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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  APATNAPU’T  TATLO 
 

ANG  HALIMAW  MULA  SA  DAGAT  
 

(4) 
 

Nang pinag-aralan ko sa aking kabataan ang malaking larawang 

nakita ni Nebukadnezar sa kanyang panaginip (Dan. 2:28-35), ako ay 

ganap na napasang-ayon na ang Biblia ay isang aklat na kinasihan ng 

Diyos. Ang mga bahagi ng malaking larawan—ang ulo, ang dibdib at 

mga bisig, ang tiyan at mga hita, at ang mga binti kasama ang sampung 

daliri ng mga paa—ay tumutugma sa pagsulong ng mga pandaigdigang 

kapangyarihan sa buong itinagal na mga siglo. Maliban sa Diyos Mismo, 

sino pa ba ang makapagbibigay sa atin ng gayong isang paglalarawan? 

Dapat tayong manampalataya na ang Diyos ay naging at nananatiling 

soberano sa ibabaw ng lahat ng makapangyarihan sa daigdig, na 

soberanong inihanda ang mga ito sa isang tiyak na paraan. Sadyang 

kamangha-mangha na makita ang mga makapangyarihan sa daigdig na 

kinatawan ng larawan ng pantaong katawan. Kamangmangan ang hindi 

maniwala na ang Biblia ay isang dibinong aklat. Kung uunawain natin 

ang mga propesiya ng aklat na ito, dapat tayong magkaroon ng dibinong 

karunungan. Mas maraming karunungan ang taglay natin, at kung mas 

nakapapasok tayo sa mga propesiyang ito, lalong higit na panustos ang 

matatamo natin mula sa mga ito.  

May masaganang panustos na matatamo mula sa mga propesiya sa 

Biblia. Gayon pa man, maraming pag-aaral hinggil sa propesiya ang 

humihipo lamang sa mga bagay gaya ng pitong ulo, ng sampung sungay, 

ng sampung daliri ng mga paa, ng tatlo’t kalahating taon, ng apatnapu’t 

dalawang buwan, at ng labindalawang daan at animnapung araw. Ito ay 

katulad ng mabigyan ng isang mangkok ng buto ng manok na walang 

anumang laman. Subalit dapat tayong tumanggap ng panustos mula sa 

dibinong Salita. Ang sabihing ang lahat ng Kasulatan ay inihinga ng 

Diyos (2 Tim. 3:16) ay nangangahulugang ang bawat linya ng Biblia ay 

ang hininga ng Diyos. Sa bawat linya ng Kasulatan, kabilang na ang mga 

bahaging ito na mga propesiya, mayroong ilang elemento ng buhay, ilang 

buháy na panustos. Kapag nag-aaral tayo ng mga propesiya, kailangang 

mayroon tayong laman maging ng mga buto. 

Nakita na natin ang pitong mahahalagang aspekto ni Antikristo: ang 

ikaapat na halimaw, ang maliit na sungay, ang pinuno , ang hari, ang 
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nagpapaloob ng lahat na halimaw, ang anghel ng abyss, at ang tao ng 

kasalanan. Ngayon sa mensaheng ito, kailangan nating isaalang-alang 

ang ilan pang mahalagang aspekto ng di-pangkaraniwang larawang ito. 
  

VIII.  TAGLAY  ANG  KAPANGYARIHAN 

AT  AWTORIDAD  NI  SATANAS 
 

Tataglayin ni Antikristo ang kapangyarihan at awtoridad ni Satanas. 

Sinasabi ng Apocalipsis 13:2 na, “Ibinigay sa kanya ng dragon ang 

kanyang kapangyarihan, at ang kanyang trono, at dakilang awtoridad.” 

Sa mga bersikulo 4 at 5, makikita natin na ang dragon ay “nagbigay ng 

awtoridad sa halimaw” at yaong “binigyan siya ng awtoridad upang 

gumawa nang apatnapu’t dalawang buwan.” Na ibinigay ng dragon ang 

kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono, at dakilang awtoridad sa 

halimaw ay nagpapahiwatig na ginagawa niyang kaisa niya ang halimaw. 

Nang ang Panginoong Hesus ay nasa lupa, Siya ay tinukso sa ilang ng 

Diyablo. Sinasabi ng Mateo 4:8 at 9 na, “Muli, dinala Siya ng Diyablo sa 

isang napakataas na bundok at ipinakita sa Kanya ang lahat ng kaharian 

ng sanlibutan at ang kanilang kaluwalhatian; at kanyang sinabi sa Kanya, 

Ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa Iyo kung Ikaw ay magpapatirapa at 

sasamba sa akin.” Ang Panginoong Hesus ay tumanggi na nagsasabing, 

“Lumayas ka Satanas! Sapagkat nasusulat, Ikaw ay sasamba sa 

Panginoon mong Diyos, at Siya lamang ang iyong paglilingkuran” (Mat. 

4:10). Mula sa araw na iyon, si Satanas ay patuloy nang naghahanap ng 

isang taong pagbibigyan niya ng lahat ng kapangyarihan, awtoridad, at 

kaluwalhatian ng kanyang maka-satanas na kaharian. Matatagpuan niya 

ang kanyang hinahanap sa katauhan ni Antikristo. Ang tinanggihan ng 

Panginoong Hesus, tatanggapin ni Antikristo.  

Sapagkat ibibigay ni Satanas ang kanyang kapangyarihan at 

awtoridad kay Antikristo, si Antikristo ay magiging isang di-

pangkaraniwang tao. Ang kanyang pagkatao at katangian ay magiging 

lubhang malakas. 
 

IX.  PINATAY  AT  PINANUMBALIK  ANG  BUHAY 
 

A. Pinatay bilang ang Darating na 

Ikapitong Cesar ng Imperyo Romano 
 

Si Antikristo ay papatayin at panunumbalikin ang buhay. Sinasabi 

ng Apocalipsis 13:3, na “At ang isa sa kanyang mga ulo ay waring 

sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang ikamamatay na sugat ay 

gumaling.” Sinasabi ng bersikulo 12 na ang kanyang “ikamamatay na 

sugat ay gumaling,” at sinasabi ng bersikulo 14 na ang hayop “na may 

Mga Nilalaman 



sugat ng tabak at nabuhay.” “Ang isa sa kanyang mga ulo” ay tumutukoy 

sa isa sa mga Cesar na mamamatay at panunumbalikin ang buhay. Ang 

salita tungkol sa paggaling ng kanyang sugat na ikamamatay ay 

tumutukoy sa pagpapanumbalik ng buhay. Pagkatapos na siya ay 

mapanumbalik sa buhay, ang buong mundo ay manggigilalas sa kanya. 

Si Antikristo ay malamang na papatayin sa kalagitnaan ng huling pitong 

taon, marahil halos sa parehong panahong si Satanas ay ihuhulog mula sa 

langit patungo sa lupa. Sinasabi ko ito sapagkat, ayon sa Apocalipsis 9:1, 

ang anghel ng abyss ay aahon kaagad-agad matapos na si Satanas, bilang 

ang bituin, ay mahuhulog mula sa langit tungo sa lupa. Sa mga panahong 

ito, ang ikapitong Cesar ng Imperyo Romano ay papatayin.  
 

B. Pinanumbalik ang Buhay sa pamamagitan 

ng Espiritu ng Nabuwal na Ikalimang Cesar—si Nero— 

upang Maging ang Ikawalong Cesar 
 

Kapag si Satanas ay naihagis na paibaba, pakakawalan ang espiritu 

ni Cesar Nero mula sa abyss at papasok sa katawan ng pinatay na 

ikapitong Cesar upang panumbalikin ang buhay ng kanyang bangkay at 

gawin siyang ikawalong Cesar. Tataglayin ng ikawalong Cesar na ito ang 

katawan ng ikapitong Cesar at ang espiritu ng ikalima. Ang 

pagbabangong-muling ito ay magiging isang paghuhuwad ng 

pagkabuhay na muli ni Kristo. Ang sinumang walang pananampalataya 

ni Kristo ay tiyak na maaakit ng mahimalang pangyayaring ito. Sa loob 

ng unang kalahating bahagi ng huling pitong taon, ang ikapitong Cesar 

ay lalabas. Pagkatapos siyang patayin at mapanumbalik sa buhay, na 

mangyayari halos sa kalagitnaan ng pitong taong ito, siya ay magiging 

ang ikawalong Cesar. Kaya, sa loob ng unang tatlo’t kalahating taon, siya 

ay magiging ang ikapitong Cesar, at sa loob ng huling tatlo’t kalahating 

taon, siya, bilang ang napanumbalik sa buhay na Antikristo, ay magiging 

ang ikawalong Cesar. Ang ikapitong Cesar ay makikipagkasundo sa mga 

Hudyo sa loob ng pitong taon, at uusigin ng ikawalong Cesar ang mga 

Hudyo at itataas ang kanyang sarili bilang ang Diyos. Kaya ang 

kamatayan at pagpapanumbalik ng buhay ni Antikristo ay magtatakda ng 

isang malaking pagbaling. Sa prinsipyo, magiging halos katulad ito ng 

kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo. Bago ang Kanyang 

kamatayan at pagkabuhay na muli, si Kristo ay nalilimitahan sa Kanyang 

laman, ngunit pagkatapos ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na 

muli, Siya ay binigyan ng lahat ng awtoridad at kapangyarihan (Mat. 

18:28). Susubukan ni Satanas na huwarin ito upang patunayan sa mundo 

na ang kanyang Antikristo ay katulad ni Kristo. Sa gayon, si Antikristo 

ay magiging dalawang katauhan. Sa panahon ng kanyang pagiging ang 

ikapitong Cesar, hindi siya magiging gayong kagila-gilalas, kaaikit-akit, 
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at mapanlinlang. Subalit pagkatapos ng kanyang pagkamatay at 

pagpapanumbalik ng buhay, siya ay magiging isang kagila-gilalas na 

katauhan. Siya ay magiging mapang-akit, mapanlinlang, mapanggayuma, 

at mapambighani. Tangi lamang ang mga banal na may pananampalataya 

ni Kristo ang makatatagal sa kanyang pang-aakit at panlilinlang. 

Pakatapos ng kanyang pagbangong-muli, bilang pinaninirahan ng 

espiritu ni Cesar Nero, siya ay lalong magiging may higit na kakayahan, 

katalinuhan at kapangyarihan.  

Nakita na natin na ang pinatay at napanumbalik sa buhay na 

Antikristo ay magtataglay ng pangalang Cesar Nero. Sasanhiin ng 

bulaang propeta na “ang lahat, ang maliliit at ang malalaki, at ang 

mayayaman at ang mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, na 

mabigyan ng isang marka sa kanilang kanang kamay, o sa kanilang noo” 

(13:16), at hindi makabibili o makapagbebenta ang sinuman, maliban na 

siya ay “may marka, ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng kanyang 

pangalan” (13:17). Sinasabi sa Apocalipsis 13:18 na, “Siyang may 

pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay ang 

bilang ng isang tao; at ang kanyang bilang ay anim na raan at animnapu’t 

anim.” Uudyukan ng bulaang propeta ang mga tao na sambahin si 

Antikristo. Kasabay nito, siya ay gagawa ng isang paraan upang 

markahan sila ng pangalan ni Antikristo o ng bilang ng kanyang 

pangalan. Ang markang ito ay ilalagay sa noo o sa kanang kamay. 

Iminungkahi ng ilang mag-aaral ng Biblia na marahil ang mga lalake ay 

mamarkahan sa kanilang noo at ang mga babae ay mamarkahan sa 

kanilang kanang kamay. Ang markang ito ang magiging tanda na ang 

mga taong nagtataglay nito ay nabibilang kay Cesar Nero. Ang bilang ng 

halimaw ay “ang bilang ng isang tao,” si Cesar Nero, ang darating na 

Antikristo. (Tingnan ang talâ 182 ng Apocalipsis 13, Salin sa Pagbabawi). 

Sapagkat ang aklat ng Apocalipsis ay isinulat noong panahon ng 

Imperyong Romano, hindi binanggit ni Juan ang pangalan ni Nero, kundi 

tinukoy ito sa pamamagitan ng isang bilang. Samakatuwid, 

kinakailangan ang karunungan upang maunawan ito. Sa pamamagitan ng 

karunungang ibinigay ng Diyos matutukoy natin na ang bilang na anim 

na raan at animnapu’t anim ay tumutukoy kay Cesar Nero. Wala nang 

iba pang pangalan ang makapagbibigay sa atin ng eksaktong bilang na 

anim na raan at animnapu’t anim.  

Habang ang mga di-mananampalataya ay magtataglay ng pangalan 

ni Nero sa kanilang mga noo o sa kanilang kamay, nagpapatotoong sila 

ay nabibilang sa kanya, ang lahat ng mandaraig ay magtataglay naman sa 

kanilang noo ng pangalan ng Kordero at ng Ama (14:1). Walang 

magiging nasa pagitan (neutrality). Tataglayin mo ang pangalan ng 

Diyos o kung hindi ay ang pangalan ni Cesar Nero, ang pagsasakatawan 
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ni Satanas. Ang taglayin ang pangalan ni Cesar Nero ay 

nangangahulugang mapabilang kay Satanas, at ang taglayin ang pangalan 

ng Diyos ay nangangahulugang mapabilang sa Diyos.  

Ang sinumang walang marka ng halimaw ay hindi makabibili o 

makapagbebenta. Gagawin nitong imposibleng mabuhay. Ang mga 

kalagayan sa ilang bansang Komunista sa kasalukuyan ay patungo sa 

direksyong ito. Dapat ay mayroon kang pahintulot na bumili ng mga 

bagay dahil ang ekonomiya ay nasa ilalim ng mahigpit na pagkokontrol 

ng pamahalaan. Sa panahon ng kaharian ng ikawalong Cesar, dapat 

taglayin ng bawat isa ang pangalan ni Antikristo bilang ang permisong 

bumili at magbenta. Sa sitwasyon ng sanlibutan sa kasalukuyan ang daan 

ay lalo’t lalong inihahanda para kay Antikristo. Sa nakalipas na 

limandaang taon, hindi maunawaan ng mga mag-aaral ng Biblia ang mga 

bagay na ito nang kasinlinaw ng pagkaunawa natin sa ngayon. Ngunit 

sinanhi ng mga kalilipas pa lamang na pangyayari sa mundo na mas 

madaling maunawaan kung ano ang sinasabi ng mga propesiya.  
 

X. TINATANGGAP  ANG  KAPANGYARIHAN,  AWTORIDAD, 

AT  KAHARIAN  NG  SAMPUNG  HARI 
 

Marahil ay ibibigay ni Satanas ang kanyang kapangyarihan at 

awtoridad kay Antikristo bago siya patayin. Datapuwat maaaring 

pagkatapos lamang na si Antikristo ay patayin at mapanumbalik sa buhay 

na ibibigay ng sampung hari ang kanilang kapangyarihan, awtoridad at 

kaharian kay Antikristo (17:12-13, 17). Sa gayon ang bawat 

kapangyarihan at awtoridad ay matitipon sa iisang tao.  
 

XI.  GUMAGAWA  NANG  APATNAPU’T  DALAWANG  BUWAN 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 13:5 na, “At binigyan siya ng awtoridad 

upang gumawa nang apatnapu’t dalawang buwan.” Ang apatnapu’t 

dalawang buwan dito at sa 11:2 ay ang tatlo’t kalahating taon sa 12:14 at 

ang isanlibo’t dalawang daa’t animnapung araw sa 11:3 at 12:6, na 

siyang magiging ang panahon ng matinding kapighatian (Mat. 24:21). Sa 

katapusan ng kapanahunang ito makikipagtipan si Antikristo sa bansang 

Israel sa loob ng pitong taon (Dan. 9:27). Tatlo’t kalahating taon 

pagkatapos na gawin ang tipan, sisirain niya ito, patitigilin ang lahat ng 

maka Hudyong pagsamba at paglilingkod sa Diyos (Dan. 9:27), uusigin 

ang mga banal (13:7), at sisirain ang banal na lunsod (11:2) sa loob ng 

tatlo’t kalahating taon. Muli pa, mariin kong sinasabi na, salungat sa 

inaakala ng marami, hindi magtatagal ang matinding kapighatian ng 

pitong taon; ito ay tatagal nang tatlo’t kalahating taon, o apatnapu’t 

dalawang buwan, o labindalawang daa’t animnapung araw lamang. Sa 
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loob nitong tatlo’t kalahating taon gagawin ni Antikristo ang maraming 

bagay. 

 

A. Nagsasalita ng mga Dakilang Bagay at Nilalapastangan ang 

Diyos, ang Kanyang Tabernakulo, at yaong mga Nagtatabernakulo 

sa Langit 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 13:5 na, “At binigyan siya ng isang bibig 

na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kalapastanganan,” at 

sinasabi ng bersikulo 6, “At ibinuka niya ang kanyang bibig sa mga 

paglalapastangan laban sa Diyos, upang lapastanganin ang Kanyang 

pangalan, at ang Kanyang tabernakulo, at yaong mga nagtatabernakulo 

sa langit.” Hindi ko alam kung anong mga dakilang bagay ang sasabihin 

ni Antikristo. Walang alinlangan, magsasalita siya ng mga bagay na 

hindi inakala kailanman ng sinuman, mga bagay na gugulat sa mga tao. 

Lalapastanganin niya ang Diyos, ang tabernakulo ng Diyos, at yaong 

mga nagtatabernakulo sa langit. Naniniwala ako na “yaong mga 

nagtatabernakulo sa langit” ay ang mga mandaraig na mararaptyur tungo 

sa tabernakulo ng Diyos sa kalangitan. Bagama’t hindi ko alam kung 

anong mga dakilang bagay ang sasalitain ni Antikristo, sa prinsipyo 

marahil ay sasabihin niya, “Narinig na ninyo na ang tinaguriang Diyos ay 

ginawa ito at iyon. Ngayon hayaan ninyong sabihin ko sa inyo na 

makagagawa ako ng mas dakila pang mga bagay kaysa Kanya.” Sa 

ganitong paraan siya magsasabi ng mga dakilang bagay upang 

lapastanganin at insultuhin ang Diyos. Sa panahong iyon, marahil ay 

marami-rami sa mga makasanlibutang tao ang makaaalam na ang mga 

nananaig na Kristiyano ay naraptyur na, sapagkat ito ay tiyak na 

malalathala sa pangunahing pahina ng mga pahayagan. Marami ang 

magsasabi ng mga bagay na gaya ng, “Ang pinsan ko ay biglang 

nawala”; “Ang aking asawang babae ay kinuha na”; o “Ang kasamahan 

ko sa kuwarto ay naroon pa kagabi, ngunit paggising ko ngayong umaga 

ay wala na siya.” Higit pa rito, ang mga Kristiyanong maiiwan sa lupa ay 

magsisimulang magpahayag ng ebanghelyo. Pagkatapos maaaring 

bumangon si Antikristo at gamitin ang lahat ng uri ng pangmalawakang 

komunikasyon (mass media) upang magbigay ng isang pangaral (lecture) 

kung saan aangkinin niya na gagawa siya ng isang bagay na higit pa. 

Maaaring sabihin niya, “Pakinggan ninyo ako. Gagawa ako ng mas mga 

dakila pang bagay kaysa rito.” Maaaring gamitin niya ang teknolohiyang 

pangkalawakan (space technology) upang makagawa ng ilang 

pambihirang bagay.  

Uulitin ko, bago patayin at panumbalikin ang buhay ni Antikristo, 

ang mga mandaraig ay iraraptyur tungo sa kalangitan. Kapag sila ay 

dumating na roon, iuutos nila na si Satanas ay ibagsak sa lupa. Sa 
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sandaling bigkasin ang salitang ito, pangungunahan ng arkanghel na si 

Miguel na makipagdima laban kay Satanas. Halos sa panahong ito, ang 

ikapitong Cesar, ang Antikristo, ay mapapatay. Kapag bumaba na si 

Satanas sa lupa, ang espiritu ni Nero ay pakakawalan sa abyss at papasok 

sa pinatay na ikapitong Cesar, panunumbalikin ang buhay niya upang 

maging ang ikawalo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pag-uusapan 

ng lahat ng tao sa lupa ang tungkol sa raptyur, at ang mga Kristiyanong 

nasa lupa pa ay magpapatotoo tungkol dito. Pagkatapos ang 

napanumbalik ang buhay na ikawalong Cesar ay magsasalita ng mga 

dakilang bagay upang linlangin ang mga nananahan sa lupa, 

nangangakong gagawa ng mas dakilang mga bagay kaysa sa mga ginawa 

ng Diyos. Ito ang kalapastanganang sasalitain niya laban sa Diyos, sa 

Kanyang pinananahanang lugar, at sa mga mandaraig na naraptyur tungo 

sa pinananahanang lugar ng Diyos.  

Kung nalalaman ng mga Kristiyanong mananatili sa lupa sa loob ng 

panahong ito ang tungkol sa lahat ng bagay na ito, sila ay matutulungan 

nang ganap. Kung ang sinuman sa atin ay mananatili pa sa lupa 

pagkatapos ng raptyur ng mga mandaraig, hinding-hindi tayo malilinlang 

ni Antikristo. Marahil maaalala natin ang mga nabasa natin sa mga 

mensahe ito ng pag-aaral pambuhay na ito. Ang mga mensaheng ito ay 

makatutulong sa atin na maging mga unang bunga. Ngunit yaong hindi 

unang bunga ay hindi maiiwan sa kadiliman. Pagkatapos na mabasa ang 

mga mensaheng ito, wala na tayo sa kadiliman tungkol kay Antikristo. 

Tunay na nakita na natin ang liwanag.  
 

B. Kinakalaban at Pinagtatagumpayan ang mga Banal 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 13:7 na, “At ipinagkaloob sa kanya na 

makipagdigma sa mga banal, at pagtagumpayan sila.” Ang mga banal 

dito ay ang mga nalabi sa binhi ng babae sa 12:17, na binubuo ng mga 

may takot sa Diyos na Hudyo at ng mga sumasampalataya kay Kristo. Ito 

ay nagpapatunay na sa panahon ng matinding kapighatian ilang 

mananampalataya ang mananatili pa rin sa lupa. Uusigin ng Antikristo 

ang mga may takot sa Diyos na Hudyo at ang mga sumasampalataya kay 

Kristo na Kristiyano. Siya ay makikipagdigma sa bayan ng Diyos sa lupa 

at pagtatagumpayan sila. Gaya ng ipinahihiwatig ng kapitulo labinlima at 

dalawampu, marami ang mamamartir sa loob ng panahong ito.  
 

C. Kinakalaban at Pinapatay ang Dalawang Saksi 
 

Kakalabanin at papatayin din ni Antikristo ang dalawang saksi 

(11:7). Nalalaman ng ating Diyos ang kahinaan ng Kanyang bayan. 

Kaya, sa loob ng huling tatlo’t kalahating taon, pagkatapos ng raptyur ng 
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mga mandaraig, pababalikin ng Diyos sina Moises at Elias upang 

palakasin ang Kanyang pinag-uusig na bayan. Makikipaglaban si 

Antikristo sa dalawang saksing ito at papatayin sila. Ngunit, gaya ng 

inihahayag ng 11:11, pagkatapos ng tatlo’t kalahating araw, ang 

dalawang saksi ay bubuhaying-muli at mararaptyur tungo sa kalangitan.  
 

D. Pinamamahalaan ang Bawat Lipi, Bayan, Wika, at Bansa 
 

Sinasabi rin ng Apocalipsis 13:7, “Binigyan siya ng awtoridad sa 

bawat lipi at bayan at wika at bansa.” Sapagkat tatanggap si Antikristo 

ng kapangyarihan at awtoridad ni Satanas at gayundin naman ng 

kapangyarihan, awtoridad, at kaharian ng sampung hari, tiyak na 

magtataglay siya ng ganap na awtoridad upang pamahalaan ang bawat 

lipi, bayan, wika, at bansa.  
 

E. Panggigilalasan ng Buong Lupa 

at Sasambahin sa pamamagitan ng isang Larawan 

ng Lahat na Nananahan sa Lupa 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 13:3 “At ang buong lupa ay nanggilalas sa 

halimaw,” at sinasabi ng 17:8, “At silang mga nananahan sa lupa, na ang 

mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang 

sanlibutan, ay manggigilalas pagkakita nila sa halimaw, kung paano siya 

naging noon, at wala na, at darating.” Dahil sa pagkagaling ng kanyang 

“sugat na ikamamatay,” ang buong sanlibutan ay manggigilalas sa 

halimaw. Tangi lamang ang mga yaong ang pangalan ay nakasulat sa 

aklat ng buhay bago pa itatag ang sanlibutan ang hindi manggigilalas sa 

kanya. Ang lahat ng tunay na Kristiyanong mananatiling nasa lupa ay 

magtataglay ng pananampalataya sa loob nila. Marami sa kanila ang 

makatatanggap ng liwanag mula sa mga nilimbag na mensaheng ito, 

mapagkikilanlan ang mga katangian ni Antikristo, at matatanto na hindi 

nila siya dapat sambahin. Subalit “yaong lahat ng nananahan sa lupa ay 

magsisisamba sa kanya, bawat isa na ang pangalan ay hindi nakasulat sa 

aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat nang itatag ang sanlibutan” 

(13:8). (Ang “buhat nang itatag ang sanlibutan” ay maaaring tumukoy 

kapwa sa “na ang pangalan ay hindi nakasulat” at “ang Korderong 

pinatay.”) Katulad ng makikita natin sa susunod na mensahe, pipilitin ng 

bulaang propeta yaong mga nananahan sa lupa “na gumawa ng isang 

larawan ng halimaw” at sambahin ito.  
 

F. Kinapopootan ang Tumalikod sa Katotohanang Iglesyang 

Romano, Ginagawa Siyang Tiwangwang, 

at Tinutupok Siya nang Lubusan 
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Tatalikdan din ng Antikristo ang Iglesyang Romano, kasusuklaman 

siya, at gagawing siyang tiwangwang. Sinasabi ng Apocalipsis 17:16 na 

ang sampung sungay, na siyang ang sampung hari, ay mangapopoot sa 

patutot at “siya ay pababayaan at huhubaran, at kakainin ang kanyang 

laman, at siya ay lubos na tutupukin ng apoy.” Pagkatapos na 

mapanumbalik buhay ni Antikristo, uusigin niya ang bawat uri ng 

relihiyon, kabilang na ang Hudaismo at Katolisismo.  
 

XII.  KAKALABANIN  ANG  PANGINOON 

AT  MATATALO,  MAPUPUKSA,  AT  IBUBULID 

SA  DAGAT-DAGATANG  APOY  NG  PANGINOON 
 

Sa katapus-tapusan, lalabanan ni Antikristo ang Panginoon at siya 

ay matatalo Niya. Pupuksain siya ng Panginoong Hesus at ibubulid siya 

sa dagat-dagatang apoy (17:14; 19:19-21; 20:10). Sa digmaan sa 

Armagedon, si Antikristo at ang kanyang mga tagasunod ay tuwirang 

makikipaglaban kay Kristo, at si Kristo at ang Kanyang mga mandaraig, 

ang mga piniling maging Kanyang hukbo, ay tuwirang makikipaglaban 

kay Antikristo. Ito ay magiging isang walang kaparis na digmaan, isang 

digmaan na kung saan si Kristo at ang Antikristo ay maghaharap. Higit 

pa rito ang makikita natin pagdako natin sa kapitulo labinsiyam. Sa 

digmaan sa Armagedon, tatalunin ni Kristo si Antikristo at ang bulaang 

propeta at ibubulid silang buháy sa dagat-dagatang apoy. Iyon ang 

magiging huling hantungan ni Antikristo. 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  APATNAPU’T  APAT 
 

ANG  HALIMAW  MULA  SA  LUPA 
 

Sa mensaheng ito, darako tayo sa ikalawang halimaw, ang halimaw 

buhat sa lupa (13:11-18).  
 

I.  JUDAS  ISCARIOTE 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 13:11, “At nakita ko ang isa pang halimaw 

na umaahon mula sa lupa.” Ang halimaw na ito ay ang bulaang propeta 

(16:13; 19:20; 20:10). Yamang ang lupa, ang kalupaan, ay sumasagisag 

sa bansang Israel, ang halimaw na ito, ang bulaang propeta, ay 

magmumula sa bansang Hudyo. Pinaniniwalaan ng ilang nag-aaral ng 

propesiya na ang magiging bulaang propeta ay si Judas Iscariote. 

Naniniwala akong tama ang pananaw na ito. Ayon sa Gawa 1:25, 

pagkatapos ng kanyang kamatayan si Judas ay pumaroon “sa kanyang 

sariling kinalalagyan,” sa halip na “sa kanyang bayan,” gaya ng naganap 

sa ibang nakatala sa Kasulatan (Gen. 25:17; 35:29). Bagama’t marami 

nang huwad na tao sa kasaysayan, walang sinumang napunuan ni Satanas 

na gaya ni Judas. Sinabi ni Hesus, “Hindi ba hinirang Ko kayong 

labindalawa, at ang isa sa inyo ay diyablo? Tinutukoy nga Niya si Judas 

na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya, ang sa Kanya ay 

magkakanulo, palibhasa ay isa sa labindalawa” (Juan 6:70-71). Dito 

makikita natin na tinawag pa nga ng Panginoong Hesus na diyablo si 

Judas. Sapagkat si Judas ay napunuan ng Diyablo, siya ay kaisa ng 

Diyablo. Walang iba maliban kay Judas ang tumutugma sa paglalarawan 

sa bulaang propeta.  

Isaalang-alang pa natin nang higit ang kahulugan ng pagparoon ni 

Judas “sa kanyang sariling kinalalagyan.” Ayon sa talâ sa Biblia, si Elias 

ay naraptyur tungo sa Diyos, at ang katawan ni Moises ay itinago ng 

Diyos para sa isang tiyak na layunin. Dagdag pa, nakita natin na ang 

espiritu ni Nero ay itinatago sa abyss. Walang alinlangan, ang espiritu ni 

Judas ay itinatago rin sa isang partikular na lugar. Tanging kapag 

dumako tayo sa aklat ng Apocalipsis saka natin makikita kung bakit tayo 

ibinibigay sa atin ng Biblia itong natatanging talâ tungkol sa apat na 

taong ito.  

Sa panahon ng matinding kapighatian, ang bayan ng Panginoon sa 

lupa ay mangangailangan ng pagpapalakas. Dahil sa alam na ito ng 
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Diyos noong una pa, soberano Niyang itinago sina Moises at Elias para 

sa Kanyang patotoo sa panahong iyon. Itinatago rin ng Diyos sina Nero 

at Judas, ngunit, kung ihahambing kina Moises at Elias, wala sila sa 

isang kaaya-ayang lugar. Ang isa ay nasa abyss, at ang isa pa ay “nasa 

kanyang sariling kinalalagyan.” Bagama’t hindi ko alam kung ano ang 

lugar na ito, nakatitiyak akong hindi ito isang lugar ng kagalakan. Kaya, 

dalawang tao ang itinabi ng Diyos para sa Kanyang positibong layunin at 

dalawa pa ang itinago para sa Kanyang negatibong layunin. Ang espiritu 

ni Nero ay pinananatili sa abyss hanggang sa panahong lubusan nitong 

bubuuan ang huling Cesar ng Imperyo Romano bilang si Antikristo. Si 

Judas ay itinago sa kanyang sariling kinalalagyan hanggang sa lumitaw 

siya bilang ang bulaang propeta. Sa pamamagitan ng soberanong 

pagtatabi ng Diyos sa apat na taong ito, makikita natin na ang buong 

sansinukob at ang buong pantaong lahi ay nasa ilalim ng soberanong 

kamay ng Diyos. Walang anumang nangyayari nang hindi sinasadya. Sa 

halip, ang lahat ng bagay ay nagaganap ayon sa soberanong pagsasaayos 

ng Diyos.  

Maraming siglo na ang nakalilipas, inihanda ng Diyos sina Moises 

at Elias. Gaya ng tinukoy na natin, si Moises ay kumakatawan sa 

kautusan, at si Elias, sa mga propeta. Noong mga unang panahon, 

tinutukoy ng mga Hudyo ang Lumang Tipan bilang “ang kautusan at ang 

mga propeta.” Sapagkat sina Moises at Elias ay dalawang saksi, sila ay 

itinago ng Diyos nang may layunin. Isang araw, pagkatapos na si Satanas 

ay maihagis sa lupa at naisakatawan kay Antikristo, na gagamit ng 

kapangyarihan ni Satanas upang usigin ang bayan ng Diyos, pababalikin 

ng Diyos ang dalawang saksing ito upang palakasin ang Kanyang bayan. 

Sa panahong iyon, tatawagin ni Satanas si Judas upang gumawa para sa 

kanya gaya ng minsan niyang ginawa noon. Gaya ng kung paanong ang 

espiritu ni Nero ay lalabas mula sa abyss upang maging si Antikristo, 

gayundin si Judas ay lalabas mula sa kanyang sariling kinalalagyan 

upang maging ang bulaang propeta. Samakatuwid, sa panahon ng tatlo at 

kalahating taon ng matinding kapighatian, apat na natatanging tao ang 

mapasasalupa—sina Moises, Elias, Nero, at Judas. Marahil silang apat ay 

magkakaharap-harap. Ano kaya ang sasabihin nina Moises at Elias kay 

Judas. Sina Moises at Elias ang magiging patotoong laban kay Antikristo 

at sa bulaang propeta. Pakaisipin na lamang ninyo kung anong magiging 

sitwasyon yaon kapag nagkaharap-harap ang apat na ito!  
 

II.  UMAAHON  MULA  SA  LUPA 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 13:11 na ang isa pang halimaw, ang 

bulaang propeta, ay aahon buhat sa lupa. Sa pangheograpiya, siya ay 

manggagaling sa ilalim ng lupa, at sa pansagisag (symbolically), siya ay 
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manggagaling sa bansang Israel. Nakita na natin na isinasagisag ng lupa 

ang bansang Israel. Sa dahilang ito, ang bulaang propeta ay tiyak na 

magbubuhat sa bansang Israel. Malamang na kabilang siya sa bayang 

Hudyo.  
 

III.  ANG  KANYANG  KABULAANAN 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 13:11 na ang halimaw na buhat sa lupa ay 

“may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya ay 

nagsasalitang gaya ng isang dragon.” Ang bulaang propeta ay mukhang 

kordero, subalit nagsasalitang gaya ng isang dragon. Ipinahihiwatig nito 

ang kanyang pagiging huwad. Sa Biblia, ang kordero ay sumasagisag kay 

Kristo. Ang katunayan na ang bulaang propeta ay magkakaroon ng 

dalawang sungay na katulad ng isang kordero ay nagpapahiwatig na siya 

ay magkukunwaring tulad ni Kristo. Gayon pa man, ang kanyang 

pagsasalita ay magiging gaya ng dragon, si Satanas. Bagama’t 

magkukunwari siyang katulad ni Kristo, ang ihahayag niya ay magiging 

katulad ni Satanas. Siya ay magiging isang ganap na kabulaanan.  

Sinasabi ng bersikulo 13, “At siya ay gumagawa ng mga dakilang 

tanda, na kahit na apoy ay napabababa niya mula sa langit hanggang sa 

lupa, sa paningin ng mga tao.” Ang bulaang propeta ay gagamit ng 

kapangyarihan ni Satanas upang magsagawa ng mga dakilang tanda. Sa 

pagpapababa ng apoy mula sa langit, gagawin ng bulaang propeta ang 

parehong bagay na ginawa ni Elias. Si Elias ay nagpababa ng apoy mula 

sa langit noong mga panahon ni Ahab (1 Hari 18), at sa panahon ng 

darating na tatlo at kalahating taon ng matinding kapighatian ay gagawin 

niyang muli ito. Kapag nakita ito ni Judas, maaaring sabihin niya, “Kung 

magagawa ito ni Elias, magagawa ko rin ito.” Sapagkat ang bulaang 

propeta ay gagawa ng mga dakilang tanda, magiging mahirap para sa 

mga tao na mabatid ang tunay na propeta mula sa bulaang propeta. 

Magagawa ng bulaang propeta ang parehong bagay na nagagawa ng 

tunay na propeta. Kung ang kagalingan sa pagsasalita ang pag-uusapan, 

malamang na hindi pahuhuli si Judas sa kagalingan sa pagsasalita kay 

Moises o kay Elias sapagkat ang kanyang pananalita ay magiging gaya 

ng sa dragon.  

Kung tayo ay naliwanagan, hindi tayo magbibigay-pansin 

kailanman sa mga tanda. Ayon sa konsepto ng Bagong Tipan, hindi 

nilalayon ng Panginoon na iukol natin ang ating pansin sa mga tanda. Sa 

halip, dapat nating ituon ang ating buong katauhan sa bagay ng buhay. 

Hindi natin dapat pahalagahan kung ano ang magagawa ng isang 

mangangaral o ministro sa paraan ng mga tanda; dapat nating suriin ang 

uri ng buhay na mayroon siya. Hindi ito isang bagay ng kapangyarihan 

na ginagamit natin, kundi ng buhay na ating ipinamumuhay. Kung ikaw 
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ay sa buhay lamang nagpapahalaga, hindi ka kailanman malilinlang. 

Hangga’t may kinalaman sa mga tanda, walang paraan upang mabatid 

ang tunay sa huwad, sapagkat kapwa si Elias at ang bulaang propeta ay 

magpapababa ng apoy mula sa langit. Ang tanging paraan upang mabatid 

ito ay sa pamamagitan ng buhay. Kung kapwa si Elias at si Judas ay 

nakatayo sa harap mo, madali mong mababatid kung sino ang tunay at 

sino ang huwad sa kanila mismong katauhan. Maaaring dayain ng mga 

tao ang iba sa pamamagitan ng kanilang mga salita, subalit ihinahantad 

nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kung ano sila. Huwag 

mong pahalagahan kung ano ang magagawa ng mga tao—pahalagahan 

mo kung ano sila. Ngayon karamihan sa mga Kristiyano ay hindi 

nagpapahalaga sa kung ano ang mga tao, kundi sa kung ano ang 

magagawa nila. Nagpapahalaga sila sa kapangyarihan, mga tanda, at mga 

himala. Subalit yaong mga gumagamit ng mga mahimalang 

kapangyarihan upang makagawa ng mga tanda ay maaaring may 

pamumuhay at pag-uugali na napakasama. Hindi ko sinasabi na dapat 

tayong magpahalaga sa ating panlabas na anyo. Sinasabi ko na dapat 

tayong maging kung ano tayo. Kung ano tayo sa ating pamumuhay ay 

dapat na maghayag kung ano tayo sa ating buhay. Ang buhay na ating 

ipinamumuhay mula sa loob ay naghahayag, hindi ng kung ano ang 

magagawa natin, kundi ng kung ano tayo.  

Sa huling panahon, ang mga tanda, mga kapangyarihan, at mga 

himala ay darating. Sa Mateo 24:24 sinabi ng Panginoong Hesus, 

“Sapagkat may mangagsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang 

propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; 

anupa’t ililigaw, kung maaari, pati ang mga hinirang.” Sa 2 Tesalonica 

2:9 at 10 sinabi ni Pablo, na ang Antikristo, ang tao ng kasalanan, ay 

darating “ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at 

mga tanda at mga kamangha-manghang kasinungalingan, at may buong 

daya ng kalikuan sa nangapapahamak.” Dapat tayong mabalaan na 

huwag maghanap ng mga tanda at mga kamangha-manghang bagay. 

Kung gagawin mo ito, maaari kang malinlang. Sa halip na maghanap ng 

mga tanda, dapat nating pahalagahan si Kristo sa paraan ng buhay. 

Huwag mong asamin ang mga himala—ibigay mo ang iyong pansin sa 

buhay, na siyang si Kristo Mismo. Kapag si Judas, ang bulaang propeta, 

ay nagpakita, lilinlangin niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga 

tandang kanyang ginagawa.  
 

IV.  GUMAGAWA  PARA  SA  HALIMAW  MULA  SA  DAGAT 
 

Ang bulaang propeta ay hindi gagawa para sa kanyang sarili, kundi 

para kay Antikristo, ang halimaw mula sa dagat. Walang sinumang 

nagsasalita para sa kanyang sarili ang iginagalang o pinaniniwalaan. 
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Higit na madaling purihin ang iba kaysa purihin ang iyong sarili. Kung 

papupurihan ko ang aking sarili, walang sinumang magnanais makinig sa 

akin. Ang lahat ng sasabihin o gagawin ni Judas ay sa ngalan ng unang 

halimaw. Sadyang hindi ko maunawaan kung bakit niya ipagbibili ang 

kanyang sarili kay Antikristo hanggang sa punto na paparoon pa siya sa 

dagat-dagatang apoy kasama niya. Tila wala namang dahilan para rito. Si 

Satanas man o si Antikristo ay hindi mangangako ng anuman kay Judas. 

Bakit kung gayon magiging napakamangmang niya para ipagbili ang 

kanyang sarili nang ganap? Mula sa simula ay nabihag na ni Satanas si 

Judas at naging isang taong nasa ilalim ng masamang panunulsol ni 

Satanas. Kung papaanong kinontrol ni Satanas si Judas sa nakalipas, 

gayundin siyang kokontroling muli. Maaaring ito ang dahilan kung bakit 

ipagbibili ni Judas ang kanyang sarili nang lubos kay Antikristo.  

Bagama’t wala sa atin ang katulad ni Judas, may bahagi ng ating 

natural na katauhan ang nasa prinsipyo ni Judas sa ilang antas kahit 

papaano. Maaari rin nating ipagbili ang ating sarili kay Satanas nang 

walang kapalit. Natatanto mo man ito o hindi, nagawa mo na ito nang 

maraming ulit. Madalas ay naipagkakanulo natin ang Panginoong Hesus 

o nasisira ang buhay-ekklesia. Nakagagawa tayo ng ilang bagay na 

nakahahadlang sa pagbabawi ng Panginoon. Tila wala namang dahilan sa 

paggawa natin ng mga bagay na ito. Sa loob ng nakalipas na labing-apat 

na taon sa bansang ito, nakita ko ang ilang pangyayari ukol sa yaong mga 

sumira sa pagbabawi ng Panginoon, subalit walang anumang natanggap 

bilang kapalit nito. Ang kanilang mga ikinilos ay resulta ng katunayan na 

naokupahan ni Satanas ang kanilang natural na katauhan. Kapag si 

Satanas ay pumapasok sa ating natural na katauhan at inaangkin ang 

ilang bahagi nito, ipinagbibili natin ang ating sarili nang walang kapalit. 

Ito ang prinsipyo ni Judas at gayundin ang prinsipyo ng bulaang propeta.  

Hindi lamang ibibigay ni Satanas ang kanyang kapangyarihan sa 

bulaang propeta; ibibigay ng Antikristo ang buo niyang pagtitiwala sa 

kanya. Kaya, ang bulaang propeta ay bibigyan ng awtoridad na 

kumatawan kay Antikristo, ang pagsasakatawan ni Satanas. Si Satanas ay 

maisasakatawan kay Antikristo, at si Antikristo ay ikakatawan ng 

bulaang propeta. Dahil dito, tinatawag ng ilang mag-aaral ng Biblia sina 

Satanas, Antikristo, at ang bulaang propeta na isang makasatanas na 

trinidad. Ngunit hindi ko gustong makita ang salitang trinidad na 

ginagamit sa ganitong paraan. Gayon pa man, si Satanas, si Antikristo, at 

ang bulaang propeta ay tiyak na magiging isa. Dahil sa pagkakaisang ito, 

ang bulaang propeta ay bibigyan ng awtoridad na gawin ang anumang 

nais niya.  
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A. Ipinapatupad ang Awtoridad ng Unang Halimaw 
 

Sinasabi ng Apocalipsis 13:12 tungkol sa bulaang propeta, “At 

kanyang ipinapatupad ang buong awtoridad ng unang halimaw sa 

kanyang paningin.” Hindi lamang gagamitin ng bulaang propeta ang 

kapangyarihan ng Antikristo, bagkus maging ang awtoridad ni 

Antikristo.  
 

B. Sinasanhi ang Lupa at ang mga Nananahan sa Lupa 

na Sambahin ang Unang Halimaw 
 

Sinasabi rin ng bersikulo 12, “At sinasanhi niya ang lupa at yaong 

nangananahan dito na sumamba sa unang halimaw, na ang ikamamatay 

na sugat ay gumaling.” Sasanhiin ng bulaang propeta ang buong lupa at 

ang mga nananahan sa lupa na sumamba kay Antikristo. Ang kanyang 

magiging ministeryo ay yaong sa pangangalat ng salita na ang lahat ng 

tao sa lupa ay nararapat na sumamba kay Antikristo. Magsasagawa siya 

ng isang pangmalawakang pangangaral. Sa pamamagitan ng kanyang 

pangangaral, na magiging mahusay at makapangyarihan, mahihikayat 

niya ang mga tao na sumamba kay Antikristo. 
 

C. Dinadaya ang mga Nananahan sa Lupa 

na Gumawa ng Isang Larawan ng Unang Halimaw 
 

Sinasabi ng bersikulo 14, “At nadadaya niya yaong mga nananahan 

sa lupa dahil sa mga tandang ipinagkaloob sa kanya na gawin sa harapan 

ng halimaw, na nagsasabi sa mga nananahan sa lupa na gumawa ng isang 

larawan sa halimaw, na may sugat ng tabak at nabuhay.” Dadayain niya 

ang mga tao hanggang sa puntong sasang-ayon silang gumawa ng isang 

larawan ng halimaw at sambahin siya.  

Nakita na natin na si Antikristo ang magiging kabuuan ng mga 

katangian ng lahat ng makasanlibutang kapangyarihan. Sa loob ng mga 

siglo, naibigan ng mga taong magtayo ng mga imahen (image) ng 

kanilang mga bayani. Maging sa ngayon, ang mga tao ay nagtatayo ng 

mga imahen ng ilang bayani. Ang lahat ng ito ay paunang-nagpapakita 

ng kung ano ang gagawin ng bulaang propeta para kay Antikristo. Itatayo 

ng bulaang propeta ang imahen ni Antikristo bilang isang diyus-diyosan. 

Marami ang nakikipagtalo na ang mga imaheng itinayo sa iba’t ibang 

lugar ngayon ay hindi mga diyus-diyosan at na ang mga tao ay hindi 

hinilingang sumamba sa mga ito. Bagama’t maaaring totoo ito, sa 

prinsipyo ang sumamba sa isang bayani ay ang sumamba sa isang diyus-

diyosan. Tayong mga Kristiyano ay dapat maging maingat na hindi 

kailanman tumayo sa harap ng isang imahen at magbigay-galang dito. Sa 

prinsipyo, ito ay pagsamba sa isang diyus-diyosan. Hindi tayo dapat 
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tumayo sa harap ng anumang imahen; dapat lamang tayong tumayo sa 

harap ng ating Panginoon. Sa sampung utos, iniutos ng Diyos sa atin na 

huwag kailanman gumawa ng isang imahen. Kapag gumawa ka ng isang 

imahen, anuman ang iyong layunin sa paggawa nito, sa kahuli-hulihan ay 

sasambahin ito ng mga tao, sa iyong henerasyon man o sa henerasyon sa 

hinaharap. Ang pagnanais para sa isang bayani ay mapasusukdol kay 

Antikristo, at hihikayatin ng bulaang propeta ang mga makasanlibutang 

tao na sambahin ang kanilang bayani. Walang alinlangan, si Antikristo 

ang magiging bayani ng mga bayani, hinihigitan ang mga bayani ng mga 

lumipas na henerasyon. Sa pamamagitan ng pagpapalaya at pagpapakalat 

sa mensaheng ito, maraming Kristiyano ang magiging handa para rito. 

Kapag dumating ang araw na iyon itatayo ang imahen ni Antikristo, sila 

ay makaiiwas dito.  

Sinasabi ng Apocalipsis 13:15, “At siya ay pinagkaloobang 

magbigay ng hininga sa larawan ng halimaw, upang ang larawan ng 

halimaw ay makapagsalita, at sanhiin ang sinumang ayaw sumamba sa 

larawan ng halimaw na maipapatay.” Dito makikita natin na sa 

katunayan ay makapagbibigay ng hininga ng buhay ang bulaang propeta 

sa diyus-diyosan. Ang diyus-diyosan sa gayon ay mabibigyang-buhay. 

Wala pang diyus-diyosang ginawa ng tao ang nakapagsalita (Awit 

115:5), subalit ang huling diyus-diyosang ito ay bibigyang kakayahang 

makapagsalita bilang isang buháy na imahen. Ito ay tiyak na magiging 

isang kagila-gilalas na tanda sa mga nananahan sa lupa, sinasanhi silang 

lahat na sambahin ang larawan ni Antikristo. Ang mga siyentipiko 

ngayon ay nakagagawa ng maraming bagay, subalit hindi sila 

makapagbigay-hininga sa anumang ginagawa nila. Ngunit darating ang 

araw na magagawa ito ni Judas. Isang diyus-diyosan ang ilalagay sa 

templo ng Diyos. Ang diyus-diyosang ito ay magsasalita at ipag-uutos na 

ang sinumang hindi sasamba rito ay papatayin. Magiging napakahirap 

nito para sa sinuman na hindi malinlang ng makadiyablong 

kababalaghang ito! Sino ang makapagpipigil sa pagsamba kay Antikristo 

o sa kanyang imahen? Ayon sa 13:8, “At yaong lahat ng nananahan sa 

lupa ay magsisisamba sa kanya, bawa’t isa na ang pangalan ay hindi 

nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat nang itatag ang 

sanlibutan.” Tangi lamang yaong ang mga pangalan ay nasusulat sa aklat 

ng buhay ng Kordero ang hindi sasamba kay Antikristo at sa kanyang 

imahen. Tatanggihan nilang sambahin siya, maging sa halaga ng 

kanilang mga buhay. Bilang resulta, marami ang mamamartir.  

Kung hindi ka unang bunga, kundi naiwan sa lupa sa panahon ng 

matinding kapighatian, ikaw ay maaaring mamartir ni Antikristo. Subalit 

ang pagkamartir na yaon ay agad-agad kang gagawing isang mandaraig. 

Bagama’t yaong mga namartir sa panahon ng matinding kapighatian ay 
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magiging ang mga huling mandaraig, sila ay magiging mga mandaraig 

nang napakabilis.  

Si Kapatid Nee ay gumugol ng mahigit pa sa limampung taon 

upang maging isang mandaraig. Sa loob ng mahigit tatlumpung taon ay 

pinagdusahan niya ang pag-uusig mula sa Kristiyanidad sa paraan ng 

pagsasalungat, mga pamimintas, at mga bulung-bulungan. Halos lahat ng 

misyonero, lalung-lalo na yaong mula sa China Inland Mission, ay 

sumalungat sa kanya. Pagkatapos ng mga taong yaon ng pagsasalungat 

mula sa Kristiyanidad, siya ay ikinulong ng dalawampung taon pa. 

Bagama’t gumugol ng limampung taon si Kapatid Nee upang maging 

isang mandaraig, yaong mga mananatili sa panahon ng matinding 

kapighatian ay hindi magkakaroon ng mahigit pa sa apatnapu’t dalawang 

buwan. Hindi magiging kawili-wiling maiwan upang pagdaanan ang 

matinding kapighatian, gayon pa man lubhang mabuti iyon kaysa 

mamatay ngayon. Kung ikaw ay mamamatay ngayon, maiwawala mo 

ang pagkakataon na maging isang mandaraig. Purihin ang Panginoon na 

lahat tayo ay may pagkakataong maging mga mandaraig, ang mga unang 

mandaraig man o ang mga huling mandaraig. Tunay na gusto kong 

maging isang mandaraig, ang manatiling buháy hanggang makita ko ang 

Panginoon. Ngunit kung hindi tayo magiging mga mandaraig ngayon, sa 

gayon, sa halip na mamatay, dapat nating piliin na maiwan sa panahon 

ng matinding kapighatian, sapagkat doon ay mayroon tayong 

pagkakataong maging mga huli at dagliang mandaraig. Kung ayaw mong 

maging isang mandaraig ngayon, ikaw ay mapipilitang maging 

mandaraig sa bandang huli. Bagama’t maaaring sabihin mo na wala kang 

pakialam, may paraan ang Panginoon upang sanhiing magpahalaga ka. Si 

Antikristo ay darating, at ang bulaang propeta ay mangangaral at 

magtatayo ng isang imahen na makapagsasalita. Ano ang gagawin mo 

kapag nagkagayon? Kakailanganin mong mangaral nang pasalungat. 

Subalit pagkatapos mong mangaral laban kay Antikristo, ikaw ay 

mamamartir.  

Kung hindi nakatutulong ang mga mensaheng ito upang gawin 

kang unang mandaraig, mayroon akong katiyakan na matutulungan ka ng 

mga ito na maging isang huling mandaraig. Pinalalaya ng Panginoon 

ngayon ang lahat ng mensaheng ito. Hindi ko nahipo ang bagay na ito ng 

propesiya nang mahigit sa apatnapung taon. Ito ang unang pagkakataon 

mula noong mga unang taon ng 1930 na tinalakay ko ang propesiya sa 

paraan ng buhay. Naniniwala ako na sa hindi naman napakalayong 

hinaharap, si Antikristo ay darating at ang bulaang propeta ay lilitaw. Ito 

ay isang napapanahong salita para sa bayan ng Diyos. Ang salitang ito ay 

mag-uudyok sa kanila na maging mga unang mandaraig, o magpapalakas 

ito sa kanila upang maging mga huling mandaraig. Ang Panginoon ay 
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may paraan, at matatamo Niya ang tagumpay. Aleluya, ang mga 

pangalan natin ay naisulat na sa aklat ng buhay! Ito ang pagtatalaga sa 

atin noong una pa man.  
 

D. Sinasanhi ang Lahat ng Tao na Taglayin ang Marka 
 

Sasanhiin ng bulaang propeta ang lahat “na mabigyan ng isang 

marka sa kanilang kanang kamay, o sa kanilang noo” (13:16). Ang mga 

kalalakihan ay malamang na mamarkahan sa noo at ang mga kababaihan 

sa kanang kamay. Ang markang ito ay magpapahiwatig na sila ay 

nabibilang kay Antikristo, ang awtoridad ng bulaang propeta. Maliban na 

ang mga tao ay namarkahan, hindi sila makabibili o makapagbebenta 

(13:17). Gaya ng natukoy na natin, ang pangalan ng halimaw ay Caesar 

Nero, at ang bilang ng kanyang pangalan ay anim na raan at animnapu’t 

anim.  

Nakita na natin na dalawang halimaw ang paparating, ang unang 

halimaw mula sa dagat, mula sa sanlibutang Hentil, at ang ikalawang 

halimaw mula sa lupa, mula sa bansang Israel. Hindi kinakailangang 

tandaan ang lahat ng detalyeng nauukol sa dalawang halimaw na ito. 

Kapag dumating na ang oras, maaalala mo ang impresyon na naisagawa 

ng mga mensaheng ito sa iyo. Tiyak na ito ang layunin ng Panginoon sa 

pagpapalaya sa salitang ito. Hangga’t ukol sa halimaw at sa bulaang 

propeta, hindi natin masasabi na walang impresyong naisagawa sa atin. 

Sa halip, tayo ay malalim na nakintalan, at ang impresyong ito ay hindi 

maaalis. Alam natin kung sino tayo, kung nasaan tayo, kung ano ang 

ating ginagawa, at kung saan tayo patungo. Purihin ang Panginoon na 

alam din natin kung ano ang darating. Aleluya, tayo ay naliwanagan at 

nakintalan! 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  APATNAPU’T  LIMA 
 

ANG  PAGKAKATULAD  NG 

PANGITAIN  SA  APOCALIPSIS  12 

AT  NG  AKLAT  NG  EFESO 
 

Sa mensaheng ito nais kong tukuyin ang pagkakatulad ng pagitan 

ng pangitain sa Apocalipsis 12 at ng aklat ng Efeso. Sa Apocalipsis 12 

tayong lahat ay nakintalan sa pangitain ukol sa babae na kasama ang 

kanyang higit na malakas na bahagi, ang lalakeng-anak, na 

nakikipaglaban sa kaaway sa pamamagitan ng salita. Sa aklat ng Efeso 

taglay rin natin ang babae. Gaya ng nalalaman nating lahat, ang Efeso ay 

isang aklat ukol sa ekklesia, na siyang ang higit na malaking bahagi ng 

babae sa Apocalipsis 12. Sa Efeso ang babaeng ito ay ang asawa ni 

Kristo. 
 

PINALAKAS  UPANG  MAGING 

ANG  HIGIT  NA  MALAKAS  NA  BAHAGI 

SA  LOOB  NG  BABAE 
 

Sa Efeso 3:16 nanalangin si Pablo sa Ama na pagkalooban tayo, 

“ayon sa mga kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na palakasin ng 

kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu tungo sa panloob na 

tao.” Ang pagpapalakas na ito ay nagaganap sa ating panloob na tao, na 

siyang ang ating naisilang na muling espiritung pinananahanan ng 

Espiritu Santo. Lalo tayong napalalakas sa ating panloob na tao, lalo 

tayong nagiging ang higit na malakas na bahagi sa loob ng babae. Ang 

susi sa pagiging ang higit na malakas na bahagi sa loob ng babae ay ang 

mapalakas sa ating panloob na tao. Sa bersikulo 18 nagpatuloy na 

nanalangin si Pablo na tayo ay “mapalakas upang matalastas kasama ng 

lahat ng banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at ang lalim.” 

Bagama’t ang King James Version ay gumagamit ng salitang may 

kakayahan, ang Griyegong salitang isinaling may kakayahan ay 

nangangahulugang mapalakas ng kapangyarihan. Dapat tayong 

mabigyang kapangyarihan upang malaman ang mga sukat ng mga 

kayamanan ng ating Kristo. Upang maging ang lalakeng-anak, hindi 

lamang tayo dapat mapalakas sa ating panloob na tao, bagkus ay 

mapalusog din ng lahat ng kayamanan ni Kristo. Higit pa rito, sinasabi sa 

atin ng Efeso 6:10 na “magpakalakas kayo sa loob ng Panginoon, at sa 
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kapangyarihan ng Kanyang kalakasan.” Ayon sa kapitulong ito, ang 

paraan upang maging malakas ay ang ibihis ang buong kutamaya ng 

Diyos (bb. 11, 13), na siyang ang nagpapaloob ng lahat na Kristo. Ang 

ibihis ang buong kutamaya ng Diyos ay ang ibihis natin ang nagpapaloob 

ng lahat na Kristo. Ang bawat aspekto ng nagpapaloob ng lahat na Kristo 

ay dapat maging panakip natin. Kaya, sa Efeso 3:16 at 18 at 6:10 at 11, 

makikita natin na ang paraan upang maging ang higit na malakas na 

bahagi sa loob ng babae ay ang mapalakas sa ating panloob na tao, ang 

mabigyang kapangyarihan upang maranasan ang mga kayamanan ni 

Kristo, at maging malakas sa pamamagitan ng pagbibihis ng 

nagpapaloob ng lahat na Kristo bilang ating kutamaya. Kaya, sa aklat ng 

Efeso matatagpuan natin ang mga aspekto kapwa ng babae at ng 

lalakeng-anak. 
 

NILALABANAN  ANG  KAAWAY 

SA  PAMAMAGITAN  NG  PANANALANGIN 
 

Sa aklat ng Efeso mayroon din tayong pakikipagdigma laban sa 

espiritwal na kadiliman, laban sa mga pamunuan at mga kapangyarihan 

sa mga kalangitan (Efe. 6:12). Ang masasamang kapangyarihang ito ay, 

mangyari pa, ang mga kapangyarihan ng kaaway, si Satanas. Kaya, sa 

aklat na ito makikita natin hindi lamang ang babae at ang lalakeng-anak, 

bagkus maging ang ikatlong partido, si Satanas, ang ahas. Inihahayag ng 

Efeso na isang digmaan ang nagaganap sa pagitan ng higit na malakas na 

bahagi sa loob ng babae at ng kaaway at, higit pa rito, na ang 

paglalabang ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng pananalangin. Ang 

paraan ng pakikipaglaban ng lalakeng-anak sa kaaway ay sa 

pamamagitan ng panalangin. Sa kalaunan, dinadala tayo ng buong aklat 

ng Efeso sa isang sukdulang punto—pagbabantay at pananalangin. 
 

KINUKUHA  ANG  SALITA 

SA  PAMAMAGITAN  NG  LAHAT  NG  PANALANGIN 
 

Sa puntong ito kailangan nating ipakita ang isang literal na salin ng 

Efeso 6:17 at 18. “At tanggapin ang turbante ng kaligtasan, at ang tabak 

ng Espiritu na siyang ang salita ng Diyos, sa pamamagitan ng lahat ng 

panalangin at daing, nananalangin sa bawat panahon sa espiritu, at 

nagbabantay tungo dito sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat 

ng banal.” Ayon sa mga bersikulong ito, ang paraan upang makipaglaban 

ay ang kunin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng 

pananalangin. Hindi lamang tayo dapat magkaroon ng isang paraan ng 

pananalangin, bagkus bawat paraan ng pananalangin, ineensayo ang 

ating espiritu na manalangin sa iba’t ibang paraan upang kunin ang salita 
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ng Diyos. Ang bahaging ito ng Biblia ay nagpapahayag ng tungkol sa 

pagbabasa-dalangin, ng tungkol sa pagtanggap ng salita ng Diyos sa 

pamamagitan ng lahat ng panalangin. Walang pakinabang ang lumaban 

sa kaaway sa pamamagitan ng ating sariling mga pag-iisip at mga salita. 

Hindi natin magagamit ang ating kaisipan o pananalita upang kalabanin 

siya. Ang pinakaepektibong paraan upang makipagdigma laban sa 

kaaway ay ang ibasa-dalangin ang Salita, at ang pinakamainam na bahagi 

ng Salita na ibasa-dalangin ay ang aklat ng Efeso. Kung ibabasa-dalangin 

mo ang aklat na ito sa isang nakatuong paraan sa loob ng isang panahon, 

ikaw ay mapalalakas. Sa halip na sikapin mong unawain ang aklat ng 

Efeso, dapat mo itong ibasa-dalangin, tapusin pa nga ang buong aklat sa 

loob ng dalawang linggo. Kung gagawin mo ito, makapagpapatotoo ka 

na ikaw ay nagiging ang higit na malakas na bahagi sa loob ng babae. 
 

PINAPATAY  ANG  ATING  MGA  OPINYON 

AT  MGA  KONSEPTO 
 

Ang salita sa Juan 6 ay para sa pagpapakain. Sa Juan 6:57 sinabi ng 

Panginoon, “Ang kumakain sa Akin, siya naman ay mabubuhay dahil sa 

Akin,” at sa 6:63 sinabi Niya, “Ang mga salitang sinalita Ko na sa inyo 

ay pawang espiritu at pawang buhay.” Ang salita sa Juan 6 ay para sa 

pagpapakain, samantalang ang salita sa Efeso 6 ay pangunahing para sa 

pagpatay. Ang salita sa Juan 6 ay tinapay, subalit ang salita sa Efeso 6 ay 

isang tabak. Ang isang tabak ay hindi nagpapakain; sa halip, ito ay 

pumapatay. Subalit ang tabak na ito ay hindi pumapatay sa iyo—

pinapatay nito ang kaaway at lahat ng negatibong bagay sa loob mo. 

Kung makikipaglaban tayo sa mga pamunuan at mga kapangyarihan sa 

mga kalangitan, kailangan muna nating patayin ang lahat ng “surot” sa 

loob natin. 

Maaaring magtaka ka kung ano ang mga “surot” na ito. Gamit ang 

mga pandoktrinang pananalita, maaaring sabihin mo na ang mga “surot” 

na ito ay ang iyong kaisipan, damdamin, at pagpapasya. Ngunit upang 

maging praktikal, ang mga “surot” na higit na kailangang patayin ay ang 

ating mga opinyon. Kinakailangan natin ang isang pinatinding 

pagliliwanag upang makita na tayo ay punô ng mga opinyon. Kapag 

ikaw ay nakikinig sa isang mensahe, nakikisalamuha sa mga banal, o 

nagbabasa ng Biblia, kumakapit ka sa maraming opinyon at konsepto. 

Halos bawat banal ay tumatangan sa ilang opinyon o konsepto. Ang 

punto ko rito ay ito: Kung nais nating maging ang higit na malakas na 

bahagi sa babae, na nakikipaglaban sa kaaway sa pamamagitan ng 

panalangin, dapat nating kunin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng 

pagwawaksi sa bawat opinyon. Sa ibang pananalita, ang paraan upang 

kunin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbasa-dalangin ay ang 
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hayaang mapatay ang ating mga opinyon. Sa mensahe walumpu’t pito ng 

pag-aaral pambuhay ng Genesis, tinukoy natin na ang ingatan ang salita 

ng Panginoon ay nangangahulugang kainin ang Panginoon at hayaang 

mapatay ang lahat ng ating opinyon. Kung hindi dahil sa awa ng 

Panginoon, hahadlangan nating lahat ang salita ng Panginoon sa 

pamamagitan ng ating mga opinyon. Gaano nating kinakailangang ibasa-

dalangin ang pumapatay na salita, ang salitang pumapatay sa ating mga 

opinyon at konsepto! 

Sa aking karanasan sa buhay-ekklesia, maraming ulit kong 

hinadlangan ang Panginoon sa pamamagitan ng aking mga opinyon. Ang 

suliranin ng lahat na nasa pagbabawi ng Panginoon ay ang bagay na ito 

ng mga opinyon. Hindi ko sinasabi na dapat tayong maging walang 

pakiramdam, gaya ng isang troso. Kapag lumapit ka sa Salita, bilang 

isang buháy na taong malakas sa pag-iisip, damdamin, at paghahatol, 

dapat mong hilingin sa Panginoon na patayin ang iyong mga opinyon. 

Hindi marami sa mga banal ang nakapanalangin na sa ganitong paraan. 

Ngunit dapat nating sabihin, “Panginoon, ibabasa-dalangin ko na ang 

Iyong salita. Panginoon, patayin Mo ang aking mga opinyon.” Ang 

humahadlang sa iyo na maitayong kasama ng iba ay hindi pangunahing 

ang iyong kahinaan o kahit pa ang iyong pagiging makasanlibutan—ito 

ay ang iyong mga opinyon. Lahat tayo ay may pusong magmahal sa 

Panginoon at isang hangaring maitayo sa ekklesia. Kadalasan, gayon pa 

man, ang kinalalabasan ay hindi naaayon sa ating kagustuhan. Ang ilan 

ay nasa buhay-ekklesia nang mahigit sampung taon na, ngunit hindi pa 

rin sila bahagi ng aktuwal na pagtatayo. Bagama’t napakalapit nila sa 

pagtatayo, sila ay hindi nakakabit dito. Gaano man sila kalapit sa 

pagtatayo, sila sa katunayan ay hindi naitayo tungo dito. Ang kanilang 

mga opinyon ay humahadlang sa kanila na maitayo sa iba. Kaya, dapat 

tayong lahat na manalangin, “Panginoon, nais kong mapalakas sa aking 

panloob na tao; nais kong mapalakas upang matanto ang mga kayamanan 

ni Kristo; at nais kong maging malakas sa pamamagitan ng pagbibihis sa 

buong kutamaya ng Diyos. Ngunit ang suliranin ko ay hindi ko pa 

hinahayaan ang Iyong salitang patayin ang aking mga opinyon.” 

Paminsan-minsan, may ilang kaibigang nagtatanong sa akin kung 

bakit nakatatanggap ako ng kayraming liwanag mula sa Salita at bakit 

sila nakatatanggap ng kakaunti lamang. Bagama’t parehong Biblia ang 

aming binabasa, hindi sila nakatatanggap ng gaanong liwanag. Narito 

ang lihim sa pagtanggap ng liwanag mula sa Salita: Hayaang patayin ng 

Salita ang inyong mga opinyon. Marami ang nagbabasa sa Salita sa isang 

mapiling paraan, tinatanggap ang anumang tumutugma sa kanilang 

opinyon at tinatanggihan ang alinmang hindi tumutugma rito. Ang tunay 

na pagbabasa-dalangin, sa kabaligtaran, ay ang kunin ang Salita mismo 
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at hayaan itong patayin ang inyong mga opinyon. Sinasabi sa atin ng 

Efeso 6 ang paraan ng pagbabasa-dalangin. Ito ay ang kunin ang Salita sa 

pamamagitan ng lahat ng panalangin. Habang nagbabasa-dalangin tayo, 

ang unang gagawin ng Salita ay patayin ang ating mga opinyon. Kung 

hindi mo hahayaan ang Salita na patayin ang iyong mga opinyon, hindi 

ka makararating sa kaaway sa himpapawid upang makipaglaban sa 

kanya. Pinatutunayan ng ating karanasan na ang pagbabasa-dalangin ay 

hindi muna tayo pinakakain; pinapatay muna nito ang ating mga 

opinyon. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng ilang praktikal na pagbabasa-

dalangin, ang ating mga opinyon ay nailalagay sa kamatayan. 

Maaaring iniisip mo kung anu-ano ang iyong mga opinyon. Ang 

mga kapatid na lalake ay tumatangan sa isang opinyon, at ang kanilang 

mga asawa naman ay tumatangan sa iba pang opinyon. Maaaring iniisip 

mong isa kang mabuting asawang lalake, subalit hindi mo natatanto kung 

gaano kahigpit ang iyong pagkapit sa iyong mga opinyon kaugnay sa 

iyong asawa. Mahal mo siya at maaaring bihira kang makipagtalo sa 

kanya, ngunit, sa kaloob-looban mo, pinahahalagahan mo ang mga 

opinyon na naiiba sa kanyang mga opinyon. Mangyari pa, ganito rin sa 

mga asawang babae. Samakatuwid, ang mga asawang lalake at mga 

asawang babae ay tumatangan sa iba’t ibang konsepto. Bilang resulta, 

hindi lamang sila nahadlangang maitayo kasama ng mga kapatid sa 

buhay-ekklesia, bagkus sila mismo ay hindi pa naitayo sa isa’t isa sa 

kanilang buhay may-asawa. Bagama’t ikaw at ang iyong asawa ay ligtas 

na sa loob ng maraming taon at maaaring ginugol ang mga taong iyon sa 

pagmamahal sa Panginoon at sa paghahanap ng katotohanan, hanggang 

sa mga sandaling ito ay maaaring kumakapit pa rin kayo sa inyong mga 

opinyon. Mahal ninyo ang Panginoon, mahal ninyo ang ekklesia, at 

mahal ninyo ang isa’t isa, subalit tumatangan pa rin kayo sa inyong mga 

opinyon. At ang mga opinyong ito ang humahadlang sa inyo na maitayo 

sa loob ng ekklesia. 

Ang bawat isa sa atin ay maopinyon. Inaamin kong lubhang 

maopinyon ako noon, ngunit pinupuri ko ang Panginoon na ang aking 

mga opinyon ay dumaan na sa maraming pagpatay. Bagama’t hindi ko 

ipinagmamalaki na hindi na ako tumatangan sa anupamang bagay, 

masasabi ko na, sa pamamagitan ng Kanyang pagpatay, mahirap para sa 

aking kumapit sa anumang bagay. Ayon sa ipinahihiwatig ng Efeso 6, sa 

pamamagitan ng pagbabasa-dalangin, kinukuha natin ang pumapatay na 

salita bilang ang tabak na may kakayahang pumatay sa lahat ng ating 

opinyon. 
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ANG  PARAAN  UPANG  MAIBIHIS  SI  KRISTO 

BILANG  ATING  KUTAMAYA 

 

Kung tatanganan natin ang ating mga opinyon, hindi natin 

maibibihis si Kristo bilang ating kutamaya. Upang maibihis ang buong 

kutamaya ng Diyos, ang ating mga opinyon ay dapat na mapatay. Sa 

halip na taglayin si Kristo bilang kanilang kutamaya, taglay ng marami 

ang kanilang iba’t ibang opinyon. Ang kanilang pag-iisip, pagnanais, at 

pagpipili ay pinamamahalaan ng kanilang mga opinyon. Dahil taglay nila 

ang lahat ng opinyong ito, hindi nila taglay ang buong kutamaya ng 

Diyos. Maaaring may mga opinyon sila sa kanilang kaisipan, ngunit 

hindi nila taglay si Kristo bilang kanilang turbante na nagtatakip sa 

kanilang ulo. Ang tanging paraan upang maisuot ang turbante ng 

kaligtasan bilang ating panakip ay ang hayaan ang ating mga opinyon at 

mga konseptong mapasuko at mapatay. Kailangan nating manalangin, “O 

Panginoon, kaawaan Mo ako at patayin ang aking mga kaisipan, mga 

opinyon, at mga konsepto.” Kung tapat tayong mananalangin sa ganitong 

paraan, tayo ay mapasasailalim sa pagtatakip ng turbante. Ganito rin ang 

hinggil sa baluti. Maaaring mayroon kang mga sariling panlasa at mga 

pagpili, at maaaring mapilit ka ukol sa ilang gusto at ayaw mo. Subalit 

kung ganito ang iyong kalagayan, hindi mo maibibihis ang baluti. Tangi 

kapag napatay ang iyong pagpipili saka mo maibibihis si Kristo bilang 

iyong baluti upang takpan ang iyong budhi. 

Bagama’t alam ko ang Efeso 6 sa isang pandoktrinang paraan sa 

mga taong lumipas, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ngayon ay 

alam ko na ang kapitulong ito sa paraan ng karanasan. Nakita ko na, 

kung ibibihis natin ang nagpapaloob ng lahat na Kristo bilang ang buong 

kutamaya ng Diyos, ang lahat ng ating pag-iisip, konsepto, opinyon, 

pagmamahal, at pagpipili ay dapat na madala sa kamatayan. Sa gayon 

lamang tayo lubusang mapasasailalim sa pagtatakip ng nagpapaloob ng 

lahat na Kristo. Suot ang kutamayang ito, makakayanan nating labanan 

ang masasamang kapangyarihan sa kalangitan. 

Marami ang diskuwalipikadong makipaglaban sa mga 

kapamahalaan at mga kapangyarihan sa mga kalangitan sapagkat sila ay 

nasasalabid ng kanilang mga konsepto, mga opinyon, at mga pagpipili. 

Ang tanging labanang alam nila ay ang labanan sa loob ng kanilang mga 

sarili, hindi ang labanan sa himpapawid. Hindi sila makalabas mula sa 

kanilang mga sarili at makapasok sa teritoryo ng kaaway sa himpapawid. 

Sila ay katulad ng isang eroplanong pandigma na pinanatili sa lupa dahil 

sa masamang panahon. Ang “masamang panahong” ito ay ang sarili, 

punô ng mga opinyon, mga pagpipili, mga intensiyon, mga pagpapasya, 

mga gusto, at mga di-gusto. Sapagkat marami ang nasasalabid sa mga 
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bagay na ito at sa gayon ay hindi pa naisuot ang nagpapaloob ng lahat na 

Kristo bilang ang kutamaya upang takpan at sangkapan sila, hindi sila 

makapailanlang sa himpapawid upang makipaglaban sa kaaway sa 

kalangitan. Sa halip, nababalot pa rin sila sa lahat ng kanilang sariling 

opinyon at konspeto. 
 

ANG  PRAKTIKAL  NA  PARAAN 

UPANG  MAKAPASOK  SA KARANASAN  NG  PANGITAIN 
 

Sa Apocalipsis 12, mayroon tayong pangitain, at sa Efeso mayroon 

tayong praktikal na paraan upang makapasok sa karanasan ng pangitaing 

ito. Bagama’t inihahayag ng Apocalipsis 12 ang higit na malakas na 

bahagi sa loob ng babae, hindi nito ibinibigay sa atin ang paraan upang 

maging ang higit na malakas na bahaging ito. Ang paraan, na inilahad sa 

aklat ng Efeso, ay ang mapalakas sa ating panloob na tao, ang mapalakas 

upang maranasan ang mga kayamanan ni Kristo, at ang maging malakas 

sa pamamagitan ng pagbibihis ng kutamaya ng Diyos sa pamamagitan ng 

pagbabasa-dalangin ng pumapatay na salita. Ang salitang tinatanggap 

natin sa pamamagitan ng pagbabasa-dalangin ay papatay sa bawat 

negatibong elementong nasa ating katauhan. Lalong napapatay ang mga 

negatibong elementong ito, lalo tayong nasasakangkapan ng kutamaya 

ng Diyos. Pagkatapos nating masangkapan gaya nito, maaari na tayong 

pumailanlang mula sa lupa at makipaglaban sa mga kapamahalaan at 

mga kapangyarihang nasa kalangitan. Kaya, ang paraan upang 

makipaglaban sa digmaan bilang lalakeng-anak ay matatagpuan sa Efeso 

6. 

Sapagkat natanto ko na ang bawat isa sa mga ekklesia sa pagbabawi 

ng Panginoon ay umiibig sa Panginoon, ako ay nagkaroon ng kabigatan 

na magsalamuha sa inyo sa ganitong paraan. Bagama’t iniibig ninyo ang 

Panginoon, marami pa rin kayong mga opinyon na kailangang mapatay. 

Ang pumapatay na salita ay dapat na gawin ang gawain nito sa loob 

natin. Hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng pagtuturo o pakikinig sa 

mga mensahe; ito ay ang resulta ng isang wastong pagbabasa-panalangin 

ng Salita. Habang ang salita kada salita ay tumatagos sa ating katauhan, 

ang ating mga opinyon, mga konsepto, mga pagnanasa, at mga pagpipili 

ay napapatay. Iminumungkahi ko na maglaan kayo ng dalawang linggo 

upang patunayan ito sa pamamagitan ng pagbabasa-dalangin sa buong 

aklat ng Efeso. Ang pagbabasa-dalanging ito ay maghahantad ng lahat ng 

inyong opinyon at konsepto, at dadalhin kayo nito sa punto kung saan 

kusang-loob ninyong itatakwil ang lahat ng ito. Sa gayon, kayo ay 

makapagsasabing, “Sa buhay-ekklesia kasama ang mga kapatid at sa 

aking buhay may-asawa, hindi ako tumatangan sa anumang opinyon. 

Panginoon, sapagkat hindi na ako nasasalabid ng anumang bagay sa lupa, 
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sa anumang oras ako ay makapaiilanlang mula sa lupa patungo sa 

sangkalangitan upang makipaglaban sa kaaway. Walang anuman ang 

makapipigil sa akin.” Kung ibabasa-dalangin mo ang aklat ng Efeso, 

makikita mo kung nasaan ka at malalaman mo kung ano ang kailangan 

mo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Nilalaman 



 

PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  APATNAPU’T  ANIM 
 

ANG  UNANG  BUNGA 
 

Sa kapitulo labindalawa nakita natin ang isang malinaw na 

pangitain ukol sa isang pansansinukob na babae na nagdadalang-tao sa 

isang lalakeng-anak at humaharap sa isang malaking dragon. Tayong 

lahat ay malalim na nakintalan ng tandang ito. Sa kapitulo labintatlo 

nakita natin ang dalawang halimaw—si Antikristo at ang bulaang 

propeta, na kapwa nakikipagsabwatan sa dragon, si Satanas, upang 

salungatin ang Diyos at hadlangan ang pagkukumpleto ng ekonomiya ng 

Diyos. Kasunod nito, tayo ay may higit na mahahalagang bagay sa 

kapitulo labing-apat. Dito hindi lamang natin nakikita ang unang bunga 

(bb. 1-5), bagkus ang mga bagay na kasunod ng raptyur ng unang bunga 

(bb. 6-13): ang pagpapahayag ng walang-hanggang ebanghelyo (bb. 6-7), 

ang pagbagsak ng panrelihiyong Babilonia (b. 8), ang babala laban sa 

pagsamba sa halimaw at sa kanyang larawan at laban sa marka (bb. 9-

11), at ang pagkamartir sa panahon ng matinding kapighatian (bb. 12-

13). Bilang karagdagan, sinasaklaw ng kapitulo labing-apat ang pag-aani 

(bb. 14-16) at ang malaking pisaan ng ubas (bb. 17-20). Ang kapitulo 

labing-apat ay may apat na pangunahing kategorya: ang pagraptyur sa 

unang bunga; ang mga bagay na kasunod ng pagraptyur sa unang bunga; 

ang pag-aani, na siyang ang paggagapas sa karamihan ng 

mananampalataya; at ang malaking pisaan ng ubas, na siyang ang 

paggagapas sa masasamang tao sa lupa. Kaya, inihahayag ng kapitulong 

ito kung papaano tutuusin ang bawat isang nabubuhay sa lupa sa 

katapusan ng kapanahunan.  

Ang lahat ng nasa lupa ay nabibilang sa isa sa dalawang kategorya: 

yaong bayan ng Diyos at yaong hindi bayan ng Diyos. Ang bayan ng 

Diyos ay binubuo ng mga Kristiyano at mga Israelita, ang mga Hudyo na 

may takot sa Diyos. Ang Israel ay hindi tinalakay sa kapitulong ito, 

sapagkat tinalakay na ito sa kapitulo pito sa pangitain hinggil sa 

pagtatatak sa isang daan at apatnapu’t apat na libong hinirang na mga 

Israelita. Inilalahad ng kapitulong ito ang pakikitungo ng Diyos sa 

bahaging Kristiyano ng Kanyang bayan. Sa bahaging ito ng Kanyang 

bayan, mayroon ding dalawang pangunahing seksiyon: ang unang bunga, 

yaong mga maagang nahinog, at ang ani, yaong mga huling nahinog. Sa 
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pagitan ng raptyur ng unang bunga at raptyur ng ani, apat na 

pangunahing bagay ang magaganap: ang pagpapahayag ng walang-

hanggang ebanghelyo; ang pagbagsak ng dakilang Babilonia, yaon ay, 

ang panrelihiyong Babilonia, ang Iglesya Katolika Romana; ang babala 

laban sa pagsamba sa halimaw, at ang dakilang pagkamartir sa panahon 

ng matinding kapighatian. Pagkatapos ng pag-ani, ang sitwasyon sa gitna 

ng mga Kristiyano ay malilinis. Subalit yaong hindi bayan ng Diyos ay 

mananatili pa rin sa lupa. Hindi sila itinuturing bilang ang trigo sa bukid 

ng Diyos, kundi bilang mga ubas sa masamang bukid. Ang mga ubas na 

ito ay titipunin tungo sa malaking pisaan ng ubas at yuyurakan ng 

Panginoong Hesus (bb. 19-20). Sa panahong iyon ang buong mundo ay 

malilinis. Kaya, ang kapitulo labing apat ay isang napakamakahulugang 

kapitulo, inihahayag kung paano tutuusin ang sitwasyon ng bawat isa sa 

lupa. Ang Diyos ay marunong, matuwid, at may kataas-taasang 

kapangyarihan. Sa pamamagitan ng Kanyang karunungan, katuwiran, at 

kataas-taasang kapangyarihan tutuusin Niya ang bawat isa sa lupa sa 

wastong paraan at sa tamang panahon. Purihin Siya! 

Ang prinopesiya sa Biblia ay isa lamang prinsipyo. Wala tayong 

taglay na mga detalye. Kung ibinigay ng Panginoon sa atin ang lahat ng 

detalye ng mga bagay na darating, magkakaroon ang Biblia ng libu-

libong pahina, at hindi natin ito madadala saanman. Pinasasalamatan 

natin ang Panginoon sa Kanyang karunungan. Natukoy na natin na ang 

lahat ng makasanlibutang kapangyarihan mula sa Babilonia hanggang sa 

darating na napanauling Imperyo Romano kasama ang sampung kaharian 

ay ikinatawan ng malaking larawang nakita ni Nebukadnezar sa isang 

panaginip (Dan. 2:31-33). Ang ulo ay sumasagisag sa Babilonia; ang 

dibdib at mga bisig, sa Medo-Persia; ang tiyan at mga hita, sa Grecia; at 

ang dalawang binti, sa Imperyo Romano. Isang pangkasaysayang 

katunayan na ang Imperyo Romano ay nahati sa dalawang seksiyon na 

isinasagisag ng mga binti ng larawan. Ang panahong tinutukoy ng 

bukung-bukong ay di-tiyak. Sa kasalukuyan tayo ay namumuhay sa di-

tiyak na kapanahunang ito. Isang puwang ang nalikha ng pagtatapos sa 

Imperyo Romano noong A.D. 476, subalit sa panahong ito ang puwang 

na iyon ay pinupunuan ng Iglesya Katolika Romana. Sa katapusan ng 

mahabang pagitan na ito, ang Imperyo Romano ay mapananauli at 

mapasusukdol sa sampung kaharian na isinagisag ng sampung daliri ng 

paa ng larawan. Ayon sa Daniel 2, ang sampung kahariang ito ay 

wawasakin ng isang batong natibag hindi ng mga kamay (bb. 34-35). 

Ang batong ito ay si Kristo, na darating mula sa kalangitan upang 

hampasin ang buong larawan, kasama ang lahat ng bagay mula kay 

Nebukadnezar hanggang sa huling Cesar. Sa Kanyang karunungan 
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ginamit ng Diyos ang larawan ng katawan ng tao upang magbigay ng 

isang malinaw na larawan ng iba’t ibang yugto ng pandaigdigang 

kapangyarihan. Ito ang paraan at ang prinsipyo ng propesiya sa Biblia. 

Sa isang pakahulugan, ang propesiya sa Biblia ay napakaikli. 

Ang prinsipyo ay gayundin hinggil sa pagraptyur sa bayan ng 

Diyos. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pagraptyur sa mga 

mandaraig at sa pagraptyur sa karamihan sa mga mananampalataya. 

Natalakay na natin ang bagay na ito ng raptyur sa mensahe dalawampu’t 

siyam at tatlumpu. Batay sa prinsipyo ng dalawang uri ng raptyur na ito, 

darako na tayo ngayon sa unang bunga. 
 

I.  ANG  UNANG  BUNGA 
 

A. Unang Bunga sa Diyos at sa Kordero 
 

Ang unang bunga sa Diyos at sa Kordero na binanggit sa bersikulo 

4 ay yaong mga pananim ng Diyos na pinakaunang nahinog. Ang mga 

naunang mandaraig na ito ay ang mga unang mahihinog sa bukid ng 

Diyos. Kaya, sila ay gagapasin bago ang ani bilang unang bunga sa 

Diyos at sa Kordero. Ayon sa bersikulo 14 hanggang 16, ang ani ay 

gagapasin sa bandang huli. Nangangahulugan ito na sila ay mararaptyur 

sa kalangitan bago ang ani, gaya kung paanong ang unang bunga ng 

mabuting lupa ay ginapas at dinala sa loob ng templo ng Diyos bago ang 

ani (Lev. 23:10-11; Exo. 23:19). Ang mga pangyayaring nakatala sa mga 

bersikulo 6 hanggang 13, na pawang magaganap sa panahon ng 

matinding kapighatian (Mat. 24:21), ay malinaw na nagpapahiwatig at 

matibay na nagpapatunay na ang mga unang mandaraig gaya ng unang 

bunga sa bersikulo 1 hanggang 5 ay mararaptyur bago ang matinding 

kapighatian at na ang ani sa bersikulo 14 hanggang 16, na kinabibilangan 

ng karamihan sa mga mananampalataya, ay mararaptyur bago matapos 

ang matinding kapighatian. 
 

B. Isang daan at Apatnapu’t Apat na Libo 
 

Sinasabi ng bersikulo 1, “At nakita ko, at narito, ang Kordero ay 

nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama Niya ay isang daan at 

apatnapu’t apat na libo.” Sa mga nakaraang panahon maraming guro ang 

nagtalo kung ang bilang na ito ay literal o pansagisag. Ang ilan ay 

nagsabi na ang bilang na isang daan at apatnapu’t apat na libo ay hindi 

isang literal na bilang, at ang iba ay nagsabi na gaya ng pagiging literal 

ng pitong lunsod sa mga kapitulo dalawa at tatlo, malamang ang bilang 

na isang daan at apatnapu’t apat na libo ay maituturing ding literal. 
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Walang alinlangang ang bilang na ito ay isang aktuwal na bilang, subalit 

may pansimbolong kahulugan. Bagama’t ang bilang ay literal, ito ay may 

espiritwal na kahulugan. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang tiyak na 

prinsipyo mauunawaan natin ang espiritwal na kahulugan ng bilang na 

ito.  

Ang isang daan at apatnapu’t apat na libo ay isanlibong 

minultiplika sa labindalawang ulit na labindalawa. Ang labindalawa ay 

ang bilang ng kakumpletuhan sa walang-hanggang pamamahala ng 

Diyos. Ang isang daan at apatnapu’t apat (21:17) ay labindalawang ulit 

na labindalawa, na sumasagisag sa kakumpletuhan ng mga 

kakumpletuhan, ang sukdulang kakumpletuhan sa ganap na paraan. Dito, 

ito ay isanlibong ulit nitong sukdulang kakumpletuhan. 

Ang bilang na labindalawa ay hindi binubuo ng anim na 

dinagdagan ng anim, kundi ng tatlong ulit na apat. Hindi ko ito sinasabi 

nang magaan o ng walang batayan. Ang biblikal na bilang na 

labindalawa ay binubuo ng tatlong ulit na apat. Ang Bagong Herusalem 

ay isang lunsod ng mga labindalawa—labindalawang pundasyon, ang 

mga pangalan ng labindalawang apostol (21:14), labindalawang pintuan, 

labindalawang anghel, ang mga pangalan ng labindalawang lipi ni Israel 

(21:12), labindalawang perlas (21:21), labindalawang buwan, 

labindalawang uri ng bunga (22:2). Ang taas ng mga pader nito ay 

isandaan at apatnapu’t apat na siko (labindalawang ulit na labindalawa, 

21:17), at ang sukat nito ay labindalawang libong estadio (isanlibong ulit 

na labindalawa, 21:16). Sa bawat aspekto ang Bagong Herusalem ay 

isang lunsod ng mga labindalawa. Nalalaman natin na ang bilang na 

labindalawa sa Bagong Herusalem ay binubuo ng tatlong ulit na apat sa 

katotohanang ang lunsod ay mayroong tatlong pintuan sa bawat apat na 

panig nito (21:13). Walang alinlangan, ang bilang na tatlo ay 

sumasagisag sa Tres-unong Diyos. Ang larawan ng Bagong Herusalem 

sa mga kapitulo dalawampu’t isa at dalawampu’t dalawa ay naghahayag 

sa Tres-unong Diyos. Sa 22:1 makikita natin ang trono ng Diyos at ng 

Kordero, kung saan nagmumula ang ilog ng tubig ng buhay. Dito taglay 

natin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritung ipinamamahagi ang 

Kanyang Sarili tungo sa lunsod. Ito ang Tres-unong Diyos. Ang lunsod 

mismo ay kumakatawan sa nilalang ng Diyos na isinagisag ng bilang na 

apat (apat na buháy na nilalang, 4:6). Sa Bagong Herusalem hindi ito 

isang bagay ng tatlo na dinagdagan ng apat, kundi ng tatlong ulit na apat. 

Ngayon ang ating bilang ay pito, gaya ng sa pitong ekklesia, ang pitong 

gintong patungan ng ilawan. Subalit sa kawalang-hanggan ang ating 

bilang ay magiging labindalawa, tatlo minultiplika sa apat, isinasagisag 

ang paghalo ng Tres-unong Diyos sa tao. Kaya, ang bilang na 

labindalawa ay sumasagisag sa paghalo ng pagkadibino sa pagkatao. 
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Gaano kamangha-mangha! Ang paghahalong ito ay para sa 

kakumpletuhan ng ekonomiya ng Diyos, ang kakumpletuhan ng pang-

ekonomiyang pamamahala ng Diyos. Samakatuwid, ang bilang na 

labindalawa ay mapapahiwatig ng kakumpletuhan sa pamamahala ng 

Diyos para sa pagsasakatuparan ng Kanyang ekonomiya.  

Dito ay hindi lamang bilang na labindalawa, bagkus isanlibong 

labindalawang ulit na labindalawa. Ang labindalawang ulit na 

labindalawa ay nangangahulugang kakumpletuhan sa pamamahala ng 

Diyos para sa ekonomiya ng Diyos sa loob ng kakumpletuhan sa 

pamamahala ng Diyos para sa ekonomiya ng Diyos. Ito ay tulad ng mga 

titulong Awit ng mga awit, Panginoon ng mga panginoon, at Hari ng 

mga hari. Ang labindalawang minultiplika sa labindalawa ay 

nangangahulugang kakumpletuhan ng mga kakumpletuhan. Ang 

kakumpletuhang ito ay hindi pansamantala, kundi walang-hanggan. Ito 

ay ang kakumpletuhan sa pamamahala ng Diyos para sa 

pagsasakatuparan ng ekonomiya ng Diyos. Idedeklara ng Bagong 

Herusalem sa buong sansinukob na ang tinubos na bayan ng Diyos ay 

magiging labindalawa sa gitna ng labindalawa, kakumpletuhan sa gitna 

ng mga kakumpletuhan. Kapag tayo ay nasa Bagong Herusalem, tayo ay 

magiging ang kakumpletuhan sa pamamahala ng Diyos para sa 

pagsasakatuparan ng ekonomiya ng Diyos sa kawalang-hanggan. Subalit 

sa kapitulo labing-apat ay mayroon tayong isanlibong labindalawa na 

minultiplika sa labindalawa, isanlibong ulit ng kakumpletuhan sa 

kakumpletuhan. Ito ang kahulugan ng bilang na isandaan at apatnapu’t 

apat na libo. Ang isandaan at apatnapu’t apat na libong unang bunga ay 

mga mananampalatayang para sa pagsasagawa ng walang-hanggang 

layunin ng Diyos.  

Mapalad tayo na nakatayo sa mga balikat ng napakaraming 

dakilang guro na nauna sa atin. Pinasasalamatan natin ang Panginoon 

para sa kanila. Ang nakita natin hinggil sa kahalagahan ng bilang na ito 

ay batay sa kanilang pagkaunawa. Gayon pa man, ang Panginoon ay 

nagpakita sa atin ng higit pa sa ipinakita Niya sa kanila. Bagama’t ang 

bilang na isandaan at apatnapu’t apat na libo ay literal, ito ay mayroong 

espiritwal na kahulugan, ipinahihiwatig na ang bawat buháy na 

mandaraig ay isang bahagi ng kakumpletuhan ng pamamahala ng Diyos 

sa pagsasakatuparan ng Kanyang ekonomiya sa kawalang-hanggan. Ang 

maging isang buháy na mandaraig ay isang malaking bagay. Ang maging 

isang unang bunga ay ang maging para sa kakumpletuhan ng 

pamamahala ng Diyos upang isakatuparan ang Kanyang ekonomiya sa 

kawalang-hanggan.  
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C. Binili mula sa Lupa 
 

Sinasabi ng bersikulo 3 na ang isandaan at apatnapu’t apat na libo 

ay “binili mula sa lupa.” Pinatutunayan nito na sila ay wala na sa lupa, 

kundi naraptyur na sa kalangitan. Sa panahon ng mga bersikulo 1 

hanggang 5 ang unang bunga ay wala na sa lupa sapagkat sila ay binili na 

“mula sa lupa.” Sila ay binili ng dugo ng Kordero at kinuha mula sa lupa 

tungo sa kalangitan.  

 

D. Binili sa gitna ng mga Tao 
 

Sinasabi ng bersikulo 4 na ang unang bunga ay “binili sa gitna ng 

mga tao.” Ipinahihiwatig nito na sila ay wala na sa gitna ng mga tao, 

kundi nasa kalangitan.  
 

E. Nakatayo kasama ang Kordero sa Bundok Sion 
 

Ang unang bunga ay nakatayo kasama ang Kordero sa Bundok Sion 

(b. 1). Ang Sion na binanggit sa bersikulo 1 ay hindi yaong makalupa 

kundi ang Sion sa kalangitan (Heb. 12:22). Yaong mga nakatayo kasama 

ang Kordero sa Bundok Sion ay naraptyur tungo sa kalangitan bago ang 

pag-uusig ni Antikristo sa relihiyon. Pagkatapos ng raptyur na ito, 

uusigin ni Antikristo ang mga tao at pipilitin silang sumamba sa kanya. 

Sa pamamagitan ng katotohanang ito nalalaman natin na ang mga buháy 

na mandaraig ay mararaptyur bago ang matinding kapighatian. 
 

F. Nagtataglay ng Pangalan ng Kordero 

at Pangalan ng Ama sa Kanilang mga Noo 
 

Ipinahihiwatig din sa bersikulo 1 na ang isang daan at apatnapu’t 

apat na libo ay may pangalan ng Kordero at pangalan ng Kanyang Ama 

na nakasulat sa kanilang mga noo. Ito ang pagtatanda sa kanilang 

pagiging kaisa ng Kordero at ng Ama at na sila ay pag-aari Nila. Ang 

pangalan ng Kordero at ang pangalan ng Ama na nakasulat sa mga noo 

ng mga naunang mandaraig na ito ay kasalungat ng pangalan ng halimaw 

na nakasulat sa mga noo ng mga sumasamba sa kanya (13:16-17).  
 

G. Inaawit ang isang Bagong Awit 
 

Sinasabi ng bersikulo 3, “At sila ay nag-aawitan ng isang bagong 

awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na buháy na nilalang at ng 

mga matanda; at walang sinumang matuto ng awit maliban sa isang daan 

at apatnapu’t apat na libo lamang, na mga binili mula sa lupa.” Ang isang 

daan at apatnapu’t apat na libo ay umaawit ng isang bagong awit sa 
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harapan ng trono, ng apat na buháy na nilalang, at ng mga matanda. 

Maliban sa unang bunga, walang sinumang matututo ng awit na ito, 

sapagkat wala nang iba ng nagtataglay ng kinakailangang karanasan. 

Ang mga awit ay palaging nagmumula sa karanasan. Kung ikaw ay 

walang karanasan, wala kang anumang maaawit. Dahil ang isang daan at 

apatnapu’t apat na libong mandaraig ay mayroong tiyak at partikular na 

mga karanasan kay Kristo, makaaawit sila ng isang awit na hindi 

naunawaan ng iba. Hindi maunawaan ng ilang Kristiyano ang ating mga 

awitin. Bagama’t maaari nilang sabihing ang mga awit na ito ay kakaiba, 

sinasabi natin na ang mga ito ay matamis at malasa. Kapag tayo ay 

umaawit ng ilang mga awitin, tayo ay nawawala sa ating mga sarili. 

Ngunit yaong mga walang karanasan ay hindi nauunawaan kung ano ang 

ating inaawit. Tanging ang mga may karanasan lamang ang matututong 

umawit ng awitin ng isandaan at apatnapu’t apat na libo. 

Sinasabi ng bersikulo 2, “At narinig ko ang isang tinig mula sa 

langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng dagundong ng 

malakas na kulog, at ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga mang-

aawit-ng-alpa na tumutugtog sa kanilang mga alpa.” Ang maraming 

tubig ay sumasagisag sa pagiging napakaingay ng lagaslas, ang malakas 

na kulog ay sumasagisag sa kataimtiman ng dagundong, at ang mga 

mang-aawit-ng-alpa ay sumasagisag sa pagiging kaaya-aya ng tinig.  

Ang kataimtiman ng malakas na kulog ay sisindak kay Satanas. 

Yamang ang pag-awit ng isang daan at apatnapu’t apat na libo ay 

magiging napakaingay sa araw na iyon, hindi ba dapat ang ating pag-awit 

ay maging maingay ngayon? Higit na maingay ang ating pag-awit, mas 

mainam. Mangyari pa, kokondenahin ito ng mga relihiyoso. Ang pag-

awit ng isang daan at apatnapu’t apat na libo ay halos kasing ingay ng 

tubig ng Niagara Falls. Sa katunayan, naniniwala ako na maaaring higit 

na maingay ito nang maraming beses kaysa sa Niagara Falls. Ang 

Kristiyanidad ngayon ay patay at legal. Subalit dapat tayong maging 

maingay, hindi patay. Gayon pa man, ang maingay nating pag-awit ay 

hindi dapat maging isang palabas; sa halip, dapat itong magmula sa ating 

espiritu. Hindi kukulangin ng walong beses sinabihan tayo sa aklat ng 

mga Awit na mag-ingay nang may kagalakan sa Panginoon (Awit. 95:1-

2; 98:4; 100:1). Ang magulo, may kagalakang ingay na ito ay dapat na 

awtomatikong magmula sa ating espiritu. Kapag tayo ay napupunuan ng 

matamis na karanasan sa Panginoon, ang ating espiritu ay lubos na 

mapupuspusan. Ang tanging paraan upang ihayag ang ating kagalakan ay 

ang gumawa ng ingay ng kagalakan sa Panginoon. Sapagkat ang Niagara 

Falls ay punô ng tubig na may malakas na bagsak, ang tunog nito ay 

hindi isang palabas. Ganito dapat tayo kapag tayo ay nagsasama-sama. 

Tangi lamang sa pamamagitan ng karanasan natin ito mauunawaan. 
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Makapagpapatotoo ako na naranasan ko ito. Minsan, habang tayo ay 

gumagawa ng isang napakalakas na ingay sa espiritu, umaawit at 

nagpupuri sa Panginoon, lumalabas ang matamis na musika mula sa 

malakas na tunog na ito. Kung naranasan mo na ito, makapagsasabi ka 

ng “Amen” sa kung ano ang aking sinasabi. Subalit ito ay hindi 

nagustuhan ng ilan na nagsabi na hindi nila nakayanan ang ingay. Gayon 

pa man, hindi ko ito pamamaraan—ito ay pamamaraan ng Panginoon, 

ang biblikal na pamamaraan. Kung hindi mo sasanayin ang iyong sarili 

sa ganitong paraan ngayon, kakailanganin mong matutuhan ito sa 

darating na panahon.  
 

H. Hindi Nangahawa sa mga Babae 
 

Sinasabi ng bersikulo 4 hinggil sa unang bunga na sila “ay hindi 

nangahawa sa mga babae, sapagkat sila ay mga birhen.” Gaya ng kung 

paanong nagkaroon ng isang debate tungkol sa kung ang bilang na isang 

daan at apatnapu’t apat na libo ay literal o matalinghaga, nagkaroon din 

ng isang debate tungkol sa pag-unawa ng pagkabirhen na binanggit sa 

bersikulong ito. Ayon sa bahaging ito ng Salita, ang lahat ng isang daan 

at apatnapu’t apat na libong buháy na mandaraig ay mga birhen. Ang ilan 

ay nagsasabi na ang pagkabirhen na ito ay literal, at ang iba ay nagsasabi 

na ito ay espiritwal. Ang pagkabirhen dito ay dapat na ang pagkabirheng 

binanggit ng Panginoon sa Mateo 19:11-12. Gayon pa man, ang 

parehong prinsipyo ay maaaring gamitin sa mga kapatid na babae (1 Cor. 

7:7, 34, 37). Ang prinsipyo ng pagkabirhen ay yaong hindi tayo dapat 

mahawaan ng anumang bagay na panlupa. Kung kukunin lamang natin 

ito nang literal, sa gayon ang lahat ng kapatid na babae ay hindi 

maisasama. Subalit hindi tama na hindi isama ang mga kapatid na babae 

sa pagiging isa sa mga buháy na mandaraig.  

Upang maging isang buháy na mandaraig dapat tayong maingatan 

sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon mula sa bawat dungis at 

polusyon at mamuhay sa lupa tulad ng mga birhen. Sa mga mata ng mga 

makasanlibutang tao maliit na bagay lamang kung tayo ay pupunta sa 

sinehan o hindi man. Subalit sa mga mata ng mga naligtas na, seryosong 

bagay para sa akin ang magtungo sa sinehan. Kapag ito ay ginawa ko, 

ako ay mahahawahan. Dapat nating ipamuhay ang buhay ng 

pagkabirhen, isang buhay ng kadalisayan. Ang dahilan kung bakit hindi 

ako naninigarilyo ni umiinom ay yaong hindi ko gustong mahawahan. 

Paminsan-minsan, inaalok ako ng ilang kapatid na lalake na uminom ng 

beer. Subalit palagi akong tumatanggi. Ang awa at biyaya ng Panginoon 

ang nagpreserba sa akin nang higit pa sa limampung taon. Hindi ko 

ipagbibili ang aking sarili nang gayon kamura gaya ng marumihan sa 
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pamamagitan ng pag-inom ng beer. Bagama’t maaaring hindi 

makasalanan ang uminom ng beer, hindi ko hahayaan ang pag-inom ng 

beer na makahawa sa aking pagkabirhen. Subalit huwag maging legal 

tungkol sa mga bagay tulad nito. Makauupo ako sa presensiya ng mga 

kapatid na lalake na umiinom ng beer at hindi mababalisa nang anuman. 

Ito ay lubusang hindi isang bagay ng legalidad; ito ay isang bagay ng 

ating naisin na maipreserba ang ating mga sarili bilang mga birhen para 

sa Panginoon. Dapat nating sabihing lahat, “Panginoong Hesus, iniibig 

Kita. Dahil iniibig Kita, mananatili akong gaya ng isang birhen para sa 

Iyo. Panginoon, hindi ko gustong mahawahan o mapolusyunan ng 

anumang bagay. Panginoon, nais kong panatilihin ang aking sarili para sa 

Iyo.” Bilang isang kabataang lalake, ako ay nananalangin sa ganitong 

paraan araw-araw. Gaano ko pinasasalamatan ang Panginoon na tunay 

Niyang sinagot ang aking panalangin.  

Sa aking mga paglalakbay sa loob ng mga taon, nakita ko ang aking 

sarili sa maraming iba’t ibang sitwasyon. Sa mga sitwasyong ito ay 

nagkaroon ng napakaraming tukso. Subalit ako ay makapagpapatotoo, 

maging sa harap ng tagapagparatang, na ang biyaya ng Panginoon ang 

nagpreserba sa akin. Bagama’t maraming telebisyon sa karamihan sa 

silid ng hotel, ang Panginoon ay makapagpapatotoo para sa akin na kahit 

minsan ay hindi ako nagbukas ng telebisyon. Hindi man isang kasalanan 

para sa akin ang manood ng telebisyon, subalit mahahawahan ako. 

Habang ako ay nasa aking silid sinabi ko, “Panginoon, hindi ko gustong 

mahawahan. Nais kong mapanatiling tulad ng isang birhen para sa Iyo. 

Panginoon, hindi ako naparito sa lunsod na ito para sa telebisyon, kundi 

para sa Iyong patotoo. Alam kong hindi nakikita ng mga kapatid na 

lalake at babae kung ano ang aking ginagawa sa aking silid sa hotel, 

subalit nakikita ito ng mga demonyo.” Kung binuksan ko ang telebisyon, 

ang aking patotoo para sa Panginoong Hesus ay hindi magkakaroon ng 

bigat. Subalit dahil ang aking budhi ay nagpatotoo na ako ay hindi 

nahawahan at ako ay napanatiling tulad ng isang birhen para sa 

Panginoong Hesus, ang aking pagsasalita ay mayroong bigat.  

Lubhang nakalulungkot na gawing isang bagay ng legalidad ang 

pagliligtas ng Panginoon. Hindi natin dapat sabihin na hindi tayo 

maaaring gumawa ng ilang bagay dahil tayo ay pinagbabawalan ng ating 

ekklesia na gawin ang mga ito. Anong kaawa-awang paggawi! Sa atin, 

ito ay hindi isang bagay ng legalidad, kundi ng isang nagmamahal na 

pagnanais para sa Panginoon. Iniibig natin ang Panginoong Hesus at 

marubdob na nagnanais na maipreserba bilang malilinis na birhen para sa 

Kanya. Sa tuwing ako ay nasa department store, tumitingin ako sa 

Panginoon na ako ay ingatan Niya sa pagiging narumihan. Ito ang 

kahulugan ng maging isang birhen. Kapwa ang mga kapatid na lalake at 
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ang mga kapatid na babae ay maaaring maging mga birhen para sa 

Panginoong Hesus. Kung ikaw ay mananalangin sa Panginoon sa 

ganitong paraan at magnanais na mamuhay gaya ng isang birhen, ang 

lahat ng “kulisap” ay mapapasailalim ng iyong mga paa. Ito ang paraan 

upang maging isang buháy na mandaraig, isa sa mga unang bunga.  

Maaaring ikaw ay nagtataka tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng 

mga mandaraig sa kapitulo labindalawa at ng mga mandaraig sa kapitulo 

labing-apat. Sa kapitulo labindalawa mayroon tayong lalakeng-anak, at 

sa kapitulo labing-apat mayroon tayong unang bunga. Sa mga mensahe 

sa kapitulo labindalawa malinaw nating nakita na ang lalakeng-anak ay 

para sa pakikipagbaka at paggapi kay Satanas. Kaya, ang lalakeng-anak 

ang tumutuos sa kaaway. Ang unang bunga ay hindi para sa 

pakikipagbaka; ito ay para sa kasiyahan ng Diyos at ng Kordero. Ang 

Diyos at ang Kordero ay nangangailangan ng pagtatamasa. Tayo, ang 

mga buháy na mandaraig, ang magiging ang unang bunga upang bigyang 

kasiyahan ang Kanilang pangangailangan para sa pagtatamasa. 

Ang kaaway, ang Diyablo, sa langit ay kailangang maibulid ng 

lalakeng-anak, na siyang magsasagawa ng paghahatol ng Panginoon sa 

kanya. Ito ang pangsyon ng lalakeng-anak. Subalit mayroon pang isang 

pangangailangan sa sangkalangitan—ang Diyos ay dapat masiyahan. 

Ang Diyos ay nagugutom at nauuhaw. Ninanais Niyang tikman ang ilang 

unang bunga para sa Kanyang kasiyahan.  

Dito muli nating nakikita ang soberanong karunungan ng 

Panginoon. Ang mga mandaraig na nangamatay sa loob ng mga siglo ay 

magiging ang lalakeng-anak, ang mga mandirigma. Bagama’t tayong 

mga nabubuhay sa lupa ay kailangan ding makipagbaka laban sa kaaway, 

walang pangangailangang labanan siya sa lahat ng oras. Pagkatapos 

mong pangaralan si Satanas ng ilang sandali, dapat mo na siyang 

kalimutan. Ang kaaway ay tuso. Sa sandaling magsimula kang mangaral 

sa kanya, aakitin ka niyang pangaralan siya palagi, na nagsasabing, “Ang 

aking mukha ay lubha nang makapal, at wala akong kahihiyan. Nais 

kong marinig ka na nangangaral sa akin sa lahat ng oras.” Gagawin niya 

ito upang gambalain ka mula sa pag-ibig sa Panginoon. Samakatuwid, 

pagkatapos mangaral sa Diyablo ng ilang panahon, dapat mong sabihing, 

“Diyablo, wala na akong panahong mangaral sa iyo. Sa halip, gagamitin 

ko ang aking panahon na sabihin sa aking Panginoon kung gaano ko Siya 

iniibig. Nais kong manatiling kasama ang aking Panginoon sa isang 

nagmamahal na paraan. Satanas, ikaw ay kaaway ng Panginoon at ikaw 

ay aking kaaway rin. Sapat na ang aking pangaral sa iyo. Umalis ka na—

ngayon ang panahon upang tamasahin ko ang isang pulot-gata kasama 

ang aking Panginoon.” Pag-aralan ninyo ang estratehiyang ito. Huwag 

pangaralan si Satanas sa mahabang panahon. Pagkatapos mangaral sa 
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loob ng ilang oras, dapat ka nang huminto at gugulin ang iyong panahon 

sa pag-ibig sa Panginoon, na nagsasabing, “Panginoon, nasisiyahan 

akong tumingin sa Iyo at makipag-usap sa Iyo. Panginoon, nais Kitang 

bigyang kasiyahan, makasama Ka, at manatili sa Iyong presensiya.” Pag-

aralang gumugol ng panahong mahalin ang Panginoong Hesus sa isang 

matalik na paraan. Kung ikaw ay hindi pa nagkakaroon ng gayong 

pagkakataon, ikaw ay may kakulangan. Hindi sapat ang maging walang 

kasalanan lamang. Hindi sapat ang maging mabuti o wasto lamang. 

Dapat tayong maging umibiig (in love) sa Panginoon. Bagama’t hindi ko 

nais ang katagang “umibiig (in love),” napipilitan akong gamitin ito. 

Kailangan nating lahat na umibig sa Panginoong Hesus, sinasabi sa 

Kanya na, “O Panginoong Hesus, iniibig Kita at alam Mo na iniibig Kita. 

Sapagkat iniibig Kita, Panginoon, mayroong ilang bagay na hindi ko 

gagawin.” Ito ang paraan upang maging isang buháy na mandaraig. 

Bagamat tiyak na kailangan ng Panginoon ang lalakeng-anak upang 

makipagdigma laban sa Kanyang kaaway, kailangan Niya ang unang 

bunga, ang Kanyang mga mangingibig, nang higit upang maging 

Kanyang kasiyahan.  

Sa sagisag, ang unang bunga ay hindi dinala sa tahanan ng 

magsasaka, kundi sa tahanan ng Diyos, ang templo, para sa Kanyang 

kasiyahan. Ito rin ay totoo maging sa Panginoong Hesus bilang ang 

unang bunga (1 Cor. 15:20, 23). Sa umaga ng Kanyang pagkabuhay na 

muli, hindi pinayagan ng Panginoong Hesus na hipuin Siya ni Maria. 

Sinabi Niya, “Huwag mo Akong hipuin, sapagkat hindi pa Ako 

nakaaakyat sa Ama” (Juan 20:17). Tila ba sinasabi ng Panginoon, 

“Huwag mo Akong hipuin, sapagkat dapat kong ihandog ang Aking 

kasariwaan sa Aking pagkabuhay na muli sa Aking Ama. Ang Aking 

Ama ang nararapat na unang makatikim ng kasariwaan ng Aking 

pagkabuhay na muli.” Kailangang matutuhan nating lahat na ihandog ang 

ating mga sarili sa isang sariwa, matalik, at nagmamahal na paraan sa 

Panginoon para sa Kanyang katamasahan. Kung tatanggihan mong 

gawin ang ilang bagay o hawakan ang ilang bagay dahil lamang ikaw ay 

takot sa isang bagay, wala ka sa mataas na kalagayan ng pagiging isang 

mangingibig ng Panginoon. Sa halip, ikaw ay nasa pinakamababang 

antas. Tayo ay nararapat na nasa pinakamataas na lugar, tumatangging 

gawin ang ilang bagay, hindi dahil sa pagkatakot, kundi dahil sa 

pagmamahal sa Panginoon. Ang mga kapatid na babae ay nagnanais na 

makasama ang kanilang mga asawang lalake sa halip na umuwi sa 

kanilang mga magulang sapagkat iniibig nila ang kanilang mga asawang 

lalake. Gayundin, sapagkat iniibig ko ang Panginoon, titigil ako mula sa 

paggawa ng ilang bagay. Maaaring may kalayaan akong gawin ang mga 

ito, at maaaring hindi mali na gawin ang mga ito, subalit dahil lamang sa 
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aking pag-ibig para sa Panginoong Hesus, hindi ko gagawin ang mga ito. 

Ito ang tunay na kahalagahan ng bahaging ito ng Salita.  

Kailangan nating sundin ang prinsipyo sa bersikulo 4. Ang 

prinsipyong ito ay yaong tayo, kapwa ang mga kapatid na lalake at mga 

kapatid na babae, ay nararapat na panatilihin ang ating pagkabirhen, 

tumitingin sa Panginoon na, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, tayo ay 

mapreserba Niya para sa Kanyang Sarili. Hindi lamang tayo dapat 

maging mga mandirigma, bagkus ay unang bunga rin, yaong mga 

nahinog nang mas maaga para sa kasiyahan ng Panginoon, Kailangan 

nating sabihing, “Panginoon, para sa kapakanan ng Iyong kasiyahan, nais 

kong mahinog nang maaga. Panginoon, wala akong pakialam sa aking 

raptyur—pinahahalagahan ko ang Iyong kasiyahan. Nais kong madala sa 

kalangitan upang Ikaw ay bigyang-kasiyahan. Panginoon, hangga’t ikaw 

ay nabibigyan ko ng kasiyahan, walang kaibahan sa akin kung ako man 

ay nasa lupa o nasa langit.” Ito ay ang saloobin ng mga buháy na 

mandaraig.  

Dahil hindi mahalaga sa unang bunga kung saan sila naroroon, 

hindi tayo sinabihan na sila ay iniakyat; sa halip, sinabihan lamang tayo 

na ang isang daan at apatnapu’t apat na libong unang bunga ay nakatayo 

kasama ang Kordero sa Bundok Sion. Gaya ng natukoy na natin, ito ay 

tiyak na hindi ang Sion sa lupa, bagkus ay ang Sion sa kalangitan. Kung 

ikaw ay isa sa mga buháy na mandaraig, wala nang kaibahan sa iyo kung 

ikaw ay maraptyur o hindi. Sapagkat ikaw ay nasa presensiya na ng 

Panginoon, ang raptyur ay hindi darating bilang isang sorpresa. Hindi 

mahalaga sa iyo kung ikaw ay nasa presensiya Niya dito sa lupa o doon 

sa Bundok Sion. Kapag dumating ka roon, hindi ka masosorpresa. 

Magiging mali na sabihing, “O, ako ay narito kasama ng Panginoon, Ako 

ay nasa Kanyang presensiya!” Yaong mga mararaptyur bilang ang unang 

bunga ay hindi magkakaroon ng damdamin ng pagkasorpresa. Sa halip, 

sasabihin nilang, “Panginoong Hesus, ako ay naging kasama Mo nang 

tuluy-tuloy sa loob ng maraming taon. Panginoon, walang pagkakaiba 

kung ako man ay nasa Anaheim o nasa ikatlong langit.” Sa mga 

tagalabas, darating bilang isang sorpresa na ikaw ay nakatayo sa Bundok 

Sion, subalit hindi ito dapat maging isang sorpresa sa iyo. Ito ay dapat na 

maging isang pangkaraniwang karanasan. Kung ikaw ay nalayo mula sa 

iyong asawang lalake sa maraming taon, ikaw ay “mahihibang” sa tuwa 

kapag nakita mo siya. Subalit kung kasama mo siya sa lahat ng oras, 

tiyak na hindi ka magiging lubhang “hibang.” Ikaw ba ay tunay na 

nagmamahal sa Panginoon? Ikaw ba ay nasa matalik na 

pakikipagsalamuha sa Kanya ngayon, napananatili sa loob Niya bilang 

isang birhen? Kung ikaw ay ganito, sa gayon ang raptyur ay hindi 
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darating bilang isang sorpresa; ito ay magiging isang karaniwang 

karanasan.  

Bagama’t ang mga bersikulong ito tungkol sa unang bunga ay 

tumutukoy sa isang uri ng raptyur, sa katunayan sila ay walang sinasabi 

tungkol sa raptyur. Sinabihan tayo na ang lalakeng-anak ay “inagaw-

paitaas,” subalit sinabihan tayo na ang unang bunga ay nakatayo sa 

bundok Sion kasama ng Kordero. Kung sila ay iyong tatanungin kung 

kailan sila nakarating doon, maaaring sabihin nilang, “Kami ay naririto 

lamang. Wala kaming espesyal na damdamin hinggil sa pagiging naririto 

sapagkat kami ay nasa presensiya na ng Panginoon sa maraming taon. 

Nakapamuhay na kami sa ganitong atmospero sa loob ng mahabang 

panahon.” Ito ang raptyur ng mga buháy na mandaraig. Ang mga ito ang 

unang bunga, yaong mga nagbibigay-kasiyahan sa kagutuman ng Diyos 

Ama at ng Kordero, ang Manunubos. Ang mga pinakamaagang mahinog 

sa mga pananim ng Diyos ay hindi para sa pakikipagbaka; sila ay para sa 

kasiyahan.  
 

I. Walang Nasumpungang Kasinungalingan 

sa Kanilang Bibig 
 

Sinasabi ng bersikulo 5 ukol sa unang bunga na “sa kanilang bibig 

ay walang nasumpungang kasinungalingan.” Ang mga kasinungalingan 

ay kahayagan at pagkakatawan ni Satanas. Ang Diyablo ay ang ama ng 

lahat ng nagsisinungaling, at ang kasinungalingan ay nagmumula sa 

kanya (Juan 8:44). Na walang nasumpungang kasinungalingan sa bibig 

ng mga mandaraig ay nagpapahiwatig na walang anumang bagay na kay 

Satanas sa kanilang kahayagan. Kung tayo ay mamumuhay ng isang 

buhay na nagmamahal sa Panginoon, sa gayon ay walang 

kasinungalingan o kabulaanan ang lalabas mula sa ating bibig. Bagama’t 

kinamumuhian kong sabihin, sa maraming taon ay nagdusa ako sa mga 

kasinungalingan ng mga tunay na Kristiyano. Anong kahihiyan! Sa 

pagbabawi ng Panginoon dapat walang mga kasinungalingan at walang 

mga kabulaanan sa ating bibig. Kapag sinabi nating “Oo,” ang 

ipinakakahulugan natin ay oo, at kapag sinabi nating “Hindi,” ang 

ipinakakahulugan natin ay hindi. Kung hindi tayo makasagot ng isang 

malinaw na oo o hindi, hindi tayo dapat magsabi ng anuman. Sa gayong 

pagkakataon, dapat nating gamitin ang ating karunungan na walang 

anumang sabihin, upang walang kasinungalingan o kabulaanan ang 

lumabas mula sa ating bibig. Wala tayong anumang kinalaman kay 

Satanas, ang sinungaling at ang pinagmumulan ng mga kasinungalingan.  
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J. Walang Dungis 
 

Sinasabi rin ng bersikulo 5 na ang unang bunga ay walang dungis. 

Ito ay nagpapahiwatig na sila ay walang batik o kulubot, bagkus ay 

sakdal sa kabanalan ng Diyos (Efe. 5:27), lubhang napabanal sa Diyos at 

lubusang napuspusan ng Diyos (1 Tes. 5:23). 
 

K. Nagsisisunod sa Kordero Saanman Siya Pumaroon 
 

Ang isang daan at apatnapu’t apat na libong unang bunga “ay 

nagsisisunod sa Kordero saanman Siya pumaroon” (b. 4). Hindi ang 

Kordero ang sumusunod sa atin, kundi nagsisisunod tayo sa Kanya 

saanman Siya pumaroon. Dapat nating matutunang lahat ang aral ukol sa 

pagsunod sa Kanya saanman Siya pumaroon. 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  APATNAPU’T  PITO 
 

ANG  MGA  BAGAY  NA  KASUNOD  NG 

PAGRAPTYUR  SA  UNANG  BUNGA 

 
Sa mensaheng ito tatalakayin natin ang mga bagay na kasunod ng 

pagraptyur sa unang bunga (14:6-13). 
 

II.  ANG  MGA  KASUNOD  NA  BAGAY 
 

A. Ang Walang-hanggang Ebanghelyo 
 

Ang magiging unang bagay na susunod sa raptyur ng unang bunga 

ay ang pagpapahayag ng walang-hanggang ebanghelyo (bb. 6-7). 

Bagama’t maaaring nabasa mo na nang maraming beses ang Apocalipsis 

14, marahil ay hindi kailanman tumatak sa iyo ang katagang walang-

hanggang ebanghelyo sa bersikulo 6. Malamang na wala pang 

mangangaral, ministro, o pastor ang nakapagsabi sa iyo kailanman na sa 

hinaharap, pagkatapos ng raptyur ng unang bunga, magkakaroon ng 

isang ebanghelyong ihahayag bilang ang “walang-hanggang 

ebanghelyo.” Ang alam lang ng karamihan sa mga Kristiyano ay ang 

ebanghelyo ng biyaya; hindi nila alam na, sa ekonomiya ng Diyos, isang 

walang-hanggang ebanghelyo ang ipapahayag sa panahon ng matinding 

kapighatian (Mat. 24:21). 

Ang walang-hanggang ebanghelyo ay naiiba sa ebanghelyo ng 

biyaya (Gawa 20:24) na ipinapahayag sa kapanahunan ng ekklesia. Ang 

pangunahing nilalaman ng ebanghelyo ng biyaya ay ang pagsisisi 

patungo sa Diyos at pananampalataya sa Panginoong Hesus (Gawa 

20:21) upang mapatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at 

maisilang na muli bilang mga anak ng Diyos (Luc. 24:47; Juan 1:12); 

samantalang yaong sa walang-hanggang ebanghelyo ay yaong ang mga 

tao ay dapat matakot sa Diyos at sambahin ang Diyos upang sila ay hindi 

malinlang na sumunod kay Antikristo, kundi maibalik sa tunay na 

pagsamba sa Diyos, “na Siyang gumawa ng langit at ng lupa” (b. 7). Ang 

tao lamang ang may pribilehiyong magpahayag ng ebanghelyo ng biyaya 

sa lupa ngayon (Gawa 10:3-6). Subalit ang walang-hanggang ebanghelyo 

ay hindi ipahahayag ng mga tao sa lupa, kundi ng isang anghel sa gitna 

ng langit sa pagtatapos ng kapanahunang ito.  
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Sumasang-ayon ang lahat ng mag-aaral at mga guro ng Biblia na 

ang Diyos ay may iba’t ibang paraan ng pakikitungo sa mga tao. Ang 

mga paraang ito ay tinatawag na mga kapanahunan. Bagama’t ang 

salitang kapanahunan ay nagpapaloob ng konsepto ng panahon, tiyak 

nitong tinutukoy ang iba’t ibang paraan na ginagamit ng Diyos upang 

pakitunguhan ang mga tao. Halimbawa, ang kapanahunan ng kautusan ay 

ang panahong pinakikitunguhan ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan 

ng kautusan. Nakitungo ang Diyos sa Israel sa pamamagitan ng 

kapanahunan ng kautusan. Sa bawat panahon ang Diyos ay may 

partikular na paraan ng pakikitungo sa ilang tao. Pagkatapos ng 

kapanahunan ng kautusan ay dumating ang kapanahunan ng biyaya, ang 

kapanahunan kung kailan tayo nabubuhay ngayon. Sa kapanahunan ito 

ang Diyos ay nakikitungo sa mga sumasampalataya sa Kanya ayon sa 

biyaya, hindi ayon sa kautusan. Gaya ng kung paanong ang kapanahunan 

ng kautusan ay winakasan ng pagdating ni Juan Bautista, ang 

kapanahunan ng biyaya ay wawakasan ng pagsisimula ng matinding 

kapighatian. Pinasimulan ni Juan Bautista ang isang bagong 

kapanahunan, ang kapanahunan ng biyaya. Sa simula ng matinding 

kapighatian, kapag si Satanas ay itinapon na sa lupa at ang espiritu ni 

Cesar Nero ay umahon na mula sa abyss, wawakasan na ang 

kapanahunan ng biyaya. Sa panahon ng tatlo’t kalahating taon, ang 

apatnapu’t dalawang buwan, ng matinding kapighatian, ang Diyos ay 

magkakaroon ng ibang paraan upang pakitunguhan ang mga tao—ang 

paraan ng walang-hanggang ebanghelyo. 

Kung maingat mong babasahin ang Apocalipsis 14, makikita mo na 

ang nilalaman ng walang-hanggang ebanghelyo ay lubusang naiiba mula 

sa ebanghelyong ipinahahayag natin ngayon. Ang ebanghelyong 

ipinahahayag natin ay naglalaman ng dalawang pangunahing aytem—

pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa Panginoong Hesu-Kristo. 

Sa simula ng kapanahunan ng biyaya, nagpakita si Juan Bautista upang 

ipahayag ang pagsisisi (Mat. 3:1-2). Kasunod niya, ipinahayag ng 

Panginoong Hesus ang pagsisisi at pananampalataya. Sinabi ni Juan 

Bautista, “Kayo ay magsisi” (Mat. 3:2), at sinabi ni Hesus, “Kayo ay 

magsisi at magsisampalataya” (Mar. 1:15). Sa mga Gawa, sumunod sa 

Panginoong Hesus ang mga apostol upang ipahayag ang pagsisisi at 

pananampalataya. Ang pagsisisi ay nangangahulugan ng pagbabago ng 

kaisipan; ito ay isang pagbabago ng konsepto at isang pagbabago sa 

pagkakaunawa sa buhay. Ang mga tao ay kinakailangang magkaroon ng 

isang pagbaling sapagkat ang kanilang buhay ay malayo sa Diyos. 

Ngayon ay kailangan nilang bumaling patungo sa Diyos. Ito ang 

kahulugan ng magsisi. Gayon pa man, ito ay isa lamang maliit na bahagi 

ng ebanghelyo ng biyaya. Ang higit na malaking bahagi ng ebanghelyo 
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ng biyaya ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesu-Kristo upang 

tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon ng walang- 

hanggang buhay upang maging mga anak ng Diyos. Ito ang nilalaman ng 

ebanghelyo ng biyaya na ipinahahayag natin ngayon. 

Ang nilalaman ng walang-hanggang ebanghelyo ay lubhang naiiba. 

Sa walang-hanggang ebanghelyo ay walang pagsisisi ni 

pananampalataya. Sa halip, may kautusang matakot sa Diyos at bigyan 

Siya ng kaluwalhatian at sambahin Siya “na gumawa ng langit at ng lupa 

at ng dagat at ng mga bukal ng mga tubig” (b. 7). Ang utos na sambahin 

ang Diyos bilang ang Manlilikha ay kabaligtaran ng pagsamba kay 

Antikristo at sa kanyang larawang binanggit sa bersikulo 9. Ang utos na 

matakot sa Diyos at bigyan Siya ng kaluwalhatian ay ibinibigay sa mga 

nananahanan sa lupa na sumasalungat sa pandaraya ng bulaang propeta 

na ang mga tao ay dapat sumunod kay Antikristo at sumasalungat sa 

banta ng kamatayan para sa sinumang hindi sasamba sa kanya sa 

panahon ng matinding kapighatian (13:14-15). Ang anghel na 

magpapahayag ng walang-hanggang ebanghelyo ay tila magsasabing, 

“Dapat kayong matakot sa Diyos. Sapagkat si Antikristo ay hindi ang 

Diyos, hindi siya dapat katakutan. Hindi kayo mailalagay ni Antikristo sa 

dagat-dagatang apoy; ang Diyos lamang ang makagagawa niyaon. 

Bagama’t si Antikristo ay maaaring makagawa ng ilang tanda, hindi niya 

nilikha ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang mga bukal ng mga tubig. 

Ang Diyos ang Manlilikha. Dapat kayong matakot sa Kanya at magbigay 

ng kaluwalhatian sa Kanya bilang ang Manlilikha ng sansinukob. Huwag 

sambahin si Antikristo at ang kanyang larawan. Kayong lahat ay dapat na 

sumamba sa Diyos.” Ito ang walang-hanggang ebanghelyo. Sapagkat 

mayroon tayong isang higit na mabuting ebanghelyo, hindi na natin 

kailangan pang marinig ang ebanghelyong ito. 

Sinasabi rin ng bersikulo 7, “Dumating na ang oras ng Kanyang 

paghahatol.” Ang paghahatol dito ay ang paghahatol na ipatutupad ni 

Kristo sa lahat ng bansa sa Kanyang pagbabalik sa lupa, gaya ng 

Kanyang paunang-sinabi sa Mateo 25:31-46. Ang paghahatol na ito, na 

ipatutupad sa lahat ng nabubuhay bago dumating ang sanlibong taon, ay 

naiiba sa paghahatol sa mga patay pagkatapos ng sanlibong taon, gaya ng 

binanggit sa 20:11-15. Ang lahat ng mamamayan ng mga bansa na 

matitira pa sa pagbabalik ng Panginoon ay hahatulan ayon sa walang-

hanggang ebanghelyong ipinahayag ng anghel sa panahon ng matinding 

kapighatian. Kung, sa pagkatakot sa Diyos at pagsamba sa Kanya, 

pinakitunguhan nila nang maayos ang bayan ng Diyos, yaon ay, 

inalagaan nila ang mga Kristiyano at mga Hudyo, ang mga kapatid ng 

Panginoon na dumaranas ng kahirapan at pagkapiit sa ilalim ng pag-

uusig ni Antikristo sa panahon ng matinding kapighatian, sila ay aariing-
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matuwid ng Panginoon nang sa gayon sila ay makapasok sa panlupang 

bahagi ng sanlibong taon upang makibahagi sa kahariang inihanda ng 

Diyos para sa kanila mula nang itatag ang sanlibutan (Mat. 25:34). Kung 

pinagmalupitan nila ang mga Kristiyano at mga Hudyo sa pamamagitan 

ng pagsunod kay Antikristo at sa pagsamba sa kanyang larawan, sila ay 

hahatulan at ibubulid sa walang-hanggang apoy ng dagat-dagatang apoy 

na inihanda para sa Diyablo at sa kanyang mga anghel (Mat. 25:41). 

Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 25:31 na Siya ay darating sa 

Kanyang kaluwalhatian at “luluklok sa Kanyang trono ng 

kaluwalhatian.” Ang bersikulong ito ay hindi nagsasabi ukol sa luklukan 

ng paghahatol (2 Cor. 5:10), kundi sa trono ng Kanyang kaluwalhatian, 

sapagkat sa panahong yaon ang paghahatol sa mga mananampalataya sa 

luklukan ng paghahatol ay tapos na. Una, ang Panginoon ay mananaog 

mula sa langit patungo sa himpapawid. Matapos na maraptyur ang lahat 

ng banal, hahatulan Niya sila sa Kanyang luklukan ng paghahatol. Hindi 

ito ang paghahatol sa mga hindi mananampalataya; ito ang magiging 

paghahatol sa mga mananampalataya upang malaman kung sino ang 

gagantimpalaan at sino ang didisiplinahin. Pagkatapos na maisagawa ang 

paghahatol na ito, ang Panginoon ay darating sa kaluwalhatian kasama 

ang Kanyang hukbo ng mga mandaraig na mananampalataya upang 

talunin si Antikristo at ang kanyang hukbo. Pagkatapos maibulid nang 

buháy si Antikristo at ang bulaang propeta tungo sa dagat-dagatang apoy, 

at pagkatapos gawing isang pista para sa mga ibon ang mga hukbo ni 

Antikristo (19:11-21), marami pa ring di-mananampalataya, ang mga 

bansa, sa lupa. Pagkatapos ay itatatag ng Panginoong Hesus ang trono ng 

Kanyang kaluwalhatian; ang lahat ng nabubuhay na di-

mananampalataya, ang mga bansa, ay titipunin sa harapan Niya (Mat. 

25:32); at ipapatupad Niya ang Kanyang paghahatol sa kanila. 

Inihahayag ng Gawa 10:42, 17:31, at 2 Timoteo 4:1 na ang Panginoon ay 

itinalaga ng Diyos upang hatulan kapwa ang mga nabubuhay at ang mga 

patay. Hahatulan ng Panginoon ang mga nabubuhay pagkatapos ng 

pagkalupig kay Antikristo at sa bulaang propeta at pagkatapos na 

maitatag Niya ang Kanyang trono ng kaluwalhatian. Kapag ang 

paghahatol na ito ay naisagawa na, ang sanlibong taong kaharian ay 

magsisimula na. Pagkatapos ng sanlibong taong kaharian, hahatulan ng 

Panginoon ang mga patay sa malaking puting trono (20:11-15). 

Ayon sa anong pamantayan hahatulan ng Panginoon ang mga 

buháy na di-mananampalataya sa trono ng Kanyang kaluwalhatian? 

Walang pahiwatig na hahatulan sila ng Panginoon ayon sa kautusan ni 

Moises. Ni hindi Niya sila hahatulan ayon sa ebanghelyo ng biyaya. 

Hindi sasabihin ng Panginoon, “Yaong mga sumasampalataya sa Akin ay 

mga tupa, at yaong mga hindi sumasampalataya sa Akin ay mga 
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kambing.” Sa halip, ayon sa Mateo 25:31-46, hahatulan ng Panginoon 

ang mga buháy na di-mananampalataya ayon sa paraan ng kanilang 

pagtrato sa Kanyang maliliit na kapatid, ang mga Hudyong may takot sa 

Diyos at ang mga Kristiyanong nananampalataya kay Kristo. Ang mga 

ito ang yaong mga daraan sa matinding kapighatian at yaong magiging 

pinagtutuunan ng pag-uusig ni Antikristo. Kaya, ituturing sila ng 

Panginoon bilang Kanyang maliliit na kapatid. Sa panahon ng matinding 

kapighatian, ang mga Hudyong may takot sa Diyos at ang mga 

Kristiyanong nananampalataya kay Kristo ay magugutom, mauuhaw, 

mahuhubaran, magkakasakit, at mabibilanggo (Mat. 25:35-39). 

Hahatulan ng Panginoon ang mga buháy na di-mananampalataya ayon sa 

kanilang pakikitungo sa Kanyang mga kapatid sa panahong yaon. Ang 

ilan ay pakikitunguhan sila nang mabuti. Walang alinlangan, sila ang 

mga makikinig sa walang-hanggang ebanghelyong ipapahayag ng anghel 

habang inuusig ni Antikristo at ng kanyang mga Tagasunod ang mga 

Hudyo at ang mga mananampalataya. Kapag narinig nila ang 

ebanghelyong itong nag-uutos sa kanilang matakot sa Diyos at sambahin 

Siya, ang kanilang mga puso ay mahihipo, at pakikitunguhan nila nang 

mabuti ang maliliit na kapatid ng Panginoon. 

Kaya, ang pagpapatupad ni Kristo ng kahatulan sa mga buháy na 

di-mananampalataya sa trono ng Kanyang kaluwalhatian ay ibabatay sa 

walang-hanggang ebanghelyo. Ang sinumang makikinig sa 

ebanghelyong iyon at pakikitunguhan nang mabuti ang Kanyang mga 

kapatid ay ituturing na “mga tupa.” Ang iba ay ituturing na “mga 

kambing.” Ang “mga kambing,” yaong mga sumusunod kay Antikristo 

upang usigin ang bayan ng Diyos, ay ilalagay kasama ni Antikristo sa 

dagat-dagatang apoy. Ang lahat ng “tupa,” sa kabaligtaran, ay papasok sa 

kahariang inihanda para sa kanila “mula nang itatag ang sanlibutan” 

(Mat. 25:34), ang makalupang bahagi ng sanlibong taong kaharian, 

subalit sila ang magiging mamamayan ng kahariang iyon, hindi ang mga 

hari o ang mga saserdote. Sa sanlibong taong kaharian tayo, ang mga 

mandaraig na Kristiyano, ay magiging mga hari; ang mga Hudyong may-

takot sa Diyos, na mapepreserba at maliligtas, ay magiging mga 

saserdote; at ang “mga tupa” ay magiging mamamayan. Samakatuwid, sa 

pamamagitan ng kapanahunan ng kautusan tatamuhin ng Diyos ang mga 

Hudyo upang maging mga saserdote; sa pamamagitan ng kapanahunan 

ng biyaya tatamuhin Niya ang mga mananampalataya upang maging mga 

hari; at sa pamamagitan ng walang-hanggang ebanghelyo tatamuhin Niya 

ang mga Hentil na may takot sa Diyos upang maging mamamayan ng 

sanlibong taong kaharian. 

Ang malinaw na larawang ito ay nabubuo sa pamamagitan ng 

wastong pagtutugma-tugma ng iba’t ibang bahagi ng Salita tulad ng mga 
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piraso ng jigsaw puzzle. Napagsanayan ko ang “jigsaw puzzle” na ito sa 

loob ng marami-raming taon. Anong tuwa ko nang sa wakas ay 

napagtugma ko ang lahat ng piraso! Isang malaking piraso nitong 

“puzzle” ay ang Mateo 25:31-46. Sa loob ng maraming taon, hindi 

naging matagumpay ang pagsubok kong ilapat sa tamang lugar ang 

pirasong ito. Bagama’t sinubukan kong ilagay ito kahit saan, hindi ito 

umakma saanman. Sa kalaunan, natagpuan ko kung saan aakma ang 

pirasong ito. Ngayon, sa halip na isang “puzzle,” mayroon tayong isang 

malinaw na larawan. 

Dahil sa awa ng Diyos, ang pagpapahayag ng walang-hanggang 

ebanghelyo ay susunod sa raptyur ng unang bunga. Pagkatapos na 

maraptyur ang unang bunga, uusigin ni Antikristo ang mga Hudyong 

may takot sa Diyos at ang mga Kristiyanong nananampalataya kay 

Kristo. Pagkatapos ay magsusugo ang Diyos ng isang anghel sa gitna ng 

langit upang ipahayag ang walang-hanggang ebanghelyo. 

Dalawampu’t limang taon na ang nakalilipas, halos wala pa tayong 

nalalaman tungkol sa teknolohiyang pangkalawakan. Naniniwala akong 

gagamitin ni Antikristo ang makabagong siyentipikong teknolohiya 

upang marating ang ibang planeta, na sa Biblia ay tinatawag na “mga 

bagay sa langit.” Kapagdaka, sa habag ng Diyos, magpapakita ang isang 

mangangaral na anghel sa kalawakan upang ipahayag ang isang walang-

hanggang ebanghelyo, babalaan ang mga nananahan sa lupa na matakot 

sa Diyos, sambahin Siya, at huwag usigin ang bayan ng Diyos. 

Nalalaman ng Diyos na ang pag-uusig na napukaw kasunod ng raptyur 

ng unang bunga ay magiging napakatindi na maliban sa Kanyang awa ay 

walang sinuman ang makababata nito. Subalit marami ang makikinig sa 

walang-hanggang ebanghelyo, maniniwala rito, at tutulong sa mga 

inuusig. Sa ganitong paraan, ang mga nagdurusang Hudyo at ang mga 

inuusig na Kristiyano ay matutulungang makuha ang kinakailangang 

pagkain, kasuotan, at pagdalaw. Nalalaman ng Panginoon ang mga 

ginagawa ng yaong mga tumulong sa Kanyang bayan, at kapag dumating 

Siya upang hatulan ang mga nabubuhay, Kanyang ituturing silang “mga 

tupa.” Bagama’t ang walang-hanggang ebanghelyo ay magbubunga ng 

mga mamamayan para sa sanlibong taong kaharian, ang layunin nito ay 

bawasan din ang pagdurusa ng bayan ng Diyos sa panahon ng matinding 

kapighatian. Ang Diyos ay maawain at kumakalinga sa Kanyang bayan. 

Gaano natin Siya pinasasalamatan sa Kanyang awa!  

Ang “tupa” sa sanlibong taong kaharian ay hindi magiging mga 

naisilang na muling mananampalataya. Sa halip na maisilang na muli, 

payak lamang silang mapanunumbalik sa kanilang orihinal, nilikhang 

kalagayan. Binabanggit ng Mga Gawa 3:21 ang ukol sa panahon ng 
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pagpapanumbalik. Sa panahong ito ang araw, ang buwan, at ang mga 

bituin ay mapanunumbalik nang makapitong ulit (Isa. 30:26). Ang haba 

ng pantaong buhay ay maibabalik din. Ang sinumang mamatay sa edad 

na isang daan ay maituturing na namatay nang wala pa sa panahon (Isa. 

65:20). Ang lahat ng “tupa” ay ibabalik sa sitwasyon ni Adam noon, sa 

orihinal na kondisyon ng tao sa paglikha. Maiiba sila sa atin. Nang 

manampalataya tayo sa Panginoong Hesus, ang buhay na walang-

hanggan ay pumasok sa atin. Ang “mga tupa,” gayon pa man, ay hindi 

magkakaroon ng buhay na walang-hanggan na papasok tungo sa loob 

nila; sa halip, papasok sila tungo sa loob ng buhay na walang-hanggan, 

sa kinasasaklawan ng buhay na walang-hanggan (Mat. 25:46). Ito ay 

nangangahulugan na sila ay mapanunumbalik lamang. Bagama’t hindi 

sila maisisilang na muli at hindi magkakaroon ng buhay na walang-

hanggan sa kanilang katauhan upang gawin silang mga anak ng Diyos, 

mapanunumbalik sila bilang mga wastong tao upang mamuhay sa lupa 

bilang bayan ng Diyos, ang mga mamamayan ng sanlibong taong 

kaharian. 
 

B. Ang Pagbagsak ng Panrelihiyong Babilonia 
 

Ang ikalawang pangyayaring susunod sa raptyur ng unang bunga 

ay ang pagbagsak ng panrelihiyong Babilonia. Sinasabi ng bersikulo 8, 

“At ang isa pa, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, 

Bumagsak na, bumagsak na ang dakilang Babilonia, na siyang 

nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng matinding galit ng kanyang 

pakikiapid!” Ang panuring sugnay, “na siyang nagpainom sa lahat ng 

bansa...,” ay nagpapakita na ang Babilonia rito ay tumutukoy sa 

makarelihiyon, mahiwagang Babilonia, na siyang ang Iglesya Katolika 

Romana, gaya ng nasa 17:2-6, hindi ang materyal na Babilonia, gaya ng 

nasa 18:2. Kapag sinira na ni Antikristo ang kasunduan sa Israel sa 

kalagitnaan ng huling linggo (pitong taon, Dan. 9:27; 11:31), wawasakin 

niya ang bawat relihiyon. Ito ang magtatanda ng pagsisimula ng 

matinding kapighatiang magpapatuloy sa loob ng tatlo’t kalahating taon. 

Dadakilain ni Antikristo ang kanyang sarili nang higit sa lahat ng diyos 

at pipilitin ang mga taong sambahin siya bilang Diyos (Dan. 8:9-11; 

11:36-37; 2 Tes. 2:3-4; Apoc. 13:4-6, 12, 14-15). Sa panahong iyon, 

wawasakin niya ang panrelihiyong Babilonia, ang tumalikod sa 

katotohanang Iglesya Katolika Romana (17:16). Kaya, ang panrelihiyong 

Babilonia ay babagsak sa pagsisimula ng matinding kapighatian, 

samantalang ang materyal na Babilonia ay babagsak pagkatapos ng 

matinding kapighatian (18:2).  
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“Ang alak ng kanyang pakikiapid” ay nagpapahiwatig ng espiritwal 

na pakikiapid ng Iglesya Katolika Romana na kanyang “pinainom sa 

lahat ng bansa” (17:2-6; 14:8). Habang siya ay nakikiapid, nagagalit siya 

sa mga banal na hindi sumasang-ayon dito. Ito ang “matinding galit ng 

kanyang pakikiapid.” Kaya, “ang alak ng kanyang pakikiapid” ay 

tinatawag ding “ang alak ng matinding galit ng kanyang pakikiapid.” 

Nakita na natin na sa kalagitnaan ng huling pitong taon 

ibabangong-muli si Antikristo. Bago ang Kanyang pagbangong-muli, 

siya ay papaslangin bilang ang ikapitong Cesar ng Imperyo Romano. 

Pagkatapos na umahon mula sa abyss at pumasok sa loob niya ang 

espiritu ni Cesar Nero, siya ay ibabangong-muli upang maging ang 

ikawalong Cesar, sa gayon ay nagiging isang sobrenatural na tao. 

Pagkatapos ng kanyang pagbangong muli, wawasakin niya ang bawat 

relihiyon at gagawin ang kanyang sariling tanging tuon ng 

makarelihiyong pagsamba. Hindi lamang niya aalisin ang paghahain ng 

mga Hudyo at wawasakin ang Hudaismo; wawasakin niya rin ang 

nakasakay sa halimaw na inilarawan sa kapitulo labimpito. Ang “babae 

na nakasakay sa isang eskarlatang halimaw” (17:3) ay “ang malaking 

patutot” (17:1), ang tumalikod sa katotohanang Iglesya Katolika 

Romana. Ang halimaw ay sumasagisag sa Imperyo Romano, lalo na kay 

Antikristo. Ayon sa larawang ito, isang masamang babae, ang Iglesya 

Katolika Romana, ang sasakay sa Imperyo Romano. Hindi lumaon 

pagkatapos ng kapanahunan ni Constantine the Great, ang ekklesia ay 

napababa hanggang sa hindi lamang ito tumalikod sa katotohanan, 

bagkus makasanlibutan din. Ito ay naging napakamakapangyarihan kaya 

ito ay naging isang mananakay na nakaupo sa Imperyo Romano. Ngunit 

sa kalagitnaan ng huling pitong taon, ipapawalang-saysay ng halimaw, ni 

Antikristo, ang kanyang tipan sa mga Hudyo, wawasakin ang Hudaismo, 

at hindi na pahihintulutan ang anumang relihiyon, kabilang na ang 

Katolisismo. Tatalikuran niya ang Katolisismo at, kasama ang sampung 

hari, ay lubusan itong buburahin. Sa bagay na ito ang Diyos ay tunay na 

soberano. Bagama’t dadakilain ni Antikristo ang kanyang sarili nang 

higit sa Diyos, sa katunayan siya ay gagamitin ng Diyos upang wasakin 

ang dalawang relihiyon—ang Hudaismo at ang Katolisismo. 

Ito ay tulad ng pagkasira ng relihiyon sa ilalim ng komunismo sa 

Tsina. Bagama’t sinasalungat ng mga komunista ang Diyos, hindi nila 

natatanto na sila ay ginagamit ng Diyos upang wasakin ang 

napakaraming iba’t ibang relihiyon, gaya ng Budismo at Taoismo. Bago 

ang 1949, may mga templo ng mga diyus-diyosan sa buong Tsina. 

Ngayon ang mga templong ito ay naalis na. Higit pa rito, bagama’t ang 

mga komunista ay sumasalungat kay Hesu-Kristo, ginagamit pa rin nila 

ang Kanyang kalendaryo. Ayon sa kasaysayan, kung kaninong 
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kalendaryo ang iyong sinusunod ay sa kanya ka napasasailalim. Dahil 

ginagamit ng mga komunista ang Kanyang kalendaryo, maging sila ay 

napasasailalim sa Panginoong Hesus nang hindi nila namamalayan. Sa 

katunayan, dahil si Hesus ay Hari ng mga hari, ang buong mundo ay 

gumagamit ng Kanyang kalendaryo. Ang lahat ng tao ay napasasailalim 

sa Kanya. Gaano kasoberano ang ating Panginoon! Siya ay soberano sa 

lahat ng sumasalungat sa Kanya, ginagamit maging ang kanilang 

pagsalungat upang isakatuparan ang Kanyang kalooban. Kapag dinakila 

ni Antikristo ang kanyang sarili upang maging Diyos, gagamitin siya ng 

Panginoong Hesus upang wasakin ang Hudaismo at ang Katolisismo. Si 

Antikristo ay gagawa ng isang mahusay na gawaing paglilinis para sa 

Panginoon, tatanggalin ang relihiyon sa lupa at gagawin itong handa para 

sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya, kapag dumating ang 

Panginoong Hesus upang talunin si Antikristo, ang relihiyon ay naalis na. 
 

C. Ang Babala Laban sa Pagsamba sa Halimaw at sa Kanyang 

Larawan at Laban sa Marka 
 

Pagkatapos ng raptyur ng unang bunga, isang babala ang ibibigay 

laban sa pagsamba sa halimaw at sa kanyang larawan at laban sa marka 

(bb. 9-11). Sinasabi ng bersikulo 9 at 10, “Kung ang sinuman ay 

sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng marka 

sa kanyang noo, o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak 

ng matinding galit ng Diyos, na hinalong walang banto sa saro ng 

Kanyang kapootan; at siya ay pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan 

ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Kordero.” Ang apoy at 

asupreng binanggit sa bersikulo 10 ay tumutukoy sa apoy at asupre sa 

dagat-dagatang apoy (19:20; 20:10, 14). Yaong mga sumasamba sa 

halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng marka ng kanyang 

pangalan ay pahihirapan nang walang-hanggan at mawawalan ng 

kapahingahan sa araw at gabi (b. 11).  

Sinasabi ng bersikulo 12, “Dito ay ang pagtitiis ng mga banal, ng 

mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya ni 

Hesus.” Ang mga banal na mananatili sa matinding kapighatian ay 

mangangailangan ng pagtitiis upang pagdusahan ang pag-uusig ni 

Antikristo. Ang mga banal sa matinding kapighatian ay mahahati sa 

dalawang uri ng mga tao: ang mga Hudyong sumusunod sa utos ng 

Diyos at ang mga mananampalataya na pinanatili ang pananampalataya 

kay Hesus. 
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D. Ang Pagmamartir sa Matinding Kapighatian 
 

Sa panahon ng matinding kapighatian, maraming banal ang 

mamamartir. Sinasabi ng bersikulo 13, “At narinig ko ang isang tinig 

mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, Pinagpala ang mga patay na 

nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, 

upang sila ay mangagpahinga sa kanilang mga pagpapagal; sapagkat ang 

kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila.” Ang mga patay dito ay 

tumutukoy sa mga martir na napasailalim ng pag-uusig ni Antikristo sa 

panahon ng matinding kapighatian. Pinatutunayan ito ng 20:4. Sa 

bersikulong ito mababasa natin ang pagpapala sa mga namartir sa 

panahon ng matinding kapighatian. Ang mga martir na ito ay 

magpapahinga, at ang lahat ng kanilang ginawa ay kasunod nila bilang 

isang gantimpala. 

Ang aklat ng Apocalipsis, na sinulat sa panahon ng pagbaba ng 

ekklesia, ay nagbibigay-diin sa Espiritu. Hindi sinasabi ng bersikulo 13, 

“sinasabi ng kasulatan,” kundi, “sinasabi ng Espiritu.” 
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PAG-AARAL  PAMBUHAY  NG  APOCALIPSIS 
 

MENSAHE  APATNAPU’T  WALO 
 

ANG  PAG-AANI 

AT  ANG  MALAKING  PISAAN  NG  UBAS 
 

Ipinapaloob ng mensaheng ito ang dalawang pangunahing paksa na 

makikita sa Apocalipsis 14: ang pag-aani (bb. 14-16) at ang malaking 

pisaan ng ubas (bb. 17-20). Ang pag-aani ay ang paggapas sa bayan ng 

Diyos, at ang pisaan ng ubas ay ang paggapas sa mga gumagawa ng 

masama. May tatlong lupon ng mga tao sa lupa ngayon—ang mga 

Hudyo, ang mga mananampalataya, at ang mga di-mananampalataya. 

Ang mga Hudyo at ang mga mananampalataya ay bayan ng Diyos, 

subalit ang mga di-mananampalataya ay pangunahing mga gumagawa ng 

masama. Ang pagtatatak sa mga nalabing Hudyo ay tinalakay sa 

pangitain sa 7:1-8. Kaya, sa kapitulo labing-apat ay walang nabanggit 

tungkol sa mga Hudyo, kundi tungkol lamang sa mga mananampalataya 

at di-mananampalataya. Ang unang bunga, yaong mga nahinog nang mas 

maaga, ay dadalhin sa Bundok Sion sa sangkalangitan bago ang 

matinding kapighatian. Gayon pa man, ang karamihan sa pananim ng 

Diyos, yaon ay, ang karamihan sa mga mananampalataya, ay nasa lupa 

pa pagkatapos ng pagraptyur sa unang bunga at sa kahuli-hulihan ay 

magiging ang ani. 
 

I.  ANG  PAG-AANI 
 

Sinasabi ng mga bersikulo 15 at 16, “At lumabas ang isa pang 

anghel sa templo, na sumisigaw ng may malakas na tinig sa Kanya na 

nakaupo sa alapaap, Ihulog mo ang Iyong karit at gumapas Ka; sapagkat 

dumating na ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay 

hinog na. At Siya na nakaupo sa alapaap ay naghagis ng Kanyang karit 

sa lupa, at ang lupa ay nagapasan.” Ang aanihin sa lupa ay ang bayan ng 

Diyos sa lupa, ang mga mananampalataya sa loob ni Kristo (1 Cor. 3:9). 

Sa Kanyang unang pagdating sa lupa, inihasik ng Panginoon ang 

Kanyang Sarili tungo sa loob ng Kanyang mga mananampalataya (Mat. 

13:3-8, 24). Ang lahat ng mananampalataya mula ng panahong iyon na 

tumanggap sa Kanya bilang ang binhi ng buhay ay naging pananim ng 

Diyos sa lupa. Yaong mga unang nahinog ay gagapasin bilang unang 

bunga sa Diyos bago ang matinding kapighatian, gaya ng tinukoy sa mga 

bersikulo 1 hanggang 5. Mahihinog ang karamihan sa tulong ng mga 
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pagdurusa sa matinding kapighatian at aanihin malapit sa pagtatapos ng 

kapighatian. Kaya, ang paggapas na binanggit sa bersikulo 16 ay 

magiging ang raptyur ng karamihan sa mga mananampalataya na 

maiiwan sa lupa upang pagdaanan ang malaking bahagi ng matinding 

kapighatian, sapagkat ang paggapas na ito ay magaganap pagkatapos 

pilitin ni Antikristo ang mga tao na sambahin siya at ang kanyang 

larawan (b. 9).  

Ang paggapas ng pananim ay nakasalalay sa pagkahinog nito. 

Yaong mga nahinog nang mas maaga ay magiging ang unang bunga, at 

ang karamihan na nahinog nang huli ay ang magiging ani. Sa Mateo 

13:39 tinukoy ng Panginoong Hesus na ang pananim ay aanihin sa 

kaganapan ng kapanahunang ito. Hindi pa natin nararating ang 

kaganapan ng kapanahunan; ang kapanahunang ito ay nagpapatuloy pa 

rin. Sa kaganapan ng kapanahunan, ang bukirin ng Diyos ay gagapasin. 

Bago ang panahon ng paggapas na ito, ang unang bunga ay mahihinog at 

mararaptyur.  

Ayon sa sagisag sa Lumang Tipan, ang unang bunga ay ginagapas 

at dinadala sa templo ng Diyos para sa katamasahan ng Diyos (Exo. 

23:19). Subalit kapag ang ani, ang karamihan ng pananim, ay ginagapas, 

dinadala ito sa kamalig, sa pagitan ng bukid at ng bahay. Sa 

pamamagitan nito makikita natin na ang unang bunga ay dadalhin sa 

bahay ng Diyos—sa Bundok Sion sa kalangitan—at na ang ani ay 

dadalhin sa himpapawid. Hindi magtatagal matapos na ang unang bunga 

ay madala sa Panginoong Hesus sa ikatlong langit, iiwan Niya ang 

kalangitan at bababa sa himpapawid, kung saan Siya mananatili nang 

ilang panahon. Ayon sa propesiya sa 1 Tesalonica 4, ang ani ay iaakyat 

sa himpapawid. Ang karamihan sa mga Kristiyano ay nauunawaan 

lamang ang raptyur sa isang pangkalahatang paraan ayon sa 1 Tesalonica 

4. Hindi nila nakikita ang anumang tungkol sa raptyur ng lalakeng-anak 

at ng unang bunga.  

Tinatalakay ng Apocalipsis 14 ang dalawang uri ng raptyur, ang 

raptyur ng unang bunga at ang raptyur ng ani. Ipinakikita ito nang 

malinaw na malinaw ng larawan sa tipolohiya. Noong sinaunang 

panahon ang mga maagang trigo, ang unang bunga, ay unang ginagapas, 

at ang ani ay ginagapas sa dakong huli. Gaya ng nalalaman ng lahat, higit 

na mainam ang isang larawan kaysa sanlibong salita. Sa larawang ito ay 

walang anumang kalabuan at walang batayan para sa pagtatalo. Dapat 

lamang nating kunin ang dalisay na salita ayon sa larawan ng unang 

bunga at ng ani. Hinihintay natin ang raptyur ng unang bunga. Yaong 

mga hindi makakabahagi rito marahil ay makakasama sa ani.  
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A. Pagkatapos ng Pang-uusig ni Antikristo sa Relihiyon Malapit sa 

Pagtatapos ng Matinding Kapighatian 
 

Ayon sa kapitulo labing-apat, ang raptyur ng ani ay magaganap 

pagkatapos ng pang-uusig ni Antikristo sa relihiyon. Pagkatapos ng 

raptyur ng unang bunga, pipilitin ng halimaw, ni Antikristo ang mga tao 

na sambahin siya at ang kanyang larawan. Uusigin din niya ang mga 

mananampalataya. Ito ang matinding kapighatian. Ang raptyur ng unang 

bunga ay bago ang matinding kapighatian, samantalang ang raptyur ng 

ani ay mangyayari tungo sa pagtatapos ng matinding kapighatian. Kaya, 

ang lahat ng banal na kasama sa raptyur ng ani ay dapat dumaan sa higit 

na malaking bahagi ng matinding kapighatian.  
 

B. Sa pamamagitan ni Kristo na katulad ng Anak ng Tao 
 

Sinasabi ng bersikulo 14, “At nakita ko, at narito, ang isang puting 

alapaap, at nakaupo sa ibabaw ng alapaap ang Isang katulad ng Anak ng 

Tao, na may isang gintong putong sa Kanyang ulo, at may isang matalas 

na karit sa Kanyang kamay.” Ang ani ay gagapasin ni Kristo bilang ang 

Anak ng Tao. Siya ay dumating bilang ang Anak ng Tao upang maghasik 

ng binhi, at Siya ay muling darating bilang ang Anak ng Tao upang 

gapasin ang Kanyang inihasik.  

Sa Kanyang pagbabalik, ang Panginoong Hesus ay mananatili pa 

ring ang Anak ng Tao. Bilang ang Anak ng Tao Siya ay kuwalipikadong 

magpatupad ng kahatulan ng Diyos sa lahat ng tao (Juan 5:27). Sa 

pagkakataong ito hindi na Siya mababalot, o matatago, sa alapaap, kundi 

mauupo sa ibabaw ng ulap. Nangangahulugan ito na hindi na Siya 

nakakubli; ang Kanyang pagdating ay magiging hayagan. Bago ito, ang 

Kanyang pagdating ay nakakubli, subalit ngayon ito ay magiging 

hayagan at nakikita. Sa 10:1 si Kristo ay nabibihisan pa rin ng alapaap, 

samantalang dito Siya ay nasa ibabaw ng alapaap. Ito ay tumutugma sa 1 

Tesalonica 4:17 at nagpapahiwatig na ang pagbabalik ng Panginoon ay 

ginawa nang hayagan.  

Sinasabi rin ng bersikulo 14 na Siya ay may “isang gintong putong 

sa Kanyang ulo, at may isang matalas na karit sa Kanyang kamay.” Ang 

gintong putong sa Kanyang ulo ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay 

ang Isa na pinutungan ng kaluwalhatian (Heb. 2:9). Ang matalas na karit 

sa Kanyang kamay ay nagpapahiwatig na Siya ang Isang gumagapas sa 

bukid ng Diyos. 
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C. Ang Aanihin ay Hinog Na 
 

Sinasabi ng bersikulo 15, “Ang aanihin sa lupa ay hinog na.” Ang 

mahinog ay ang matuyo sa lahat ng makalupang tubig. Ang pagdurusa sa 

matinding kapighatian ay magiging katulad ng nagdadarang na araw, 

tinutuyo ang mga makalupang tubig mula sa mga mananampalataya na 

maiiwan sa lupa sa matinding kapighatian upang sila ay mahinog. Bago 

ang panahong ito, ang aanihin ay hilaw pa. Walang magsasaka ang 

gagapas ng hilaw na pananim. Ang buong bukirin ay dapat mahinog. 

Kapag nahinog na ang bukirin, ang oras ng pag-aani ay darating.  
 

D. Ginapas sa pamamagitan ng Karit 
 

Sinasabi ng isang anghel sa bersikulo 15, “Ihulog Mo ang Iyong 

karit at gumapas Ka,” at sinasabi ng bersikulo 16, “At Siya na nakaupo 

sa alapaap ay naghagis ng Kanyang karit sa lupa at ang lupa ay 

nagapasan.” Ang karit sa mga bersikulong ito ay sumasagisag sa mga 

anghel na isinugo ng Panginoon upang gapasin ang ani (Mat. 13:39). Sa 

oras ng Kanyang pagdating, isusugo ng Panginoon ang Kanyang mga 

anghel upang kunin ang mga mananampalataya mula sa bukirin. 

 

E. Raptyur sa Pagtunog ng Ikapitong Trumpeta 
 

Ang aanihin ay iraraptyur sa pagtunog ng ikapitong trumpeta, ang 

huling trumpeta (1 Cor. 15:51-52; 1 Tes. 4:15-17). Ang pagtunog ng 

ikapitong trumpeta ay tatagal hanggang sa kawalang-hanggan. Ang 

raptyur na ito ay magaganap bago ang simula ng trumpetang ito.  

Pagkatapos marinig ang tungkol sa mga mas maagang mandaraig at 

tungkol sa mga mas huli, mas mga dagliang mandaraig, maaaring isipin 

mo na ang lahat ng mananampalataya ay magiging mga mandaraig, at 

maaaring isipin mo kung sinu-sino ang makakasama sa aanihin. 

Kamakailan ay narinig ko na sa Estados Unidos ay may limampung 

milyong naisilang na muling Kristiyano. Kaya sa Estados Unidos pa 

lamang ay mayroon nang sampu-sampung milyon upang gapasin ng 

Panginoong Hesus.  

Hindi madaling unawain ang Biblia. Naniniwala ba kayo na ang 

buong mundo, kabilang na ang Asya, Aprika, Hilagang Amerika, Timog 

Amerika, Australasya, at Europa, ay mapasasailalim ng pamamahala ni 

Antikristo? Hindi, tiyak na hindi ganyan ang magiging sitwasyon. Si 

Antikristo ang magiging Cesar ng Imperyo Romano, at hindi 

nasasakupan ng Imperyo Romano ang buong mundo. Marahil ay 

kabilang dito ang higit na malaking bahagi ng Kanlurang Europa at 

maaaring isang bahagi ng Hilagang Aprika at silangang Asya. Tiyak na 
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hindi mapasasailalim ang Rusiya sa pamamahala ng Imperyo Romano; 

gayon din ang Australasya, Tsina, India, o ang Estados Unidos.  

Ako ay may kabigatang ibahagi sa inyo ang ilang bagay na, sa 

mahigpit na pananalita, ay wala akong makikitang batayan sa Biblia. 

Bagama’t ayaw kong magsalita ng anumang hindi nakabatay sa Biblia, 

may ilang bagay sa aking puso na tunay kong pinaniniwalaang mula sa 

Diyos, gayon pa man ay hindi nabanggit sa Biblia. Ayon sa propesiya sa 

Biblia, si Antikristo ay magkakaroon lamang ng pamamahala sa mga 

teritoryo ng Europa, Asya Minor, Palestina, at Hilagang Aprika. Higit pa 

rito, si Antikristo ay hindi isang komunista. Ang isang katibayan nito ay 

nasa Apocalipsis 18, na nagpapakita na ang kapitolyo ni Antikristo, ang 

Roma, ay magiging isang sentro ng kapitalismo. Ang talâ ng kapitulong 

yaon, na nagsasabi pa nga ng tungkol sa pagbebenta ng mga kaluluwa, o 

mga tao, ay hindi isang talâ ng komunismo, kundi ng kapitalismo. Ang 

buong lupa ay nasa ilalim ng soberanong pagkokontrol ng Diyos. 

Naniniwala ako na ang Estados Unidos ay lubusang ipepreserba ng 

Diyos hanggang sa bumalik ang Panginoon. Gaya ng nabanggit ko na, 

naniniwala ako na ang Estados Unidos ay ang magiging ilang na 

binanggit sa Apocalipsis 12. Ito ay magiging isang lugar na ligtas at 

kublihan para sa napakaraming nagsilikas. Mula sa sampu-sampung 

milyong Kristiyano sa Estados Unidos, hindi marami ang magiging 

mandaraig. Tiyak na hindi sila mapapatay ni Antikristo, sapagkat ang 

Estados Unidos ay wala sa teritoryo ni Antikristo. Yamang ang Estados 

Unidos ay magiging isang lugar ng kaligtasan at kanlungan, ang mga 

Kristiyano sa bansang ito ay hindi magiging mga dagliang mandaraig. Sa 

halip, sila ay makakasama sa aanihin.  

Kapag narinig mo ito, maaaring mapaisip ka kung papaano 

mahihinog ang mga mananampalataya sa Amerika. Maaaring iisipin mo 

na sapagkat ang Amerika ay isang ligtas na lugar, ang mga Kristiyano 

rito ay patuloy na magiging pabaya at walang ingat. Ipagpalagay na ikaw 

ay isang Kristiyano na nakatira sa Estados Unidos sa panahon ng 

matinding kapighatian. Kung nasasaksihan mo ang pagsasakatuparan ng 

mga propesiyang isinaalang-alang natin sa mga mensaheng ito, may 

katigasan at may kamangmangan ka pa rin bang tatangging ibigin ang 

Panginoon? Ang unang bunga ay malamang na naraptyur na, at ang 

balita ukol dito ay magiging ulo ng mga balita. Uusigin ni Antikristo ang 

mga Hudyo at mga Kristiyano sa Europa. Sa liwanag ng lahat ng ito, 

ipagpapatuloy mo pa bang kunin ang Estados Unidos bilang iyong lupain 

ng kaligayahan? Higit pa rito, maraming Kristiyanong mula sa Europa 

ang tatakas patungong Estados Unidos upang takasan ang pang-uusig ni 

Antikristo. Ililipad sila ng mga pakpak ng malaking agila tungo sa ilang. 

Yaong mga hindi makatatakas ay mamamartir at sa gayon ay magiging 
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ang dagliang mandaraig. Tiyak na sa panahong yaon ang bawat 

Kristiyano sa lupa ay magiging malinaw ang pag-iisip at mapupukaw na 

ibigin ang Panginoon. Marami sa mga tumutuligsa sa atin ngayon ay 

maaaring makatanggap ng tulong ng ating pangkasalukuyang patotoo.  

Sa katapusan ng kapanahunang ito isang digmaan ang magaganap 

sa Armagedon. Ayon sa mga propesiyang may kaugnayan sa digmaang 

ito sa Armagedon at ayon sa kasalukuyang sitwasyon ng sanlibutan, 

magkakaroon ng apat na pagmumulan ng lakas-militar sa lupa: isang 

mula sa hilaga, ang Rusiya; isa pang mula sa silangan, ang lupain ng 

sumisikat na araw; isa pang mula sa Europa, ang teritoryo ni Antikristo; 

at ang huli mula sa Estados Unidos. Ang mga hukbo mula sa tatlong 

pinagmumulan ng puwersang militar ay magtitipon sa Armagedon, 

subalit ang puwersang Amerikano ay maaaring hindi kasama. Ang 

paghilig ng sitwasyon ng sanlibutan ngayon ay naghahanda ng daan para 

sa digmaan sa Armagedon. Subalit ang Amerika ay magiging isang ligtas 

na lugar, isang ilang, para sa bayan ng Diyos.  

Sa panahon ng matinding kapighatian ang mga Kristiyano ay 

uusigin, at marami ang mamamartir. Subalit isang may kalakihang bilang 

ng bayan ng Diyos ang tatakas patungong Estados Unidos at sa gayon ay 

makakasama sa aanihin. Ang pagkaalam ng mga natupad na propesiya at 

ang ulat tungkol sa mga kasalukuyang pangyayari ay mag-uudyok sa 

kanilang lahat na hanapin ang Panginoon at ibigin Siya nang masidhi. 

Matatanto nilang lahat na ang Panginoong Hesus ay babalik sa hindi 

kukulangin sa tatlo at kalahating taon. Kaya, ang bawat isa ay lalago sa 

buhay at gugulang.  

Sinasabi ng Apocalipsis 16:15, “Narito, Ako ay pumaparitong gaya 

ng isang magnanakaw. Pinagpala siyang nagbabantay at nag-iingat ng 

kanyang mga damit, nang hindi siya lumakad nang hubad, at makita nila 

ang kanyang kahihiyan.” Ang salitang ito ay sasalitain kapag malapit na 

ang pagbubuhos sa ikapitong mangkok. Maging sa huling araw na ito, 

ang Panginoon ay magbibigay ng isang babala na Siya ay pumaparitong 

gaya ng isang magnanakaw. Nagpapatunay ito na, maging pagkatapos ng 

raptyur ng ani, na magaganap bago ang naunang anim na mangkok, 

mayroon pa ring ilang mananampalataya sa lupa. Ito ang mga natirang 

pupulutin (gleanings) (Lev. 23:22). Ayon sa sagisag sa Levitico, may 

unang bunga, ang aanihin, at maliit na dami ng pananim na naiwan sa 

bukirin na tinatawag na mga natirang pupulutin. Ang mga pangyayari sa 

kapitulo labing-anim ay magaganap pagkatapos ng pag-ani, na nasa 

kapitulo labing-apat. Sinasabi sa atin ng kapitulo labing-anim na pitong 

mangkok ang ibubuhos, pangunahin na sa kaharian ni Antikristo. 

Pagkatapos ng ikaanim na mangkok, magbibigay ang Panginoon ng 

isang babala sa mga mananampalatayang nasa lupa pa pagkatapos ng 

Mga Nilalaman 



pag-aani na maging mapagbantay at ingatan ang kanilang mga kasuotan. 

Ito ang bahagi ng pananim na maiiwan pa rin sa lupa pagkatapos ng pag-

aani. Samakatuwid, ilang Kristiyano ang magiging mga unang bunga, 

ang karamihan ay magiging ang aanihin, at isang maliit na bilang ang 

mga natirang pupulutin.  

Upang malaman ang Biblia, dapat nating pagsama-samahin ang 

iba’t ibang bahagi ng Salita tulad ng mga piraso ng isang jigsaw puzzle. 

Kapag ginawa natin ito, makikita natin ang isang malinaw at kumpletong 

larawan. Gumagamit ang Biblia ng ilang sagisag upang ikatawan ang 

mga bansa. Halimbawa, ang Persia ay kinakatawan ng isang lalakeng 

tupa at ang sinaunang Gresya ng isang kambing. Maging ang kahulugan 

ng Dagat Aegean ay ang dagat ng mga kambing. Ang sinaunang 

Babilonia ay sinagisag ng isang leon. Ang mga bagong tuklas sa 

arkeolohiya sa Babilonia ay may mga kasamang sinaunang relikya na 

may mga anyo ng mga leon sa mga ito. Binanggit ng Apocalipsis 12 ang 

tungkol sa isang malaking agila. Batay sa katunayan na sa Biblia ang 

mga hayop ay ginagamit upang isagisag ang mga bansa, maaaring 

itanong natin kung anong bansa ang isinasagisag ng agila. Ang sagot, 

mangyari pa, ay ang Estados Unidos. Ito ay hindi aksidente. Sa halip, 

tiyak na ito ay ang soberanong karunungan ng Diyos. Sa pagiging 

soberano ng Diyos ay pinili ng mga ninuno ng bansang ito ang agila 

bilang pambansang sagisag. Bagama’t walang isa mang bersikulo sa 

Biblia ang nagsasabing isinasagisag ng agila ang Estados Unidos, 

naniniwala ako na, sa pagiging soberano ng Diyos, ang agila sa 

kapitulong yaon ay tiyak na tumutukoy sa bansang ito. Ito ang dahilan na 

ako ay naniniwalang ang Estados Unidos ang magiging ilang sa 

Apocalipsis 12 at magsisilbing isang kublihan para sa mga nagsilikas na 

tao ng Diyos.  

Higit na madaling maunawaan ang mga propesiya sa Biblia ngayon 

kaysa noong limampung taon na ang nakalilipas. Maraming taon na ang 

nakalipas, pinag-aralan ko ang hinulaang pagbubuong muli ng bansang 

Israel. Noong 1948, nakita mismo ng aking mga mata na nangyari ito. 

Gaya ng nalalaman nating lahat, noong 1967 ibinalik sa mga Hudyo ang 

lunsod ng Herusalem. Ngayon ang sitwasyon ng daigdig ay nakatuon sa 

Gitnang Silangan. Ngayon ay naninirahan ako sa bansa ng malaking 

agila. Bagama’t maraming makasalanang bagay sa Estados Unidos, 

gayunman, maliban sa bansang Israel, wala nang iba pang bansa ang 

nabuo ayon sa Salita ng Diyos. Mayroon akong kopya ng unang 

Saligang-batas ng Estados Unidos. Ito ay binubuo ng mga bersikulo mula 

sa aklat ng Exodo. Bukod pa rito, nagbubukas ang bawat sesyon ng 

Kongreso sa isang panalangin. Ako ay naroon para sa isang gayong 

pambungad na panalangin noong 1958. Bagama’t ang panalanging iyon 
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ay pormal, ito ay lubhang mabuti pa rin. Higit pa, ang mga salitang In 

God we trust (Sa Diyos kami nagtitiwala), ay nakaukit sa ibabaw ng 

ating mga barya. Sa Biblia, ang lahat ng ibang bansa ay isinagisag ng 

mga panlupang hayop. Subalit mayroong isang bansa, ang Estados 

Unidos, na isinasagisag ng isang agila, hindi ng isang panlupang hayop.  

Noong tayo ay nasa kapitulo walo, nakita natin na ang ikatlong 

bahagi ng lupa ay mapipinsala ng mga magkakasunod na sobrenatural na 

kalamidad (8:7-12). Hindi ako naniniwalang maaapektuhan ng mga 

kalamidad na ito ang Estados Unidos. Ang ikatlong bahagi ng lupa ay 

yaong rehiyon kung saan nilalapastangan ng mga tao ang Diyos at 

sumasalungat sa Kanya nang higit sa lahat. Binabanggit ko ito sapagkat 

naniniwala ako na gagamitin ng Diyos ang Estados Unidos upang 

ipreserba ang Kanyang mas mahihinang bayan. Gaanong kamahabagin 

Niya!  

Anong ligaya ko na dinala ng Panginoon ang Kanyang pagbabawi 

sa bansang ito! Naniniwala ako na maitatatag ang mga ekklesia-lokal sa 

mga pangunahing lunsod ng lahat ng limampung estado. Aakayin ng 

mga tunay na ekklesiang ito ang bayan ng Diyos pabalik sa Kanyang 

ekonomiya. Una, ibubunga ng mga ekklesia ang nabubuhay na unang 

bunga. Ikalawa, sila ay gagamitin upang mangalaga sa mga Kristiyano sa 

panahon ng matinding kapighatian. Maraming mga nagsilikas ang 

tatakas patungong Estados Unidos. Sa panahong iyon, walang sinuman 

ang sasalungat o pupula sa mga ekklesia-lokal. Sa halip, marami ang 

maaaring magtungo sa mga ekklesia-lokal.  

Dalawang bagay ang soberanong nagmula sa Panginoon. Ang una 

ay yaong inihanda Niya ang Estados Unidos upang maging isang 

malaking agila, at ang ikalawa ay yaong dinala Niya ang Kanyang 

pagbabawi sa bansang ito. Sa panahon ng matinding kapighatian tiyak na 

hindi na magbibigay-pansin ang mga Kristiyano sa Iglesya Katolika, sa 

mga denominasyon, o sa mga malayang grupo. Sa halip, sasabihin nila, 

“Wala nang oras na dapat sayangin. Kunin natin ang daan ng Diyos.” 

Ang daan ng Diyos ay ang mga ekklesia-lokal. Aleluya, tayo ay nasa 

mga ekklesia-lokal! Aleluya, tayo ay nasa Estados Unidos! Tayo ay nasa 

tunay na buhay-ekklesia at tayo ay nasa bansa ng malaking agila. Ako ay 

lubhang nalungkot sa pagkawala ng mainland China. Tunay na inibig ko 

ang gawain doon. Subalit gaano kong pinupuri ang Panginoon na dinala 

Niya ako sa bansa ng malaking agila at na ako ay nasa tunay na buhay-

ekklesia rito. Purihin Siya sa pagdadala ng Kanyang pagbabawi sa 

bansang ito!  
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II.  ANG  MALAKING  PISAAN  NG  UBAS 
 

Sinasabi ng mga bersikulo 18 at 19, “At lumabas ang isa pang 

anghel sa dambana, na siyang may awtoridad sa apoy, at sinigawan nang 

may malakas na tinig yaong may karit na matalas, na nagsasabi, Ihulog 

mo ang iyong karit na matalas at putihin mo ang mga buwig ng punong-

ubas sa lupa, sapagkat ang kanyang mga ubas ay hinog na. At inihagis ng 

anghel ang kanyang karit sa lupa at pinuti ang mga ubas sa lupa, at 

inihagis sa malaking pisaan ng ubas ng matinding galit ng Diyos.” Sa 

Biblia ang mga Hudyo ay inihalintulad sa puno ng igos (Mat. 24:32), ang 

mga mananampalataya sa trigo (Mat. 13:25, 30), at ang masasamang 

Hentil sa puno ng ubas (Apoc. 14:19), na isang huwad na puno ng ubas, 

ang panghuhuwad sa tunay na puno ng ubas na binubuo ni Kristo at ng 

Kanyang mga sangkap (Juan 15:1-6). Sinabi ng Panginoong Hesus, “Ako 

ang tunay na puno ng ubas,” sapagkat ang mga di-mananampalataya ay 

ang imitasyong puno ng ubas na ginawa ni Satanas.  

Nakita na natin na ginagamit ng Diyos ang puno ng igos upang 

isagisag ang bansang Israel. Bagaman ang puno ng igos ay walang 

panlabas na pamumukadkad, bulaklak, o kaluwalhatian, ito ay punô ng 

makakaing bunga. Ito ang nararapat na kalagayan ng Israel sa ekonomiya 

ng Diyos. Gayon pa man, ang Israel ngayon ay walang anumang bunga. 

Nang ang Panginoong Hesus ay nagtungo sa Herusalem sa huling 

pagkakataon, lumapit Siya sa isang puno ng igos. Siya ay nagugutom at 

nagnanais ng pagkain. Sapagkat wala Siyang matanggap na pagkain 

mula sa puno ng igos, isinumpa Niya ito (Marc. 11:12-14). Yaon ay 

isang anino ng pagsumpa ng Panginoon sa di-namumungang bansang 

Hudyo.  

Sa karunungan ng Diyos ang trigo ay sumasagisag sa mga 

Kristiyano, ang ekklesia. Ang mga binhi ng trigo ay inihasik sa lupa nang 

tuwiran ng Panginoong Hesus bilang ang Anak ng Tao. Ang trigo ay 

may napakaliit na bulaklak, subalit kapag ito ay hinog, ito ay punô ng 

butil upang makagawa ng pinong harina para sa handog na kakainin ng 

Diyos upang bigyang kasiyahan kapwa ang Diyos at ang tao. Purihin ang 

Panginoon na tayong mga Kristiyano ay ang trigong lumalago sa bukirin! 
 

A. Sa Katapusan ng Matinding Kapighatian 
 

Pagkatapos na maani ang trigo, ang mga di-mananampalataya, 

inihalintulad sa mga ubas sa mga mata ng Diyos, ay gagapasin. Ito ay 

magaganap sa katapusan ng matinding kapighatian.  
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B. Ang Paghahatol sa Lambak ni Jehoshafat 
 

Ang malaking pisaan ng ubas ay ang paghahatol sa lambak ni 

Jehoshafat (Joel 3:9-16). Malinaw na sinasabi sa atin ng ikatlong 

kapitulo ng Joel na titipunin ng Panginoon ang lahat ng hukbo ng mga 

bansa sa lambak ni Jehoshafat (tinatawag ding Kidron), na dinugtungan 

ng lambak ng Hinnom at na siyang nasa pagitan ng Herusalem at ng 

Bundok ng mga Olibo. Noong unang panahon, inililibing doon ng mga 

tao ang maruruming bagay. Sinunog ni Haring Asa ang diyus-diyosan ng 

Kanyang ina sa lugar na yaon (1 Hari 15:13). Kaya, marurumi at 

makadiyus-diyosang mga bagay ang nakalibing sa lambak na ito.  
 

C. Ang Digmaan sa Armagedon 
 

Ang malaking pisaan ng ubas ng matinding galit ng Diyos (b. 19) 

ay ang digmaan sa Armagedon (16:12-16), kung saan titipunin ang lahat 

ng makasanlibutang puwersa at kung saan sila lalabanan at pupuksain ng 

Panginoon kasama ang Kanyang hukbo ng mga mandaraig na banal 

(19:11-21; Joel 3:9-13; Isa. 63:1-6). Ang titulong Armagedon ay binubuo 

ng dalawang salita. Ang una, ar, ay nangangahulugang “bundok” at ang 

ikalawa, Magedon, ay ang pangalang Megido, nangangahulugang 

“pagpatay.”  

Naipakita na natin na, ayon sa Biblia at ayon sa sitwasyon ngayon 

ng sanlibutan, ang mga hukbo mula sa tatlong pinagmulan ay 

magsasama-sama sa digmaan sa Armagedon. Ang mga pinagmulang ito 

ay Europa, Rusiya, at ang Silangan. Ang mga pinagmulan ng Rusiya at 

ng Silangan ay matutukoy na, subalit ang pagmumulan sa Europa at 

Asya Minor ay hindi pa. Ang mga bansa sa rehiyong ito ay naghihintay 

para sa isang malakas na pinuno, na maaaring maging si Antikristo, na 

lumitaw. Ako ay nakatitiyak sa pamamagitan ng pag-aaral ng propesiya 

na si Antikristo ay magmumula sa lupain ng Gresya at Macedonia o kaya 

ay isang inapo ng mga Griyego. Ang makapangyarihang pinuno na ito ay 

kikilos sa direksiyon ng Ehipto, Syria, at Israel, ang magandang lupain. 

Dahil sa malaking kayamanan ng langis sa Gitnang Silangan, ang 

bahaging ito ay naging isa nang mahalagang pokus ng pandaigdigang 

pakikipag-ugnayan. Sa ilalim ng makapangyarihang pagsasaaayos ng 

Panginoon, maaaring ito ang maging isa sa mga dahilan ng digmaan sa 

Armagedon.  

Ipinahihiwatig ng Zacarias 14 na kapag ang Panginoong Hesus ay 

bumalik, itutuntong Niya ang Kanyang mga paa sa Bundok ng mga 

Olibo, sinasanhi ang bundok na ito na mahati sa gitna at magbibigay ng 

daan para sa mga nasukol na Hudyo na makatakas (Zac. 14:4-5). Sa Mga 

Gawa 1 tayo ay sinabihan na ang Panginoong Hesus, na siyang umakyat 
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sa kalangitan mula sa Bundok ng mga Olibo, ay babalik sa parehong 

paraan nang Siya ay umakyat. Nangangahulugan ito na Siya ay babalik 

sa Bundok ng mga Olibo na malapit sa lambak ng Jehoshafat. Ang 

pagtitipon ng mga makasanlibutang puwersa ay inihalintulad sa 

pagtitipon ng mga nahinog na ubas tungo sa malaking pisaan ng ubas. 

Kapag nakita ng Panginoon ang lahat ng makasanlibutang hukbo na 

sama-samang nagkatipon sa digmaan sa Armagedon, yaon na ang oras 

para yurakan Niya ang pisaan ng ubas.  
 

D. Lubusan nang Hinog ang mga Ubas 
 

Bago tipunin ang mga ubas tungo sa malaking pisaan, sila ay 

lubusan nang mahihinog (b. 18). Upang mahinog ang trigo, ang tubig na 

nilalaman nito ay dapat na matuyo. Subalit ang paghinog ng ubas ay 

sadyang ang kabaligtaran: ang ubas ay dapat mapunô ng tubig. Kung 

ikaw ba ay isang trigo o isang ubas ay nakadepende kung ikaw ba ay 

natuyuan o napunuan ng makalupang tubig. Kung ang iyong ambisyon 

ay ang makatamo ng higit na makalupang tubig, sa gayon ikaw ay 

namumuhay na tulad ng ubas, hindi tulad ng trigo.  
 

E. Tinitipon at Itinatapon ang mga Ubas sa Malaking Pisaan ng 

Ubas ng Matinding Galit ng Diyos 
 

Ang mga ubas ay titipunin at itatapon sa pisaan ng ubas ng 

matinding galit ng Diyos (b. 19; 16:12-16). Titipunin ng Panginoon ang 

masasamang makasanlibutang lakas sa isang lugar upang mayurakan 

Niya ang malaking pisaan ng ubas na ito. Sa pamamagitan ng pagyurak 

sa malaking pisaan ng ubas na ito, pupuksain ng Panginoon ang 

masasamang makasanlibutang lakas. 
 

F. Nayurakan ni Kristo 
 

Ang malaking pisaan ng ubas ay yuyurakan ni Kristo (Isa. 63:1-6). 

Sinasabi ng bersikulo 20, “At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng 

lunsod, at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo, na umapaw hanggang sa 

mga [kabisada] ng mga kabayo, sa layo na isang libo at anim na raang 

estadio.” Ang lunsod dito ay ang lunsod ng Herusalem, at ang mga 

kabayo ay tumutugma sa mga kabayo sa 19:18. Ang dugo na lalabas sa 

pisaan ng ubas ay bubuo ng isang ilog na isang libo at anim na raang 

estadia ang haba (halos isang daan at walumpu’t dalawang milya). Ito 

ang layo mula Bosra (Isa. 63:1) hanggang Megido (Apoc. 16:16). Ang 

ilog na ito ng dugo ay magiging napakataas na aabot ito sa mga kabisada 

ng mga kabayo. Ang salitang Hebreo na isinaling dugo sa Isaias 63:3 ay 

nangangahulugang katas. Maging ang mga damit ni Kristo ay 
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mamamantsahan ng dugong ito. Mula Bosra hanggang Megido ay 

magiging isang mahaba, madugong ilog. Ang pagyuyurak na ito ng 

pisaan ng ubas ay ang magiging paghahatol ng Panginoong Hesus na 

ipatutupad kay Antikristo at sa lahat ng Kanyang puwersa. Ang mga 

hukbo mula sa hilaga, sa kanluran, at sa silangan ay titipuning tulad ng 

mga nahinog na ubas sa pisaan ng ubas. Ito ang malinaw na salita ng 

propesiya.  

G. Ang Pagtatapos ng Matinding Kapighatian 

at ng Kapanahunang Ito 
 

Itong pagyuyurak ng malaking pisaan ng ubas ang tatapos sa 

matindig kapighatian at kukumpleto rin sa kapanahunang ito. Ito ay isang 

dakilang bagay.  
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