo makita ang anumang demonyo, ngunit naroroon sila. Nagtataka
ang ilang kapatid kung paano ako nagiging malakas. Ang dahilan ay
yaong sa pamamagitan ng pagpapahayag sa mga “surot” ako ay
napalalakas. Ngunit ang aking kalakasan ay hindi sa kung ano ako—ito
ay nasa sa kung ano ang dugo. Hindi ako ang lason. Ang mga demonyo
ay hindi natatakot sa kung ano ako, ngunit sila‟y natatakot sa kung ano
ang dugo. Kailangan nating gamitin ang dugo.
Pagkatapos na pagkatapos naming lumipat sa aming bagong bahay,
kami ay ginulo ng mga daga. Naglagay ang ilang kapatid na lalake ng
lason sa loob ng mga butas ng lungga, at ang lahat ng mapanggulong
daga ay nalipol. Ang ating “lason” ngayon ay ang dugo ni Hesus at ang
salita ng ating patotoo.
Kailangan nating palayain ang salita ng ating patotoo.Kung minsan,
maaaring kailangan mong magpahayag kay Satanas nang ilang minuto,
na nagsasabing, “Satanas, nadaya mo ako nang maraming taon. Isang
araw, ang Panginoon ko ay dumating sa akin at nagsabi na ako ay
natubos na sa krus. Satanas, hindi mo ba ito nalalaman?” Kailangan
mong magsalita sa kanya nang ganito. Marami sa atin ang hindi pa
nakapagpapahayag kay Satanas,subalit ngayon kailangan nating lahat na
matutunang gawin ito. Kung magpapahayag ka sa nananaig na paraan,
ang unang taong dapat mong pahayagan ay si Satanas. Ang
pagpapahayag na ito sa kaaway ay ang salita ng ating patotoo.
Ang ating patotoo ay yaong tayo ay mga makasalanan ngunit yaong
ang Panginoon ay ang ating Manunubos. Namatay Siya sa krus para sa
ating mga kasalanan, at ngayon ay taglay natin ang Kanyang dugo.
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Sabihin mo ito kay Satanas! Pagkatapos mong makapagsalita sa kanya
tungkol dito, sabihing, “Satanas, hindi ka dapat naririto. Ang iyong
hantungan, una, ay ang kailalimang walang-hanggan at pagkatapos ay
ang dagat-dagatang apoy. Ngunit nais kong manatili ka muna rito
hanggang sa matapos ko ang aking mensahe sa iyo. Tangi lamang
pagkatapos noon kita papayagang mapalaya.” Kung magpapahayag ka
kay Satanas nang tulad nito, hindi mangangahas ang tagapag-akusa na
guluhin ka dahil ginugulo mo siya. Pagkatapos mong wakasan ang iyong
mensahe, sabihin mo sa kaaway, “Satanas, huwag ka na muling babalik.
Kung gagawin mo ito, bibigyan kita ng isang mas mahabang sermon.”
Napanaigan siya ng mga kapatid hindi lamang sa pamamagitan ng
dugo, bagkus sa pamamagitan din ng salita ng kanilang patotoo. Ang
dugo ay ang katunayan, at ang salita ay ang ating pagpapahayag. Ang
dugo ay nagpapahiwatig ng katunayan na ang ating mga kasalanan ay
napatawad na at inalis na, at yaong tayo ay naipako na [sa krus], na si
Satanas ay nahatulan na, at na ang kanyang ulo ay nadurog na. Kapag
inaaplay natin ang dugo, inaaplay natin ang lahat ng katotohanang ito.
Pagkatapos gamitin ang dugo, kailangan nating ideklara ang mga
katunayan ukol kay Satanas. Ito ang paraan upang daigin ang kaaway.
Kung gagamitin mo ang dugo at magpapahayag kay Satanas, siya
ay matatakot. Inaakusahan ka niya, ginugulo ka niya, at ginagawa kang
walang saysay. Sisirain ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga
akusasyon. Natatakot ako na maraming minamahal na isa ang nananatili
pa rin sa ilalim ng pangwawasak ng mga akusasyon ng Diyablo. Sinasabi
nila, “O, iniibig ko ang Panginoon, ngunit hindi ako sakdal. Nakagawa
ako ng napakaraming kamalian at mga pananakit.” Ang kinalabasan ng
mga akusasyong ito ay ang ipawalang-saysay ka. Sa pamamagitan ng
nanlulumpong epekto ng kanyang mga akusasyon, nakakamkam ka ng
kaaway. Ngunit dapat mong sabihin sa kanya, “Diyablo, ang aking
katayuan ay hindi ang aking kasakdalan. Ang aking katayuan at aking
panakip ay ang dugo.” Sinuman ang nananatili pa rin sa ilalim ng mga
akusasyon ni Satanas ay kailangang magpahayag ng mahabang sermon
sa kanya. Kung gagawin mo ito, kaagad-agad kang mapalalakas.
c. Sa pamamagitan ng Hindi Pag-ibig
sa Kanilang Pangkaluluwang-Buhay
Napanaigan din ng mga kapatid ang kaaway sa pamamagitan ng
hindi pag-ibig sa kanilang pangkaluluwang-buhay. Dahil sa pagkatisod
ni Adam, naiugpong ni Satanas ang kanyang sarili sa pangkaluluwangbuhay ng tao, ang sarili ng tao (Mat. 16:23-24). Kaya, upang daigin siya
kailangan na “hindi natin ibigin ang ating pangkaluluwang-buhay,”
kundi sa halip ay kamuhian at itakwil ito (Luc. 14:26; 9:23). Ang mga
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mandaraig na mananampalataya na bumubuo sa lalakeng-anak ay “hindi
umiibig sa kanilang pangkaluluwang-buhay maging hanggang sa
kamatayan.” Yaong mga hindi umiibig sa kanilang pangkaluluwangbuhay ay laang maging martir. Kailangan nating kamuhian ang ating
sarili. Hangga‟t iniibig natin ang ating pangkaluluwang-buhay, tayo ay
alabok, mainam na pagkain para kay Satanas. Ngunit kung hindi natin
iniibig ang ating pangkaluluwang-buhay, ang ating sarili, hindi
magkakaroon ng alabok, at si Satanas ay mapapatay. Kapag ang ating
pangkaluluwang-buhay ay napatay, si Satanas ay napatay na rin. Ito ang
paraan para sa atin, bilang ang higit na malakas na bahagi ng babae,
upang madaig si Satanas.
Kung magpapahayag ka kay Satanas, iiwanan ka niya. Pagkatapos
kailangang maging handa kang sabihin na, “Satanas, kahit na
kinamumuhian mo ako, ako ay mamamatay sa iyo. Nais kong maiwala
ang aking pangkaluluwang-buhay, sapagkat kung mamamatay ako, ako
ay may isang maluwalhating pagtatapos.” Kung laan kang maiwala ang
iyong pangkaluluwang-buhay, walang paraan si Satanas sa iyo. Kapag
ginagambala ka niya, maaari kang magpahayag sa kanya; kung
kinamumuhian ka niya, namamatay ka sa kanya. Ano pa ang magagawa
niya? Wala na siyang magagawa at siya ay hihinto. Ito ang paraan upang
daigin ang kaaway.
5. Ipinanganak ng Nagdurusang Babae
Ang lalakeng-anak ay ipinanganak ng nagdurusang babae, ng
nagdurusang bayan ng Diyos (bb. 2, 4-5). Ang salitang sumigaw sa
bersikulo 2 ay sumasagisag na siya ay nananalangin. Ang
“nagdaramdam-sa-panganganak at sa hirap upang manganak” ay
sumasagisag na sa loob ng lahat ng henerasyon ang bayan ng Diyos ay
naghihirap sa pagdaramdam-sa-panganganak (Isa. 26:17-18; Jer. 6:24;
13:21; 30:6; Mikas 4:9-10; 5:3; Gal. 4:19) upang ipanganak ang
lalakeng-anak upang makipaglaban para sa kaharian ng Diyos.
6. Upang Mapamahalaan ang Lahat ng Bansa
Sinasabi bersikulo 5 na ang lalakeng-anak “ay magpapastol sa lahat
ng bansa na may panghampas na bakal.” Ito ay ang awtoridad ni Kristo
(Awit 2:9) na ibinibigay Niya sa mga mandaraig (2:26-27). Ang
lalakeng-anak, ang mga nabuhay na muling mandaraig, ay isasagawa ang
awtoridad ni Kristo sa mga bansa at pamumunuan sila kasama ni Kristo
sa sanlibong taong kaharian (20:4, 6).

Mga Nilalaman

C. Inagaw Paitaas
Sinasabi rin bersikulo 5 na ang lalakeng-anak “ay inagaw paitaas sa
Diyos at sa Kanyang trono.” Ang “maagaw paitaas” ay ang maraptyur.
Ang raptyur sa lalakeng-anak ay kakaiba sa karamihan ng mga
mananampalataya gaya ng binabanggit sa 1 Tesalonica 4:17. Doon, ang
raptyur ng karamihan sa mga mananampalataya ay magiging tungo sa
himpapawid at sa huling pagtunog ng trumpeta (1 Cor. 15:52; 1 Tes.
4:16) na siyang magiging ang ikapitong trumpeta (11:15). Ngunit dito,
ang raptyur ng lalakeng-anak ay tungo sa trono ng Diyos at bago ang
“isang libo‟t dalawang daan at animnapung araw,” na siyang magiging
panahon ng matinding kapighatian nang tatlo at kalahating taon
(apatnapu‟t dalawang buwan, b. 14; 13:5; 11:2), simula sa ikalimang
trumpeta (9:1).
II. ANG NATIRA SA BINHI NG BABAE

Ang natira sa binhi ng babae sa bersikulo 17 ay ang higit na
mahinang bahagi ng babae, na kinabibilangan ng mga Israelita na
sumusunod sa mga kautusan ng Diyos at ng mga mananampalataya na
nagtataglay ng patotoo ni Hesus. Kapwa ang mga Israelita at ang higit na
mahihinang mananampalataya ay maiiwan upang dumaan sa matinding
kapighatian. Sila ay uusigin at lulusubin ng dragon.
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